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In 1962 onderging de Belgische economie de weldoende invloed
van de vaste vraag der industrielanden, die een verder groeiende bedrij-
vigheid kenden in een gunstig conjunctureel klimaat. De waarde van
de uitvoer van de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie steeg over
de eerste elf maanden, vergeleken met dezelfde periode van vorig jaar,
met meer dan 10 pct.; die toeneming had een reëel karakter, aangezien
de gemiddelde uitvoerprijzen neerwaarts gericht waren. Zij dient inzon-
derheid toegeschreven aan de groeiende vervlechting van de volkshuis-
houdingen der Europese Gemeenschap : in het handelsverkeer met de
lidstaten namen zowel de invoer als de uitvoer uitbreiding. Toch is het
zo dat, voor de gezamenlijke buitenlandse handel, het dekkingsper-
centage van de invoer over de eerste elf maanden verbeterde van
93,3 pct. in 1961 tot 97,1 pct. in 1962. Ook dient erop gewezen dat de
Belgisch-Luxemburgse uitvoer over de eerste tien maanden 12,7 pct.
van de gezamenlijke uitvoer van de landen van de Gemeenschap verte-
genwoordigde, tegen 12,1 pct. in 1961.

Gedurende een deel van het jaar steeg het particuliere verbruik
blijkbaar niet tegen hetzelfde tempo als het nationaal inkomen. Die
betrekkelijke vertraging begunstigde ongetwijfeld de financiering van
de investeringen; er kon evenwel gevreesd worden dat een stagnatie
van de verbruiksuitgaven de binnenlandse markt zou drukken. In de
loop van het jaar trad evenwel een verbetering in : de herleving vloeide
o.m. voort uit een algemene verspreiding van de inkomens der hoog-
conjunctuur; ze werd door de internationale politieke spanning nog
versterkt.

Volgens de eerste officiële ramingen zijn de verbruiksuitgaven
van de overheid in volume met ongeveer 5 pct. en de overheidsinves-
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teringen met 10 pct. toegenomen; de conjunctuurontwikkeling en
meer in het bijzonder de spanningen in de bouwsector rechtvaardigden
geen snellere toeneming van deze investeringen, waarvan men
nochtans, op langere termijn beschouwd, de wenselijkheid met het
oog op de structuurverbeteringen niet mag over het hoofd zien.

Debinnenlandse particuliere investeringen hebben het zeer hoge
peil van 1961 nog overtroffen; hun stijgingspercentage was evenwel
lager dan tijdens de twee voorgaande jaren, juist omdat toen reeds een
aanzienlijke vooruitgang geboekt werd. Deze verzwakking van het stij-
gingstempo van de vraag naar uitrustingsgoederen is geen specifiek
Belgisch verschijnsel; het wordt ook in andere industrielanden waar-
genomen. Het vindt zijn verklaring in de expansieverschillen die in de
onderscheiden bedrijfstakken tot uiting komen : daar in sommige sec-
toren tijdelijk een overtollige produktiecapaciteit ontstaat, drukt de
concurrentie de prijzen en, zo de loonkosten per eenheid gestegen zijn,
leidt de inkrimping van de winstmarges tot een vertraging van de
investeringen, o.m. doordat de financiering uit eigen middelen moei-
lijker wordt.

Voor de gezamenlijke Belgische industrie vertoonden de evolutie
van de loonkosten per uur en die van de produktiviteit tijdens de
jongste jaren geen grote verschillen. Na de recessie van 1958 had het
conjunctuurherstel een verlaging van de loonkosten per geproduceerde
eenheid met zich gebracht; op het einde van 1961 en in 1962 heeft men
een zekere stijging van die kosten waargenomen. Maar deze was onge-
twijfeld minder belangrijk dan in de landen waar de lonen vlugger
omhoog gingen dan in België, o.m. in de Duitse Bondsrepubliek. Wat
de evolutie van de concurrentiepositie der Belgische economie op de
wereldmarkt betreft, valt de diagnose nog gunstig uit. Zulks wordt
trouwens door de groei van de uitvoer bevestigd.

Dank zij de hoogconjunctuur gaf het nationaal produkt een
nieuwe stijging te zien, die, volgens de eerste ramingen, naar volume
gemeten, 3,5 pct. bedraagt, d.i. op weinig na het percentage
van 1961.



Over de eerste tien maanden van het jaar steeg de industriële
bedrijvigheid alleen met 5,5 pct. Voor de gezamenlijke landen van de
Europese Economische Gemeenschap lag de vooruitgang van de indus-
triële produktie ietshoger, ingevolge de bijzonder levendige expansie
III Frankrijk en in Italië.

De aanhoudende hoogconjunctuur deed nog geen veralgemeende
spanning in het prijzenstelsel ontstaan.

De investeringen van de jongste jaren hebben het produktiever-
mogen ongetwijfeld verhoogd, maar het tekort aan geschoolde arbeids-
krachten kan plaatselijke moeilijkheden teweegbrengen. De conjunc-
turele werkloosheid is nu inderdaad verdwenen; einde oktober be-
droeg het aantal arbeidsgeschikte volledig werklozen 17.000 eenheden,
d.i. minder dan 1 pct. van de bezoldigde arbeidskrachten.

De Belgische economie bereikte dus een zeer hoge graad van
werkgelegenheid die, tot op heden, niet met inflationistische span-
ningen gepaard ging. De aangroei van het nationaal produkt tegen
courante prijzen was meer het resultaat van een toeneming in volume
dan van een stijging der prijzen.

De zeer belangrijke particuliere investeringen die tijdens de
jongste jaren gedaan werden, droegen aanzienlijk bij tot de econo-
mische bloei. Een toereikend investeringsvolume is immers een essen-
tiële voorwaarde voor het welslagen van een expansiepolitiek, o.m.
omdat die investeringen leiden tot een verbetering van de produktivi-
teit en een grotere verscheidenheid in de voor uitvoer bestemde
produkten, d.w.z. de twee wezenlijke bestanddelen van de concurren-
tiepositie van een open economie die van het buitenland afhankelijk is.

Ook de evolutie van de binnenlandse prijzen en van de lonen heeft
kennelijk bijgedragen tot de handhaving van de concurrentiepositie
die, in de toekomst zoals in het verleden, een essentiële voorwaarde
van de economische groei zal zijn.

** *
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Dank ZIJ een l'Ulm aanbod van geldmiddelen op de financiële
markten, tegen dalende rentevoeten, konden in het voorbije jaar de
binnenlandse financieringsbehoeften voortvloeiend uit de expansie
zonder moeite bevredigd worden.

De toeneming van het nationaal inkomen en de relatief trage
ontwikkeling van het verbruik gaven aanleiding tot een aangroei van
die categorie spaarmiddelen die in de vorm van kasgeld en quasi-mone-
taire liquiditeiten bij de banken en de spaarkassen worden aange-
houden. Gedurende de eerste negen maanden van de jaren 1961 en
1962 vermeerderde de geldhoeveelheid respectievelijk met 3,7 pct. en
3,9 pct. en de quasi-monetaire tegoeden respectievelijk met 7 pct. en
8,4 pct.

De monetaire en quasi-monetaire liquiditeiten stegen gedurende
de eerste negen maanden van 1962 met nagenoeg F 24 miljard; de
voornaamste tegenposten van die expansie waren : in de eerste plaats,
ten belope van F 13,3 miljard, de financiering van de kredietbehoeften
van de bedrijven en particulieren door de banken en de spaarkassen;
vervolgens, ten bedrage van F Il,7 miljard, verrichtingen van dezelfde
instellingen met de overheid; ten slotte, voor F 5,9 miljard, het saldo
van de balans van de lopende verrichtingen en van het kapitaalverkeer
der bedrijven en particulieren met het buitenland. Samen bereiken
deze tegenposten F 30,9 miljard, bedrag dat groter is dan de toeneming
van de geldhoeveelheid en de quasi-monetaire tegoeden; het verschil
betreft de verhoging van de obligatieschuld en van de eigen middelen
der banken en der spaarkassen, alsmede diverse andere factoren.

Het beroep van de bedrijven en de particulieren op kredieten
die oorspronkelijk door de banken worden verleend, steeg, zoals in
1961, met een uitzonderlijk hoog bedrag van zowat F 9 miljard per
jaar. Aangezien de prijzen geen aanzienlijke bewegingen vertoonden,
hebben de ondernemingen blijkbaar geen voorraden grondstoffen of
afgewerkte produkten aangelegd boven hun normale behoeften. Hun
vraag naar bankkredieten kan dan ook worden toegeschreven aan de
werkelijke uitbreiding van hun activiteit, aan de stijging van de uit-
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voer en aan de investeringen, vermits deze laatste ook drukken op de
als bedrijfskapitaal beschikbare eigen middelen, juist op het ogenblik
dat de fabricage van meer veredelde produlden een ruimer bedrijfs-
kapitaal vergt. Bovendien is het niet uitgesloten dat de gemiddelde
looptijd van de bankkredieten langer wordt. De omvang van de aan-
getrokken middelen en de versoepeling van de reglementeringen stel-
den de banken in staat deze nieuwe kredieten te verlenen en tegelijker-
tijd minder uitstaande kredieten te mobiliseren; hun portefeuille, die
o.m. hun eigen accepten omvat, is aanzienlijk toegenomen, waardoor
het aanbod van wissels op de markt van het handelspapier terugliep;
die markt werd georganiseerd na de oorlog en verzekerde sedertdien
geregeld de mobilisering van de door de Bank geviseerde bankaccepten
met betrekking tot de invoer en de uitvoer; de jongste evolutie tast
haar normale werkingsvoorwaarden aan en dreigt de onontbeerlijke
tegenpartij langs de aankoopzijde gaandeweg van die markt af te
wenden.

** *

De inspanningen die gedaan werden om de financiële toestand
van de Staat te saneren, leidden zowel tot een vermindering van het
begrotingstekort, dank zij een verhoging van de ontvangsten, als tot
een verbetering van de structuur van de schuld, inzonderheid door een
daling van de vlottende deviezenschuld.

De omvang van het uiteindelijke kastekort blijkt uit de werkelijke
stijging van de directe schuld, d.w.z. met uitsluiting van verrichtingen
die voor de Schatkist geen aanleiding hebben gegeven tot uitgaven of
ontvangsten in geld. Die toeneming van de staatsschuld geschiedde
tegen een trager tempo; over het gehele jaar bedroeg zij F 10,1 mil-
jard tegen F 14,1 miljard in 1961.

De directe deviezenschuld, die in mei 1961 een maximum van
F 50,4 miljard bereikte, werd per einde december 1962 teruggebraeht
tot F 37,1 miljard, d.i. een vermindering met F 13,3 miljard, waarvan
F 10 miljard in 1962.

** *
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Op de valutamarkt deed zich geen enkele storing voor.

De betalingsbalans van de Belgisch-Luxemburgse Economische
Unie vertoonde in het tweede halfjaar van 1961 een herstel. Afgezien
van het kapitaalverkeer van de Staat met het buitenland, sloot ze in
1962 nog met een overschot.

Zoals in het tweede halfjaar van 1961, lieten de goederen- en
dienstentransacties over de eerste negen maanden van 1962 een batig
saldo, waarvan het kwartaalgemiddelde ongeveer F 1,5 miljard
bedraagt. Het gunstig saldo van het totale betalingsverkeer met het
buitenland, het kapitaalverkeer van de overheid niet meegerekend,
bereikte in het eerste kwartaal F 3,8 miljard, in het tweede F 1,4 mil-
jard en in het derde F 0,9 miljard.

** *

Dank zij het overschot van het betalingsverkeer met het buiten-
land kon de baissebeweging van de geldmarkttarieven en, evenwijdig
daarmee, van de rentepercentages op de deposito's in stand worden
gehouden.

De verlaging van de tarieven van de Bank werd op 24 augustus
1961 ingezet met de vermindering van de discontovoet voor geaccep-
teerde, in een bank gedomicilieerde wissels van 5 pct. tot 4,75 pct;
een nieuwe verlaging met 0,25 pct. bracht de discontovoet op
28 december 1961 op 4,50 pct. Deze politiek werd voortgezet met
achtereenvolgende en voorzichtige verlagingen met 0,25 pct., ten
einde de reacties van de zijde der kapitaalbewegingen na te gaan, gelet
op de in het buitenland aangeboden geldrente. De discontovoet van de
Bank werd aldus verlaagd van 4,25 pct. op 18 januari 1962 tot 4 pct.
op 22 maart, vervolgens tot 3,75 pct. op 9 augustus en, ten slotte, tot
3,50 pct. op 6 december.

De gunstige gevolgen van de politiek die erop gericht was de
geldrente omlaag te drukken, kwamen tot uiting in het volledige
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gamma der rentevoeten op de verschillende markten opkorte, half-
lange en lange termijn.

De tarieven van de certificaten van het Rentenfonds en van de
verschillende categorieën schatkistcertificaten liepen terug. De rente-
percentages van de schatkistcertificaten op zeer korte termijn, waarop
de Bank inschrijft om ze op de markt te plaatsen, waren van einde
juli 1961 af reeds met 0,5 pct. gedaald; in de eerste maanden van 1962
werden ze geleidelijk nog met 1 pct. verlaagd. Deze van de bij gunning
uitgegeven schatkistcertificaten op zes, negen en twaalf maanden daal-
den in dezelfde mate.

De neerwaartse beweging heeft zich eveneens uitgebreid tot de
rente op de markt van de staatsfondsen op lange termijn. Het rende-
ment van de staatsleningen met 5 tot 20 jaar looptijd, dat van 6,07 pct.
in het begin van 1961 tot 5,74 pct. in het begin van 1962 verminderd
was, daalde verder tot een minimum van 4,96 pct. op het einde van
december.

** *

Ongetwijfeld werd deze beweging door het eonjunctuurverloop
begunstigd. Doch ook de wijzigingen die aan de werking van de geld-
markt aangebracht werden in het raam van de hervorming van
1 januari 1962, hebben hiertoe bijgedragen.

Na de afschaffing van de partiële dekking en de invoering van
een stelsel van wekelijkse gunningen, kon het Rentenfonds de door-
lopende uitgifte van zijn certificaten tegen een vaste rentevoet stop-
zetten. Het uitstaande papier, dat een maximumbedrag van F 14,4 mil-
jard in november 1961 had bereikt, was gedaald tot F Il miljard bij
het einde van het jaar en tot F 10 miljard op het einde van januari
1962, waarna het geleidelijk verder inkromp tot ca. 8 à 9 miljard gedu-
dende de rest van het jaar en, ten slotte, tot een seizoenminimum van
F 6,4 miljard bij het jaareinde. Die politiek drukte de rente der uitge-
geven certificaten omlaag: terwijl deze laatste, einde juli 1961, nog
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4,75 pct. bedroeg, was ze in de loop van september 1962 tot een mini-
mum van 3,10 pct. geslonken.

Overigens kon de verdeling van de bankkredieten tussen de over-
heid en de bedrijven en particulieren vrij geschieden volgens de markt-
verhoudingen, althans wat de tegenwaarde van de aangroei der
deposito's betreft.

Daar de banken, naar eigen goeddunken, het voorlopig minimum-
bedrag aan overheidsfondsen mochten samenstellen, afgezien van de
verplichting de A-certificaten in portefeuille te houden, hebben zij
certificaten van het Rentenfonds vervangen door effecten op langere
termijn en aldus de koersen ondersteund.

Sedert 1 januari 1963 werden de overgangsbepalingen die de
banken nog dwongen een minimumbedrag aan overheidsfondsen aan
te houden, bij een besluit van de Bankcommissie afgeschaft.

Aan de nasleep van de oorlogsinflatie zal thans, wat de structuur
van de bankactiva betreft, definitief een einde gesteld worden. Met
het oog daarop wijzigt het koninklijk besluit van 20 december 1962
het statuut van de schatkistcertificaten tranche A van de speciale lening
die de bankpassiva moest dekken. Het uitstaande bedrag van die certi-
ficaten beliep F 19,8 miljard en de nettorente 1 15/16 pct. Krachtens
voornoemd koninklijk besluit werden zij omgezet in effecten van een
nieuwe speciale lening die in drie tranches, een van F 10 miljard, een
van F 5 miljard en een van F 4,8 miljard, werd ingedeeld; de rentevoet
werd voor de eerste tranche van 1 januari 1962 af van 1 15/16 pct.
tot 3,5 pct. verhoogd; voor de tweede zal hij binnen vier jaar en voor
de derde binnen negen jaar op hetzelfde peil gebracht worden. Aldus
zal de hij de banken ondergebrachte staatsschuld geleidelijk een
normaal statuut kennen.

Aangezien de rentevoet van 3,5 pct. nog beneden de marktvoor-
waarden ligt, werd bepaald dat de effecten van de nieuwe lening zullen
kunnen aangewend worden voor de inschrijvingen op toekomstige uit-
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giften van langlopende staatsleningen; de voorwaarden van die recon-
versies zullen echter voor elk geval afzonderlijk moeten vastgesteld
worden, derwijze dat die verrichtingen de begrotingslasten niet ver-
zwaren.

** *

Het rentebeleid in 1962 streefde ernaar sommige hinderpalen, die
een vrije rentevorming belemmerden, uit de weg te ruimen en tevens
gunstige voorwaarden te scheppen voor de overheveling van kapitalen
naar die markten waar krediet op lange termijn verstrekt wordt. Het
maakte deel uit van een gezamenlijke actie ertoe strekkend de kapitaal-
rente te verlagen.

Hoewel het rentepeil niet de enige en zelfs misschien niet de voor-
naamste factor is die de omvang van de investeringsuitgaven bepaalt,
worden deze laatste toch vergemakkelijkt door een verlaging van de
lasten die gelegd worden op hen die kapitalen te leen nemen.

Die lasten kunnen echter slechts verlaagd worden, mits de ver-
scheidene financiële instellingen die de beschikbare geldmiddelen aan-
trekken in onderling overleg werken, derwijze dat een concurrentie
met ongezonde weerslag op de rentevorming vermeden wordt.

Het gevoerde beleid streefde die doeleinden na.

De werking van de markten werd soepeler gemaakt. Tevens werd
de coördinatie verzekerd, eensdeels door de invloed welke de Bank
uitoefent op de creditrente van de banken, aangezien deze laatste
voortaan wordt gewijzigd na overleg tussen haar en de Belgische Vere-
niging der Banken, anderdeels door de samenwerking van de finan-
ciële instellingen van de overheidssector in de Raad voor Kredietinstel-
lingen, onder het toezicht van de Minister van Financiën.

Bovendien hebben de instellingen die spaardeposito's opnemen
zich bij de algemene gedragslijn aangesloten en hun rentevoet met een
kwart percent verlaagd. Is die verlaging gering in vergelijking met wat
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in de andere marktsectoren werd verwezenlijkt, zij is niettemin van
betekenis wanneer men bedenkt dat een rentevoet van 3·pct. voor die
deposito's in ons land tot de traditie was gaan behoren.

** *

De inrichting van het internationale betalingsverkeer en de
schepping van internationale liquiditeiten maakten de bezorgdheid
gaande.

Men betoogde dat, onder het huidige stelsel, de vorming van
deviezenreserves niet alleen afhankelijk is van de aangroei van de
wereldvoorraad aan monetair goud, doch ook van de toeneming van
liquide vorderingen op de landen waarvan de valuta's het meest in
het internationale betalingsverkeer worden aangewend. Meer bepaald
werd erop gewezen dat tegenover de versterking der reserves van de
gezamenlijke industrielanden buiten de Verenigde Staten, een aan-
groei staat van de kortlopende schuld van dat land, waarvan de valuta,
samen met het goud, het hoofdbestanddeel van de internationale liqui-
diteiten uitmaakt. Nu zijn aan de aangroei van de Amerikaanse
schuld zekere grenzen gesteld. In de vermindering der goudreserves
van de Verenigde Staten heeft men een gevaar gezien voor de goede
werking van het internationale betalingsverkeer en een bedreiging
voor de expansie van de wereldeconomie. Deze laatste zou inderdaad
in het gedrang kunnen komen moest dit land zich een drastisch defla-
tiebeleid opleggen of maatregelen treffen om het evenwicht van zijn
betalingsbalans te herstellen via een beperking van het goederen-
verkeer.

Ee~ eerste voorwaarde voor de goede werking van het inter-
nationale geldstelsel is stellig dat alle landen het evenwicht van hun
economie en van hun betalingsbalans vrijwaren. In de huidige om-
standigheden, gekenmerkt door een groeiende onderlinge afhankelijk-
heid, kan een dergelijk beleid op een steeds ruimere samenwerking
steunen.
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Evenwichtsstoornissen in de ene of de andere richting zijn blijk-
baar nochtans niet te vermijden. Zijn zij van kortstondige aard, dan
kunnen zij overbrugd worden door kredietverlening van de landen met
een overschot aan de landen met een tekort. Wil men schokken in het
internationale handelsverkeer vermijden, dan moeten die kredieten
toereikend zijn. Bovendien moeten zij aan de mogelijkheden van de
kredietnemers aangepast zijn en de draagkracht van de kredietgevers
niet te boven gaan. De verdeling van die kredieten mag dan ook niet
volgens een automatische formule geschieden.

Sedert tal van jaren worden internationale kredieten hoofdzake-
lijk verleend door gemeenschappelijke instellingen die hiertoe werden
opgericht. Het Internationale Monetaire Fonds blijkt een zeer doel-
matig werktuig van samenwerking te zijn. De belangrijke middelen
die het van meet af aan ontving, werden aanzienlijk versterkt in 1959
en andermaal in 1962. De tussenkomsten van het Fonds geschieden
niet automatisch : elk geval wordt afzonderlijk onderzocht. Zijn
beleid kan niet als stroef bestempeld worden : het kan zich plooien
naar de omstandigheden. Zijn middelen zijn niet eens en voor
altijd vastgesteld : zij kunnen aangevuld worden en nieuwe vormen
aannemen.

De deelneming aan het Fonds is overigens niet de emge vorm
van samenwerking; andere meer beperkte overeenkomsten, zoals de
Europese Monetaire Overeenkomst, voorzien in bepaalde of regionale
behoeften; technische samenwerking, zoals « swap »-verrichtingen
tussen centrale banken, maakt het mogelijk kortstondige tekorten te
overbruggen.

De huidige problemen kunnen opgelost worden door de
bestaande middelen en instrumenten van samenwerking volledig aan
te wenden en ze eventueel aan nieuwe omstandigheden aan te passen,
mits deze samenwerking kan steunen op interne maatregelen in de
landen met onevenwichtige betalingsbalans; om die reden blijft het
wenselijk de internationale bijstand te verlenen in het licht van elk
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geval afzonderlijk en tegen voorwaarden die telkens op grond van
onderhandeling vastgesteld worden.

** *

De internationale financiële samenwerking bleef niet tot het
monetaire gebied beperkt. Zij beijverde zich eveneens in toenemende
mate om de kapitaalbehoeften van de minderontwikkelde landen te
bevredigen. De economische vooruitgang van deze landen berust in
de eerste plaats op de bedrijvigheid van hun eigen bevolking, maar
die bedrijvigheid moet steun vinden in de buitenlandse hulp. Deze
laatste bestaat erin ten dele de kapitalen te verschaffen die nodig zijn
voor de infrastructuur, de verbetering van de landbouw, de industriële
uitrusting, kapitalen welke die landen zelf niet in toereikende mate
kunnen bijeenbrengen.

De hulp van de industrielanden komt eveneens en op ten minste
even doelmatige wijze tot uiting in het verschaffen van de nodige
technische bijstand met het oog op de organisatie en de ontwikkeling
van de diensten die op alle gebieden van het maatschappelijk leven
voor de vooruitgang onontbeerlijk zijn.

In die verschillende vormen hebben industrielanden reeds jaren
lang bijstand verstrekt aan sommige minderontwikkelde landen waar-
voor zij een bijzondere verantwoordelijkheid te dragen hadden.

De belangrijkheid van het probleem van de ontwikkeling van uit-
gestrekte gebieden in de wereld en van hun bevolking is geleidelijk
tot de aandacht van alle landen doorgedrongen. Internationale instel-
lingen werden opgericht om de vrije wereld te betrekken in een
gemeenschappelijke inspanning, naast de hulpverleningen van bijzon-
dere aard die zelf uitbreiding namen.

De internationale bijstand zal zich ontwikkelen naarmate het
internationale saamhorigheidsgevoel zal groeien. Hij vergt van de
minderontwikkelde landen veel inspanningen op het gebied van
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arbeid en organisatie; de industrielanden moeten hun bijdrage leveren
in de vorm van technische hulp en kapitaal. Dit laatste wordt, naar
gelang van de behoeften, in verschillende vormen verschaft : schen-
kingen voor de financiering van de infrastructuur, leningen op lange
termijn voor de investeringen welke de lasten van die financierings-
vorm kunnen dragen, leningen op halflange termijn voor de levering
van industriële uitrustingsgoederen. Het is zaak dit onderscheid te
maken, opdat de kapitalen uit de aangepaste bronnen zouden geput
worden. Het betekent dat zowel de begrotingen als de markten van het
lang en halflang kapitaal van de industrielanden dienen aangesproken.

Uiteraard mogen deze bijdragen niet verward worden met de
internationale monetaire samenwerking en zij behoren dan ook niet
rechtstreeks tot de bevoegdheid of de verantwoordelijkheid van de
centrale banken. Nochtans dragen deze laatste tot de oplossing van
deze problemen bij, doordat ZIJ de goede werking van de kapitaal-
markten helpen verzekeren.

** *

België sloot zich aan bij de actie die de jongste jaren werd gevoerd
om een nauwere en doelmatiger internationale samenwerking tot stand
te brengen.

Zijn quoturn in het Internationale Monetaire Fonds bedraagt thans
16,9 miljard Belgische frank, waarvan 4,2 miljard in goud werden
gestort.

Ingevolge een trekkingsrecht uitgeoefend door het Verenigd-
Koninkrijk leverde België, in augustus 1961, Belgische franken aan het
Fonds voor een bedrag van 4,5 miljard, waarvan 1,5 miljard tegen
goud. Op deze trekking werden terugbetalingen gedaan. Belgische
franken werden eveneens opgenomen in oktober 1961 door Argen-
tinië voor 0,6 miljard en in juni 1962 door Canada voor 1 miljard.

Door samen met de voornaamste industrielanden deel te nemen
aan de overeenkomst van 5 januari 1962, die een versterking van de
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middelen van het Internationale Monetaire Fonds tot doel heeft, ging
België voorwaardelijk de verplichting aan bijkomende leningen tot een
maximumbedrag van 7,5 miljard Belgische frank te verstrekken.

Deze nieuwe verbintenis voegt zich bij vroegere verplichtingen
die het land had aangegaan uit hoofde van zijn deelnemingen in de
instellingen voor internationale samenwerking. Die bijdragen
belopen : F 22,5 miljard voor de Internationale Bank voor Herstel en
Ontwikkeling, F 3,5 miljard voor het Fonds voor de Ontwikkeling van
de Overzeese Gebieden van de Gemeenschap, F 1,5 miljard voor het
Fonds van de Europese Monetaire Overeenkomst en F 4,3 miljard voor
de Europese Investeringsbank Daarbij komt nog de op F 3,5 miljard
vastgestelde bijdrage in de hulp welke voor de jaren 1963 tot 1968 zal
worden verleend krachtens de nieuwe Associatieovereenkomst die
tussen de Europese Gemeenschap en de Afrikaanse Staten en Madagas-
car gesloten werd.

In totaal heeft België er zich dus toe verplicht, ten behoeve van
de internationale financiële samenwerking, een bijdrage van F 59,7
miljard te leveren, waarvan F 13,7 miljard effectief gebruikt zijn.

In uitvoering van de wet van 19 juni 1959 en van conventionele
beschikkingen tussen de Staat en de Bank, financiert deze laatste de ver-
richtingen met het Internationale Monetaire Fonds; zij heeft derhalve,
ter ontheffing van de Staat, van oktober 1961 tot februari 1962 goud
en Belgische franken gestort ten belope van 8 miljard, bedrag dat op
31 december 1962 ingevolge terugbetalingen tot 6,7 miljard was
gedaald.

De wet van 4 januari 1963 houdende goedkeuring van de toe-
treding van België tot de overeenkomst van 5 januari 1962, machtigt
de Staat'bij overeenkomst aan de Bank de financieringslast over te
dragen van de leningen die aan het Internationale Monetaire Fonds
zouden toegestaan worden.

De Bank verleende bovendien haar medewerking aan de organi-
satie van een nieuwe techniek van samenwerking onder centrale ban-

- 20-



ken. Door een « swap »-operatie stelde zij 2,5 miljard Belgische frank
tegen 50 miljoen dollar ter beschikking van de Federal Reserve Bank
te New York.

** *

Gedurende de eerste etappe van de Europese Economische
Gemeenschap, die de jaren 1958-1961 omvatte, maakte de economische
aaneensluiting van de zes landen grote vooruitgang; de belemmeringen
op het handelsverkeer werden in een versneld tempo weggenomen; de
eerste maatregelen werden getroffen op het gebied van het vrije ver-
keer van arbeiders en diensten en van de erkenning van het recht van
vrije vestiging; de beginselen van een gemeenschappelijke landbouw-
politiek werden vastgelegd; de vrijmaking van het kapitaalverkeer
werd uitgebreid waardoor de verbindingen tussen de nationale kapi-
taalmarkten vergemakkelijkt werden.

De groeiende onderlinge afhankelijkheid van de zes volkshuis-
houdingen wijzigt de gegevens van de economische ontwikkeling in
elk van die landen. Meer en meer ontstaat de behoefte aan overeenstem-
ming tussen het beleid van de verschillende landen, aangezien de weer-
slag van dit laatste zich uitbreidt tot de ganse Gemeenschap.

Op monetair gebied kwam reeds een bestendige samenwerking
tot stand in het Monetair Comité dat krachtens het Verdrag van Rome
werd opgericht, en ook dank zij de geregelde contacten tussen de lei-
ders van de centrale banken. In het raam van het Verdrag kan men
trouwens niet buiten die samenwerking.

Pogingen om de problemen van de economische integratie op te
lossen door meer in het bijzonder de stadia van de monetaire aaneen-
sluiting overhaast te verwezenlijken, zouden evenwel risico 's met zich
brengen. Het kan immers niet ontkend worden dat de internationale
monetaire betrekkingen van de aangesloten landen die thans een inwis-
selbare valuta bezitten, een multilateraal karakter vertonen en derhalve
het raam van de Gemeenschap te buiten gaan. Men mag evenmin over
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het hoofd zien dat vele factoren die buiten de invloedssfeer van de
centrale bank liggen, het interne en externe monetair evenwicht beïn-
vloeden.

Zolang elk land volledig zelfstandig blijft inzake fiscale, budget-
taire en zelfs sociale politiek, blijft de monetaire overheid gebonden
door haar nationale verantwoordelijkheid. De monetaire politiek
behoort tot het wezen van de soevereiniteit en het ware nutteloos de
eenmaking der geldstelsels na te streven vooraleer de gemeenschap-
pelijke politieke organen zijn opgericht.

De coördinatie is tot dusver doeltreffend gebleken. Zij kan
ongetwijfeld nog worden verbeterd, inzonderheid door een vollediger
wederzijdse voorlichting en een regelmatiger confrontatie der stand-
punten, ter gelegenheid van gedachtenwisselingen over problemen van
gemeenschappelijk belang.

Binnen de grenzen van haar eigen verantwoordelijkheid verleent
de Bank, harerzijds, haar medewerking aan de inspanningen in die
richting.
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ECONOMISCHE EN FINANCIELE ONTWIKKELING IN 1962

I. ECONOMISCHE BEDRIJVIGHEID

A. Algemene gegevens.

Zoals blijkt uit de eerste ramingen van de nationale rekeningen
opgenomen in het Nationaal Budget voor 1963, zou het bruto nationaal
produkt in 1962 gestegen zijn met 5,5 pct. tegen marktprijzen en met
3,5 pct. tegen vaste prijzen. De overeenstemmende percentages voor
het jaar 1961 bedroegen 5,4 pct. en 3,7 pct. Gelet op de zeer grote
economische bedrijvigheid in het laatste kwartaal, zal de globale
raming van het Budget waarschijnlijk niet boven de definitieve cijfers
liggen.

De binnenlandse private bestedingen zouden in 1962 minder snel
toegenomen zijn; naar volume zouden het verbruik en de investeringen
respectievelijk met 2,5 pct. en met 3,5 pct. gestegen zijn; de uitgaven
voor materieel zouden op een hoog peil gebleven zijn, maar in de con-
structie van bedrijfspanden zou enige vertraging zijn ingetreden. De
verbruiksuitgaven van de overheid zouden opnieuw gestegen zijn :
naar volume zou de aangroei 5 pct. bereiken; de toename van de
overheidsinvesteringen zou 10 pct. bedragen hebben, wat een kleiner
percentage is dan in 1961.

De stijging van de toegevoegde waarden die de groei van het
nationaal produkt vertegenwoordigt, zou, tegen vaste prijzen, 5 pct.
bedragen hebben in de industrie, 3 pct. in het bouwbedrijf en 1,5 pct.
in de landbouw.
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Meet men de industriële produktie aan de hand van het gemid-
delde indexcijfer over de eerste negen maanden van de jaren 1961 en
1962, dan bedraagt de aangroei 5,8 pct. voor de gezamenlijke nijver-
heid en 6,6 pct. voor de fabrieksnijverheid alleen. Deze percentages
zijn orden van grootte; zij kunnen enigszins geflatteerd zijn, in de mate
waarin het globale activiteitspeil van de basisperiode de invloed onder-
ging van de produktie-inzinking ten gevolge van de stakingen in
januari 1961.

Hoewel internationale vergelijkingen van de bestaande index-
cijfers van de industriële produktie voorbehoud vergen, stelt men toch

vast dat er, tijdens dezelfde
periode, een stijging is geweest
van 2,9 pct. in Nederland,
3,9 pct. in West-Duitsland,
7,8 pct. in Frankrijk, 9,9 pct.
in Italië, m.a.w. 6,5 pct. voor
de gezamenlijke Europese
Economische Gemeenschap,
0,8 pct. III het Verenigd-
Koninkrijk en 8,8 pct. in de
Verenigde Staten.

Fabrieksnijverheid
Prod uktie- indexcij fers

Basis 1953 = 100

Bron : Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwik-
keling.
(1) Stakingen.

100

In België nam de activi-
teit af in de nijverheid van de
non-ferrometalen, onder in-
vloed van de ontwikkeling op
de wereldmarkten, evenals,
hoewel in mindere mate, in de
steenkolenmijnen en in som-
mige takken van de textiel-
industrie. De groei van de
industriële bedrijvigheid komt
vooral van de industrie-

sectoren die meer afgewerkte goederen produceren, zowel voor uit-
rustings- als voor verbruiksdoeleinden, en die, gedeeltelijk onder
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invloed van de geleidelijke verwezenlijking van de Europese Econo-
mische Gemeenschap, hun afzet in de lidstaten uitbreiden.

De conjunctuuronderzoekingen van de Bank wezen in het vierde
kwartaal op een herleving van de industriële produktie. Die ontwikke-
ling valt in de meeste landen van het Westen waar te nemen; zij moet
niet alleen gezien worden als een seizoenbeweging : zij spruit eveneens
voort uit een versterking van de vraag die tijdens de vorige maanden
tekenen van aarzeling gegeven had. De verzekerde activiteitsduur van
de bedrijven die aan de onder-
zoekingen van de Bank deel-
nemen, bleef aldus sedert de
maand maart 1962 in zijn ge-
heelongewijzigd op een iet-
wat lager peil dan dat van het
laatste kwartaal van 1961.

Op dat peil is het geïn-
stalleerde produktievermogen,
op sommige uitzonderingen
na, niet volledig bezet. Uit de
inlichtingen van de firma's
die aan de maandelijkse con-
junctuuronderzoekingen deel-

Industrie
Produktie en verzekerde activiteitsduur
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nemen en die in dat verband
einde oktober werden ondervraagd, blijkt dat het gemiddelde bezet-
tingspercentage ongeveer 85 pct. bedroeg. Het bestaan van niet-ge-
bruikte marges in de metaalnijverheid werd vaker toegeschreven aan
een ontoereikende vraag dan aan een tekort aan geschoolde arbeids-
krachten; deze laatste factor was evenwel van overwegend belang in
andere sectoren, zoals in de textielbedrijven, waar de helft der firma's
mededeelde dat de verhoging van de produktie belemmerd werd door
moeilijkheden bij de aanwerving van geschoolde arbeiders; in de
metaalverwerkende nijverheid verstrekte een vierde van de bedrijven
dezelfde uitleg.

(1) Stekingen.
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B. Industrieën.

1. STEENKOLENMIJNEN (1).

De aanhoudende hoogconjunctuur gaf aanleiding tot een ver-
meerdering van het waarneembaar binnenlands verbruik van steen-
kolen, dat steeg van 24,3 miljoen ton in 1961 tot 26,3 miljoen in 1962.
De stijging is vooral toe te schrijven aan de uitbreiding van de activi-
teit der elektrische centrales en aan een hervatting van de aankopen
van huisbrandkolen.

De uitvoer bleef op het peil van vorig jaar, zowel naar de landen
van de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal als naar de andere
landen: in 1962 evenals in 1961 bereikte hij 3 miljoen ton. Hij werd
in de hand gewerkt door de politiek van toelagen, gefinancierd door
het Tijdelijk Fonds voor het bevorderen van de sanering van de steen-
kolenmarkt. Het Fonds, opgericht bij een wet van 28 juli 1960, werd
op 27 juli 1962 afgeschaft.

Ondanks die groei van de vraag daalde de steenkolenwinning van
21,5 miljoen ton in 1961 tot 21,2 miljoen in 1962, wegens het tekort
aan arbeidskrachten, in weerwil van de hervatting van de aanwerving
van vreemde arbeiders sedert juli. Het aantal ingeschreven arbeiders
daalde van 138.000 vier jaar geleden tot 84.550 op het einde
van 1962; in dit laatste jaar bedroeg de vermindering 4.000 eenheden.
Het tekort aan arbeidskrachten werd gedeeltelijk goedgemaakt door
een nieuwe verbetering van het rendement : het steeg van 838 kg in
1957 tot 1.019 kg in 1960, tot 1.090 kg in 1961 en tot 1.150 kg in
1962 per dag aanwezigheid van de onder- en bovengrondse mijn-
arbeiders. Voor de eerste negen maanden van 1962 bedroeg het rende-
ment per ondergrondse mijnarbeider en per dagelijkse werktijd, vol-
gens de statistiek van de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal,
1.805 kg in België, 1.915 kg in Frankrijk, 2.072 kg in Nederland en
2.402 kg in het Roergebied.

(1) Cf. tabel I, blz. 96.
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Aan het overschot van de vraag werd gedeeltelijk voldaan door
intering op de voorraden; de op de mijnterreinen nog voorhanden hoe-
veelheden -1,4 miljoen ton op 31 december, tegen 4,4 miljoen bij het
begin van het jaar - omvatten haast geen verkoopbare steenkolen
meer. Om elke schaarste van sommige soorten op de binnenlandse
markt te voorkomen, werd dan ook de invoer van geklasseerde anthra-
cietkolen van 1 augustus 1962 af vrijgemaakt wat de leveringen uit de
Gemeenschap betreft en van 1 september 1962 af wat de invoer uit
de andere landen aangaat. De invoer nam dan ook snel toe : voor de
eerste elf maanden steeg hij van 3,6 miljoen ton in 1961 tot 4,2 miljoen
ton in 1962.

De groothandelsprijzen van steenkolen lagen in het eerste half-
jaar een weinig hoger dan vorig jaar. Verhogingen werden toegepast
in augustus en december, met als doel de loonstijgingen te compen-
seren. Voor het jaar in zijn
geheel ligt de gemiddelde
groothandelsprijs 1 pct. hoger
dan die van 1961. Die toe-
name is kleiner dan de prijs-
stijging die in West-Duitsland
voor steenkolen werd opge-
tekend.

Rekening houdend met
de sanering van de steenkolen-
industrie gaf de Bijzondere
Raad van Ministers van de
Gemeenschap, op 17 december
1962, een gunstig advies aan-
gaande de beëindiging van de

Energie
Produktie-indexcijfers
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Bron : Institut de Recherches Economiques, Sociales et Politiques.
gedeeltelijke afzondering van (1) Stakingen.

de Belgische steenkolenmarkt. De Hoge Autoriteit heeft dan ook de op
de steenkolenhandel tussen België en de partners van de Gemeenschap
toegepaste beperkende maatregelen niet meer verlengd na 1 januari
1963.
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De relatief gunstige evolutie van de steenkolenmarkt mag
nochtans de aanpassingsproblemen die het gevolg zijn van de toe-
nemende aanwending van nieuwe energiebronnen ten nadele van de
halfvette steenkolen vooral, niet uit het oog doen verliezen. De
Europese markt van de anthracietkolen vertoont schaarstever-
schijnselen, in weerwil van de mededinging van de andere brand-
stoffen.

In 1962 werden in België minder mijnen gesloten dan in
1961 : een produktievermogen van om en bij 500.000 ton werd uitge-
schakeld.

2. COKESFABRIEKEN.

Tijdens de eerste tien maanden van het jaar lag de produktie op
hetzelfde peil als in 1961, d.i. een gemiddelde van 0,6 miljoen ton per
maand. Deze stabiliteit van de gemiddelde produktie verdoezelt even-
wel de verzwakking van de toestand die sedert het begin van het jaar
intrad onder invloed van een stagnerende vraag vanwege de Belgische
en buitenlandse ijzer- en staalnijverheid.

De gemiddelde prijs bleef iets onder die van 1961, hoewel de
grove cokes voor hoogovens van april af duurder werden en de prij-
zen voor geklasseerde nijverheidscokes sedert juli verscheidene malen
werden verhoogd.

3. ELEKTRISCHE CENTRALES (1).

Het stroomverbruik steeg met 8 pct. tegen 4,2 pct. in 1961. De
toeneming houdt verband met de evolutie van de industriële bedrij-
vigheid ep vooral met de vooruitgang van het huishoudelijk verbruik
dat van het ene jaar tot het andere met ongeveer 15 pct. opliep.

De produktie van elektrische drijfkracht nam nog sneller toe dan
het binnenlands verbruik. Zij heeft inderdaad gevolg moeten geven

(1) Cf. tabel I, blz. 96.
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aan een grotere vraag vanwege West-Duitsland, Frankrijk en Zwitser-
land, waar de nationale produktie ontoereikend was wegens de onvol-
doende watertoevoerin de waterkrachtcentrales.

De prijzen van de elektrische stroom bleven verder dalen en wel
met nagenoeg 2 pct. voor de stroom met hoge spanning en met 5 pct.
voor de stroom met lage spanning, die voornamelijk voor huishoude-
lijk en ambachtelijk gebruik bestemd is.

4. KERNENERGIE.

In het Studiecentrum voor Kernenergie te Mol werd het ver-
mogen van de in juli 1961 kritisch geworden B.R.2-reactor, die een
uitzonderlijk werkinstrument is, van oktober 1962 af opgedreven, na
een reeks van onontbeerlijke proefnemingen.

De neutronenflux die reeds in 1962 door deze reactor werd
bereikt, is de hoogste waarover men in Europa thans kan beschikken.
Met een eerste reeks bestralingsproefnemingen werd einde december
een aanvang gemaakt; de meeste van die proefnemingen worden uit-
gevoerd in het raam van navorsingsprogramma's in het buitenland,
inzonderheid voor Euratom, de Organisatie voor Economische Samen-
werking en Ontwikkeling en het Commissariat Français à l'Energie
Atomique.

De B.R.3-kerncentrale, met een elektrisch vermogen van Il,5
megawatt, werd op 25 oktober op het verdelingsnet van de Belgische
elektrische centrales ingeschakeld. Dit prototype, uitgerust met een
drukwaterreactor. is bestemd voor de opleiding van het personeel
gespecialiseerd in de leiding van centrales, zoals er te Chooz, nabij
Givet, een wordt gebouwd door de Société Franco-Belge d'Energie
Nucléaire des Ardennes. De B.R.3 zal eveneens een proefwerktuig zijn
van werkelijke grootte voor de splijtstofelementen van het Vulcain-
reactorproject en voor de elementen op basis van plutonium.

Een syndicaat voor de studie en de bouw van een reactor van
gemiddeld vermogen met veranderlijk neutronenspectrum - de Vul-
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cain-reactor - werd in april opgericht. In samenwerking met het
Studiecentrum voor de Kernenergie en met de United Kingdom
Atomie Energy Authority, heeft het een reeks studies ondernomen, die
het moeten mogelijk maken omstreeks 1965 het stadium der
industriële verwezenlijkingen te bereiken. Door de mogelijkheden
die het voor de kernindustrie in het vooruitzicht stelt, kan dat
project de hoeksteen worden van het Belgisch programma inzake
kernenergie.

De opzoekingen aangaande het gebruik van plutonium in de
krachtcentrales, die sedert verscheidene jaren gemeenschappelijk
worden gedaan door de Société Belgo-Nucléaire en het Studiecentrum
voor Kernenergie, werden in 1962 voortgezet met een belangrijke
financiële bijdrage van Euratom.

5. PETROLEUMRAFFINADERIJEN (1).

De produktie nam toe met 7,7 pct. De afzet van geraffineerde
petroleum stelt evenwel een evenwichtsprobleem. Het verbruik van
stookolie op de binnenlandse markt, aangewakkerd door een herleving
van de vraag vanwege de industrie en door de slechte weersomstandig-
heden, lag inderdaad 30 pct. hoger. De stijging van het benzine-
verbruik was daarentegen geringer.

De forse stijging van de uitvoer - zij bedraagt 12 pct. voor de
stookolie - slaat vooral op de gas-oil geleverd aan Nederland en West-
Duitsland, alsmede op de afzet van fuel-oil in Frankrijk. De leveringen
van lichte oliën aan het buitenland, inzonderheid aan West-Duitsland,
het Verenigd-Koninkrijk en Frankrijk, namen in sterke mate toe.

De benzineprijzen bleven vast, terwijl die voor stookolie, na tot in
juni te zijn gedaald, opnieuwopliepen, zonder evenwel het gemiddelde
peil van 1961 te bereiken.

(1) Cf. tabel l, blz. 96.
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Het raffineringsvermogen zal binnenkort opnieuw worden opge-
voerd.

ti. IJZER- EN STAALNIJVERBEID (1).

De aanzienlijke uitbreiding van het produktievermogen ver-
scherpt de concurrentie op de wereldmarkt van verscheidene soorten
ijzer- en staalprodukten. De produktie van ruwstaal steeg niettemin
nog met 4,8 pct. in 1962, doch de prijzen bleven neerwaarts gericht.
De bezettingsgraad van het produktievermogen, die in 1961 op 93 pct.
werd geraamd, bereikt in 1962 85 pct.

Volgens de resultaten van
zoekingen daalde de verzekerde
het laatste kwartaal van 1961
tot 2,3 maanden voor de
overeenkomstige periode van
1962.

Sommige PriJ zen-
barema's voor handelsstaal
ondergingen een verlaging
van 5 pct. tot 10 pct. op de
interne markt van de Gemeen-
schap; nochtans schijnen de
ondernemingen hun prijzen
aan die van de concurrentie
te hebben aangepast, zodat
de werkelijke daling van de
prijzen groter zou geweest

de maandelijkse conjunctuuronder-
activiteitsduur van 2,5 maanden in

Metaalnij verheid
Produktie-indexcijfers

Basis 1958 = 100

zijn; de noteringen voor de-
zelfde produkten bij de uitvoer buiten de Gemeenschap liepen terug
van F 4.750 per ton op het einde van 1961 tot F 4.150 in december

(1) Cf. tabel 2, blz. 96.

- Industriële produktie
-_ .... llzer- en stoelnijverheid
..•.•.•. Non-ferrometalen

~----4------+----~----~IOO

BO~~19~59~i-~I%O~-L~I~%~1~--~19~62~80

Bron : Instatut de Recherches Economiques, Sociales et Politiques.
(1) Stakingen.
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1962. De prijs voor het koud gewalste dunne plaatijzer lag in decem-
ber iets lager dan in januari.

De scherpe mededinging, inzonderheid vanwege Japan, het
Verenigd-Koninkrijk en de landen van Oost-Europa, en de stijging van
de produktie in de staalinvoerende landen belemmerden de toeneming
van de uitvoer van ijzer- en staalprodukten van de Belgisch-Luxem-
burgse Economische Unie. Hij steeg nochtans met 7,5 pct. naar hoe-
veelheid en met 4,6 pct. naar waarde over de eerste negen maanden
van het jaar, in vergelijking met de overeenstemmende periode van
1961; laat men het eerste kwartaal evenwel buiten beschouwing, dan
wordt het eerste cijfer tot 2 pct. herleid, terwijl het tweede dan een
vermindering van 1,2 pct. aangeeft.

De uitvoer van de ijzer- en staalnijverheid naar de landen van de
Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal, die nagenoeg de helft van
het totaal bereikt, steeg in 1962 met Il,3 pct. Een nog grotere voor-
uitgang werd gemaakt inzake uitvoer van staal naar de Verenigde
Staten. De uitvoer naar andere landen, zoals het Verenigd-Koninkrijk,
Portugal en Zweden, liep terug.

De Hoge Autoriteit van de Europese Gemeenschap voor Kolen
en Staal gaf, in april 1962, een gunstig advies voor de bouw van een
nieuw ijzer- 'en staalbedrijf te Zelzate, met als firma « Maritieme staal-
nijverheid ». De investeringen zullen, in het eerste stadium, ongeveer
F 13 miljard bedragen, waarvan de helft zal bestaan uit leningen opge-
nomen bij parastatale kredietinstellingen en bij private financiële
instellingen. De nieuwe onderneming zal het produktievermogen van
platte produkten volgens het Linz Donawitz-proces, met F 1,5 mil-
joen ton vergroten en werk verschaffen aan ongeveer 4.000 personen.

7. INDUSTRIE DER NON-FERROMETALEN (1).

Deze industrie kende een eerder ongunstige conjunctuur. Tijdens
de eerste tien maanden van het jaar daalde de produktie met 8 pct.

(') Cf. tabel 2, blz. 96.
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voor de ruwe metalen en met 2,3 pct. voor de halffabrikaten. Alleen
de tinnijverheid voerde haar produktie op, dank zij de sterke interna-
tionale vraag.

Verschillende factoren verklaren de gezamenlijke vermindering
van de bedrijvigheid. Enerzijds ging de vraag naar koper, lood en
zink op de wereldmarkten enigszins achteruit; bovendien had de
Westeuropese industrie nog af te rekenen met de concurrentie van de
lood- en zinkinvoer tegen zeer lage prijzen uit de Oosteuropese landen.
Anderzijds heeft een staking de koperproduktie van juni tot augustus
sterk doen afnemen en hebben de moeilijkheden met de ertstoevoer een
daling van de lood- en zinkproduktie veroorzaakt. In de toestand van
de lood- en zinkindustrie zou evenwel beterschap kunnen intreden
ten gevolge van de overeenkomst die met een groot Canadees mijn-
bedrijf tot stand kwam; dit laatste zou, van 1964 af, de behoeften van
de Belgische industrie op het stuk van grondstoffenvoorziening voor
ca. 40 pct. kunnen bevredigen.

Ook in de sector van de halffabrikaten ging de koper-, lood- en
zinkproduktie achteruit; daarentegen valt er een sterke vooruitgang
in de voortbrenging van aluminiumprodukten waar te nemen, dank zij
het in bedrijf nemen van twee nieuwe produktie-eenheden in het begin
van het jaar.

Het tempo van de produktie van de zeldzame metalen en de
metalen met hoge zuiverheidsgraad die in de elektronische industrie
gebruikt worden, vertoonde tekenen van vertraging. De ondernemin-
gen hebben het gamma van hun produkten evenwel nog uitgebreid
en zij hebben de opzoekingen voortgezet met het oog op de toepassing
van die metalen in de chemische en kernindustrie.

Tot oktober overheerste een baisseklimaat op de markten van de
non-ferrometalen; naar het jaareinde toe kwam er een lichte verbete-
ring in de noteringen.

De totale uitvoer van non-ferrometalen over de eerste negen
maanden nam, naar waarde gemeten, licht toe. Die ontwikkeling is de

- 33-



resultante, enerzijds, van de zeer belangrijke daling van de zinkuitvoer
en, anderzijds, van de stijging van de tin-, aluminium- en koperleverin-
gen met respectievelijk 66 pct., Il pct. en 3 pct.

De conjunctuurherleving in de Verenigde Staten gaf aanleiding
tot een sterke verhoging van de uitvoer naar dat land. Ook Frankrijk
en Italië ontvingen ruimere leveringen, in tegenstelling met het Vere-
nigd-Koninkrijk en Zweden.

Over het algemeen maakte de bedrijvigheid nieuwe vooruitgang :
het produktie-indexcijfer van de eerste negen maanden steeg van 1961
tot 1962 met 6 pct., in weerwil van een zeker tekort aan arbeids-

krachten. Het aantal tewerkge-
stelde arbeiders kon, niet
zonder moeite, gebracht wor-
den van 209.800 eenheden in
het begin van het jaar tot
214.400 eenheden op het

8. METAALVERWERKENDE NIJVERHEID (1).

Metaalverwerkende nijverheid
Produktie-indexcijfers

Basis 1953 = 100

_ Industriële produktie Bron: I.R,U,P.

Metooiverwerkende nijverheid:
.. __ PttlODUKTlf Bran: U,U,P

•••••••• BINNENGEKOMEN BESTEllINGEN Bm: N,U. en FURIMUll •
_ TOTAAL DER VERZENDINGEN Bron: N.U. en FAUIMETAL

3001-----+----+------+----1300

1960 1961 19621959

(1) Stakingen,

150

einde van september.

De conjuncturele positie
van deze industrie wordt vaak
beoordeeld op grond van de
vergelijking tussen het ver-
loop van leveringen en bestel-
lingen : zij wordt gunstig
geacht zolang de eerstge-
noemde onder de laatstge-
noemde blijven. In feite was
dat in 1961 en 1962 het geval,
doch het orderoverschot is

ten gevolge van een minder snelle groei van de vraag sterk
gekrompen; terwijl de leveringen in de eerste negen maanden

(1) Cf. tabel 3, blz. 97_
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met 10 pct. toenamen, lagen de meuwe bestellingen slechts
3 pct. hoger dan die van 1961. De maandelijkse conjunctuuronder-
zoekingen wijzen trouwens op een lichte daling van de verzekerde
activiteitsduur. De buitenlandse vraag was steviger dan de binnen-
landse. Dit verschijnsel dient gezien in het licht van de toenemende
interpenetratie van de Europese markten : tegelijkertijd wordt aan de
binnenlandse vraag naar metaalfabrikaten in een steeds stijgende mate
voldaan door leveringen uit landen van de Gemeenschap.

In een industrie waar de produktie onder de impuls van de gelei-
delijke verwezenlijking van de Gemeenschappelijke Markt een nog
toenemende verscheidenheid vertoont, verschilt de toestand van de
ene bedrijfstak tot de andere. De bloei van de industriële investeringen
en de zeer levendige activiteit in het bouwbedrijf hebben de produktie
van uitrustingsgoederen in de hand gewerkt. De vraag naar sommige
duurzame verbruiksgoederen en naar metalen die een eerste ver-
werking hebben ondergaan, bleef eveneens stijgen. Daarentegen was
er een verzwakking van de vraag in de scheepsbouwen de sector
van het spoorwegmaterieel.

In de sector van de eerste verwerking der metalen, die dikwijls
zeer gevoelig is voor de eonjunctuur in de ijzer- en staalnijverheid,
maakte de stijging van de uit het buitenland binnengekomen bestel-
lingen het mogelijk de activiteit op een hoog peil te houden, vooral in
de staalgieterijen, de ijzergieterijen en de draadtrekkerijen.

De stijging van de vraag naar uitrustingsgoederen betrof groten-
deels machines en diverse toestellen, metalen onderdelen voor ge-
bouwen, alsmede elektrische uitrustingsgoederen; gedurende de
beschouwde periode boekten de totale leveringen van deze verschil-
lende soorten van produkten een vooruitgang van respectievelijk
16 pct., 13 pct. en 18 pct.

De aanhoudende depressie op de markten van de zeevrachten gaf
aanleiding tot een daling van de orders in de sector van de scheeps-
bouw. De activiteit was er dan ook weinig druk. De orderposities van
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spoorweg- en trammaterieel werden vóór de maand augustus niet aan-
gevuld en de produktie liep terug. De bedrijvigheid in de vliegtuig-
bouw blijft daarentegen zeer hoog, ten gevolge van de belangrijke
bestellingen die in 1961 werden opgetekend.

De autonijverheid voerde gedurende de eerste negen maanden
van het jaar haar produktie op met 8 pct., in vergelijking met dezelfde
periode van 1961. De leveringen aan het buitenland namen met
22 pct. toe.

De inkrimping van de binnenlandse vraag naar elektrische huis-
houdapparaten heeft de activiteit in deze sector daarentegen ongunstig
beïnvloed; ook de uitvoer daalde.

De wapennijverheid werd met aanzienlijke bestellingen begun-
stigd.

Over het geheel beschouwd, gaf de uitvoer van metaalfabrikaten
naar de Europese Economische Gemeenschap een aanzienlijke stijging
te zien. De uitvoer naar Italië en Frankrijk bereikte voor de eerste
negen maanden van het jaar zelfs groeipercentages van 80 pct. en
57 pct.

De vermindering van de leveringen aan Groot-Brittannië werd
goedgemaakt door een grotere afzet in andere landen, o.m. de
Verenigde Staten en de V.S.S.R. In de uitvoer naar Kongo trad een
herstel in.

9. BOUWBEDRIJF EN NIJVERHEID VAN DE BOUWMATERIALEN (1).

De investeringen in gebouwen waren een zeer sterke prikkel
voor de economische activiteit. De bouwnijverheid had nochtans te
kampen. met een tekort aan arbeidskrachten, waarvoor zij in zekere
mate een oplossing heeft gevonden in een verder doorgedreven mecha-
nisering van het werk. Volgens sommige particuliere ramingen zou de
constructie van gebouwen in de eerste elf maanden van het jaar met
9,5 pct. zijn gestegen. Blijkens de maandelijkse conjunctuuronderzoe-

(1) Cf. tabel 4, blz. 97.
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kingen zou ook de gemiddelde verzekerde activiteitsduur nog toege-
nomen zijn, maar dan tegen een trager tempo dan in 1961.

In de loop van het tweede halfjaar vertoonde de vraag naar
nieuwe woningen niettemin tekenen van ontspanning. De evolutie
van het aantal bouwvergunningen geeft een zelfde aanwijzing, die
weliswaar weinig nauwkeurig is wegens de wijzigingen in de opstel-
ling van de statistieken sedert mei. De vastleggingen van de overheids-
sector namen daarentegen toe en bereikten op 1 december F 15,7 mil-
jard tegen F 12,8 miljard een jaar tevoren.

De levendige activiteit in het bouwbedrijf komt tot uiting in de
toestand van de industrieën die bouwmaterialen produceren; afgezien
van de steenbakkerijen, wer-
den deze laatste bovendien be-
gunstigd door een grotere
vraag uit het buitenland. Voor
de eerste negen maanden steeg
het produktie-indexcijfer voor
de gezamenlijke bouwmate-
rialen van het ene jaar tot het
andere met 10 pct.

De produktie van bak-
stenen bleef op een zeer hoog
peil. Sedert het tweede half-
jaar is er niettemin een ont-
spanning waar te nemen in de
buitenlandse vraag, in het bij-
zonder uit Nederland. De
daling van de afzet in dat
land werd slechts gedeeltelijk goedgemaakt door een stijging

Bouwnijverheid
Produktie en verzekerde activiteitsduur

Peltent 1Iu~1 lin munden!

Indexcijfers basis 1953 = 100 :
INDUSTRlflf PRODUKTIE Bm: I.RU,P.

o

uitvoer naar de Duitse Bondsrepubliek.

De keramische industrie ondervond, in haar geheel, nadeel van
een teruglopende vraag in het eerste halfjaar. In de herfst was de
seizoenherleving nochtans krachtig.

_ ... _- BOUWMATERiALEN Br~n: !.R,E.S.P,

Verzekerdeactiviteitsduur: ----+-----=-'16
ROMPWERKEN VAN GEBOUWEN / ...~ ....... -.,/'"

r'"........ ~ WERKEN VAN BURGflUlJKf BOUWKUNOE !
f----+----f------I ---j12

1959 1961 19621960

( 1) Stakingen.
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De cementproduktie lag tijdens de eerste elf maanden van 1962
iets hoger dan vorig jaar. De totale uitvoer veranderde weinig, doch
er deed zich een verschuiving voor in de afzetgebieden. De uitvoer
naar Nederland en het Verenigd-Koninkrijk daalde inderdaad in aan-
zienlijke mate; de Verenigde Staten en de landen van Afrika en Latijns-
Amerika daarentegen verhoogden hun aankopen.

In de steengroeven is de activiteit zeer groot ten gevolge van de
verruimde afzet in de Europese Economische Gemeenschap.

De toeneming van de buitenlandse vraag ligt mede aan de basis
van de stijging met 20 pct. van de produktie van vlakglas. De uitvoer
van vensterglas nam gedurende de eerste acht maanden van 1962, naar
waarde, met gemiddeld 25 pct. toe. De leveringen aan Italië, Canada
en het Verenigd-Koninkrijk stegen respectievelijk met 91 pct., 44 pct.
en 30 pct. Ook aan de Verenigde Staten werd aanzienlijk meer
geleverd, daar het vooruitzicht van de verhoging der invoerrechten
aanleiding gaf tot een speculatieve stijging van de invoer van venster-
glas in dat land gedurende de eerste maanden van het jaar. Zelfs
na 17 juni, datum van de verhoging van de rechten, zijn de
leveringen aan de Verenigde Staten relatief hoog gebleven, hoewel zij
van juli af terugliepen. De weerslag van de stijging der rechten, die
110 pct. bedroeg op de werkelijke leveringen, komt duidelijker tot
uiting in de inkrimping van de bestellingen voor rekening van de
Amerikaanse afnemers : zij liepen, naar volume berekend, in het derde
kwartaal met 42 pct. terug. Een nieuwe achteruitgang van de uitvoer
naar de Verenigde Staten in de nabije toekomst schijnt dus vast te
staan.

10. CHEMISCHE NIJVERHEID (I).

De groeiende aanwending van chemische produkten in industrie,
landbouwen huishouding leidt tot diepgaande structuurveranderingen
in deze nijverheid, die zich bovendien aan de afmetingen van de Euro-

(1) Cf. tabel 5, blz. 98.
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pese Economische Gemeenschap moet aanpassen. Die veranderingen
komen tot uiting in de fabricage van talrijke nieuwe produkten en in de
concentratie en de rationalisatie van de ondernemingen. De structurele
verruiming van de afzetgebieden heeft de gunstige invloed uitgaande
van de conjunctuurtoestand versterkt : het gezamenlijke indexcijfer
van de produktie der eerste negen maanden ligt 19 pct. hoger dan dat
van dezelfde periode van 1961. Het aantal tewerkgestelde arbeiders
steeg met ongeveer 3 pct., de investeringsuitgaven met 30 pct.

Nochtans nemen niet alle takken van de chemische industrie aan
de expansiebeweging deel. Deze laatste begunstigde vooral de produk-
tie in de sectoren der minerale
scheikunde, die verdere voor-
uitgang maakten in weerwil
van een scherpe internationale
concurrentie. Minder gunstig
is de positie van de bedrijven
gespecialiseerd in de orga-
nische scheikunde en van de
producenten van stikstofmest-
stoffen. Hun bedrijvigheid is
stationair gebleven. Op de
internationale markten heerst
inderdaad een scherpe concur-
rentie, wegens het bestaan van
een overtollig produktievermo-
gen; de exportprijzen blijven
dan ook dalen. De onderne-

Chemische nijverheid
Produktie-indexcijfers

Basis 1958 = 100
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Bron : Institut de Recherches Economiques, Sociales et Politiques.
(1) Stakingen.mingen spannen zich in om

hun bedrijvigheid om te schakelen. In de sector van de ammoniaksyn-
these worden de steenkolen en het cokesovengas als waterstofbron
geleidelijk door petroleumprodukten vervangen.

Andere, in diverse produkten gespecialiseerde chemische bedrij-
ven hebben hun expansie tegen een zeer snel tempo voortgezet. Zulks



geldt voor de nijverheid van lichtgevoelige produkten en de plastiek-
nijverheid, die beide hun uitvoer met ongeveer 20 pct. verhoogden. De
sectoren van de farmaceutische produkten, de tensio-actieve organische
produkten en de kleurstoffen kenden eveneens een gunstige bedrijvig-
heid.

De leveringen aan het buitenland van de gezamenlijke chemische
industrieën stegen tijdens de eerste elf maanden met 8,1 pct. naar
waarde, ondanks minder gunstige resultaten voor de basisprodukten.
De structuur van de uitvoer ondergaat wijzigingen : de produkten met
grote specifieke waarde vertegenwoordigen een steeds groter dee1van
de verkopen.

De geografische spreiding van de uitvoer wordt gekenmerkt door
een uitbreiding van de afzetgebieden in de Europese Economische
Gemeenschap. De uitvoer naar de Verenigde Staten en het Verenigd-
Koninkrijk steeg, terwijl minder geleverd werd aan Zweden.

11. TEXTIELNIJVERHEID.

De hoogconjunctuur in de Europese economie was gunstig voor
de producenten van verbruiksgoederen, o.m. voor de textielnijverheid:
voor de eerste negen maanden, en in weerwil van een tekort aan
arbeidskrachten, lag het produktie-indexcijfer 1,5 pct. hoger dan het
peil van de overeenkomstige periode van vorig jaar, dat een maximum
was. Volgens de ramingen van de Federatie der Belgische Textielnijver-
heid zou de vooruitgang, voor de eerste tien maanden van het jaar,
zelfs 6 pct. bedragen. De activiteit verslapte in de katoenindustrie en
in het coüfectiebedrijf, doch zij verbeterde in de wolnijverheid, in de
vlas- en jutenijverheid, in de bedrijfstak der kunst- en synthetische
vezels en in de industrie van de gebreide goederen.

In de maand november was de verzekerde activiteitsduur voor de
gezamenlijke textielbedrijven de langste sinds 1958.
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Deze gunstige oriëntering is in grote mate het gevolg van de
inspanningen op het gebied van de verkoop in het buitenland. De bin-
nenlandse vraag, die in het eerste halfjaar veeleer onveranderd bleef,
kende op haar beurt een krachtige seizoenopleving in de herfst.

De teruggang van het gezamenlijke indexcijfer der groothandels-
prijzen van de textielprodukten, die sedert het tweede kwartaal van
1961 een aanvang nam, bleef
ondanks de hoogconjunctuur
voortduren. Voor de eerste elf
maanden van het jaar be-
draagt de daling gemiddeld
3,4 pct. Zij staat hoofdzakelijk
in verband met de prijsdalin-
gen van de jute. Daarentegen
waren de groothandelsprijzen
voor wol- en vooral voor vlas-
produkten opwaarts gericht.

De stijging van de uit-
voer was sterker dan het jaar
tevoren. In 1961 nam de ge-
zamenlijke waarde met 9 pct.
toe; tijdens de eerste elf
maanden van 1962 bereikt de

Textielnijverheid
Produktie-indexcijfers

Basis 1958 = 100

Bron : Institut de Recherches Economiques, Sociales et Politiques.
(1) Stakingen.vooruitgang reeds 14,4 pct.

III vergelijking met dezelfde periode van 1961.

Hoewel de stijging algemeen is, is zij toch bijzonder duidelijk
voor de fabrikaten : weefsels, gebreide goederen en confectie-
artikelen (1).

De uitvoer van de eerste negen maanden naar de landen van de
Europese Economische Gemeenschap steeg met 16,8 pct. Wat meer

(1) Cf. tabel 9, blz. 100.

- 41-



in het bijzonder de leveringen aan Nederland en de Duitse Bondsrepu-
bliek betreft, de voornaamste twee afnemers van de textielnijverheid,
zij namen respectievelijk toe met 8,9 pct. en 29,7 pct. Ook de leverin-
gen aan Engeland en Frankrijk stegen met 12,7 pct. en 13,9 pct.

De expansie - met 28,3 pct. - van de uitvoer naar de Verenigde
Staten was eveneens zeer aanzienlijk, omdat de Belgische ondernemin-
gen verplicht waren hun verzendingen naar dat land te versnellen met
het oog op de verhoging van de invoerrechten op wollen tapijten, met
ingang van 17 juni.

De uitbreiding van de uitvoer van textielprodukten is niet gecom-
penseerd door een gelijkaardige evolutie van de invoer. Tijdens de
eerste elf maanden van 1962 steeg de waarde van de invoer slechts
met 3,7 pct. Het jaar voordien werd de voorraad grondstoffen evenwel
in aanzienlijke mate aangevuld.

De gezamenlijke produktie van de wolnijverheid steeg met
7,5 pct. over de eerste negen maanden van het jaar, hoewel de activi-
teit in de wasserijen en de carbonisatiebedrijven met 4 pct. terugliep,
O.m. wegens het tekort aan arbeidskrachten C). De produktie van de
spinnerijen daarentegen steeg met 8 pct. voor de kamwol en met 5 pct.
voor de kaardwol. Dank zij een zeer stevige buitenlandse vraag konden
de wolweverijen hun bedrijvigheid met 8 pct. opvoeren. Gedurende
de eerste negen maanden van het jaar steeg hun uitvoer met 10 pct.
indien men geen rekening houdt met de wollen tapijten. Voor deze
laatste bedroeg de toeneming 28 pct., dank zij de versnelde leveringen
aan de Verenigde Staten. Inmiddels begon men uit te zien naar nieuwe
afzetgebieden om het eventueel verlies van de Amerikaanse markt goed
te maken. Hoewel dit vervangingsproces op een bevredigende wijze
verliep, stelt het niettemin een probleem van omschakeling der indus-
triële uitrusting. Deze laatste was ingesteld op de fabricage van brede
tapijten, die meer in de smaak vielen van het Amerikaanse publiek dan
van de Europese kopers.

(1) Cf. tabel 6, blz. 9a.
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De activiteit in de katoennijverheid lag tijdens de eerste negen
maanden, wegens de verzwakking van de binnenlandse vraag, 7 pct.
lager dan tijdens de overeenstemmende periode van 1961 C); boven-
dien werd de voorraadvorming in de spinnerijen, waardoor de produk-
tie in 1961 op peil werd gehouden, in 1962 niet voortgezet; de daling
van de produktie was dan ook sterker in de spinnerijen - Il pct. -.-
dan in de weverijen - 4 pct. De groothandelsprijzen van de katoen-
produkten liepen tijdens de eerste elf maanden vanhet jaar met gemid-
deld 5,1 pct. terug. De uitvoer van katoenen artikelen steeg tijdens de
periode van januari tot september niettemin met 3,7 pct. naar waarde,
ondanks de verscherping van de concurrentie van de kunstmatige en
synthetische vezels en weefsels.

De vlasnijverheid verhoogde haar produktie tijdens de eerste
negen maanden van het jaar in zeer geringe mate C). De spinnerijen
en de weverijen vertoonden evenwel een uiteenlopende evolutie. In
de vlasspinnerijen stagneerde de bedrijvigheid tijdens het eerste half-
jaar, ten gevolge van de reorganisatie van verscheidene ondernemin-
gen; dank zij een zeer krachtige binnenlandse vraag herstelde ze in
het vierde kwartaal. In de weverijen begon de herleving in het tweede
halfjaar van 1961; tijdens het beschouwde jaar won ze echter nog aan
intensiteit. De producenten dienden nog meer spinsels aan te kopen in
Frankrijk en in het Verenigd-Koninkrijk. De leveringen aan het bin-
nenland hielden ongeveer gelijke tred met de uitvoer die met 5,2 pct.
steeg. De weverijen hebben op de Amerikaanse markt af te rekenen
met een scherpe mededinging vanwege vlasprodukten uit Polen en
Ierland, maar zij konden hun afzet in de Europese Economische
Gemeenschap vergroten. De versteviging van de vraag deed de groot-
handelsprijzen voor vlasprodukten tijdens de eerste elf maanden met
gemiddeld 8 pct. stijgen.

Tijdens de eerste negen maanden voerde de jutenijverheid haar
produktie met 21 pct. op C). De sterke prijsdaling, ten gevolge van de
overvloedige oogst in Pakistan, wakkerde de vraag aan. De uitvoer

(1) Cf. tabel 7, blz. 99.
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van spinsels gaat hoofdzakelijk naar Nederland en die van weefsels,
naar de Verenigde Staten.

In de hierboven genoemde periode duurde de expansie van de
industrie der kunstvezel- en synthetische produkten voort in een
klimaat van stabiele prijzen. De produktie van de spinnerijen en de
weverijen steeg respectievelijk met 10 pct. en 26 pct. C).

De vooruitgang in de nijverheid van gebreide goederen, uitge-
drukt in produktiecijfers, blijft tot 1,3 pct. beperkt C). De uitvoer
ging nochtans voor de eerste negen maanden met ongeveer 20 pct.
omhoog, dank zij de groeiende afzet in de Duitse Bondsrepubliek. Ten
dele komen daarin de gevolgen van de Europese integratie tot uiting,
aangezien ook de invoer met 22 pct. toenam.

In het confectiebedrijf liep de bedrijvigheid lichtjes terug C),
ondanks de snelle uitbreiding van de uitvoer : deze laatste steeg met
17 pct. en met 53 pct. voor de Nederlandse en Duitse markten, maar
de uitvoer naar Engeland daalde met 15 pct.

12. VOEDINGSBEDRIJVEN.

De toestand in de voedingsindustrie verschilt volgens de twee
grote produktiecategorieën. De industrie van de basisvoedingsmid-
delen gaf weinig verandering te zien, terwijl de produktie van bereide
voedingswaren in een fundamentele ontwikkeling verkeert, op grond
van een wijziging in de verbruiksgewoonten.

Ook voor de voedingsbedrijven dient de verruiming van het afzet-
gebied in de aangrenzende landen onderstreept : tijdens de eerste elf
maanden van het jaar steeg de waarde van de uitvoer gemiddeld met
18 pct.

In de sector van de maalderijen bestaat nog steeds een overtollige
capaciteit. Maatregelen werden getroffen waarbij de produktie sedert

(1) Cf. tabel 7, blz. 99.
(2) Cf. tabel 8, blz. 99.
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loktober 1962 gecontingenteerd werd. Periodiek wordt een gezamen-
lijk contingent vastgesteld, op basis van de vroegere produktie en van
de per einde periode bestaande voorraden. Het wordt onder de indus-
triële maalderijen verdeeld.

De voortbrenging van witte suiker ging aanmerkelijk achteruit,
ten gevolge van een minder overvloedige suikerbietenoogst. Deze
laatste wordt op 300.000 ton geraamd. De uitvoer van suiker in vaste
vorm verminderde tijdens de eerste negen maanden van 1962 met
36 pct.

De margarineproduktie is ietwat gestegen; de uitvoer vertoont
evenwel een merkelijke daling.

De brouwerijen hebben hun produktie niet verder kunnen uit-
breiden. Gedurende de eerste negen maanden van het jaar steeg de uit-
voer nochtans met 47 pct.; die stijging had vooral betrekking op de
uitvoer naar Frankrijk, West-Duitsland en Nederland. Hij vertegen-
woordigt echter maar een
klein gedeelte van de totale Voedingsbedrijven

De produktie van vlees-
en groenteconserven nam toe
met respectievelijk 19 pct. en
26 pet. De stijging van de uit-
voer van toebereid en gecon-
serveerd fruit en groenten be-
reikte voor de eerste negen
maanden van het jaar 38 pct.,
die van de uitvoer van vleesconserven 13 pct.

afzet. De invoer vermeerderde
met 17 pct.

Prod uktie- indexcijfers
Basis 1953 = 100

-Industriële produktie
160.- Voedingsniiverheid-+-----+----1160

1959 1961 19621960

Bron : Institut de Recherches Economiques, Sociales et Politiques.
(1) Stakingen,

De chocoladefabrieken en de suikerbakkerijen verhoogden even-
eens hun produktie met ongeveer 16 pet., de koekjesbakkerijen en de
confituurfabrieken met 5 pct. en met 8 pct. De fabricage van deeg-
produkten en van dieet- en speciale voedingsmiddelen steeg respec-
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tievelijk met 6 pct. en met Il pct. In de genoemde bedrijfstakken is het
uitvoeraccres aanzienlijk, vooral wat de landen van de Europese Econo-
mische Gemeenschap betreft. Gedurende de eerste negen maanden en
in vergelijking met de overeenstemmende periode van 1961 steeg de
verkoop aan het buitenland van chocolade en andere cacaoprodukten
met 30 pct., die van koekjes en deegprodukten respectievelijk met
27 pct. en met 13 pct.

13. DIV;ERSE BEDRIJFSTAKKEN.

Na een lange expansieperiode kent de papierindustrie sedert 1961
een minder gunstige conjunctuur. De produktiestijging werd beperkt
door de buitenlandse concurrentie op de binnenlandse markt. De
invoer is inderdaad zeer belangrijk. De uitvoer steeg eveneens, vooral
naar Frankrijk en, in mindere mate, naar Nederland en de Duitse
Bondsrepubliek. In de sector van de papierverwerking heerst een
betere toestand; de produktie steeg met 4 pct., inzonderheid ten
gevolge van het in bedrijf nemen van twee nieuwe produktie-een-
heden.

De activiteit in de leder- en de schoennijverheid verbeterde nog,
ondanks de mededinging van de synthetische stoffen.

De houtnijverheid behield een hoog groeitempo, dat niettemin
lager lag dan in 1961. Zij wordt begunstigd door een verhoogde vraag
van de schrijnwerkerijen, de sector van het houten vaatwerk en de
meubelindustrie.

In de tabaksnijverheid liep de produktie sterk omhoog wat de
sigaretten betreft.; daarentegen daalde zij voor de andere produkten.

De diamantindustrie draait op volle toeren. De uitvoer van nij-
verheidsdiamant en sierstenen nam opnieuw uitbreiding. Wat de eerste
betreft, hebben de toegenomen verkoop aan Nederland en de opening
van een nieuwafzetgebied in de D.S.S.R. de vertraging in de verzen-
dingen naar het Verenigd-Koninkrijk en vooral naar de Verenigde
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Staten bijna gecompenseerd. De voorzienmg m ruwe produkten
geschiedt verder via de Diamond Trading Company. Men stelt nochtans
een uitbreiding van parallelle markten vast.

C. Landbouw.

In de loop van de volgende jaren zal het structureel kader waarin
de Belgische landbouw zich ontwikkelt geleidelijk en grondig gewij-
zigd worden in verband met de mogelijkheden die de mechanisatie aan
de landbouw biedt; daarbij komt dat de economische hoogconjunctuur
de overheveling van de overtollige arbeidskrachten die in de land-
bouwsector nog aanwezig zijn, meer en meer vergemakkelijkt.

Deze evolutie zal nog in de hand gewerkt worden door een beslis-
sing van 1962, die ingrijpende veranderingen zal brengen op het
gebied van het beleid inzake handel in landbouwprodukten. Op
14 januari 1962 besloot de Raad van Ministers van de Europese Econo-
mische Gemeenschap inderdaad tot de integratie van de nationale
landbouwmarkten en legde de grote lijnen van een gemeenschap-
pelijk landbouwbeleid vast. Dit laatste onderstelt het prijsgeven
van de nationale zelfstandigheid inzake landbouwpolitiek, de toe-
passing van de concurrentieregels zoals zij in het Verdrag van
Rome bepaald zijn en de afbraak van de nationale beschermings-
systemen op landbouwgebied. Aldus treedt het beginsel van het vrije
verkeer van de landbouwprodulden binnen de Gemeenschap in
werking.

Ten einde een geleidelijke interpenetratie van de markten te ver-
zekeren en elke ernstige storing op deze laatste te voorkomen, heeft
de Raad van Ministers nochtans een overgangsperiode vastgesteld die op
1 januari 1970 zal eindigen; zij wordt gekenmerkt door de inschakeling
van mechanismen die de onmiddellijke gevolgen van de vrije concur-
rentie moeten temperen. Die mechanismen zullen geleidelijk uitge-
bouwd worden. Zij omvatten een stelsel van heffingen, de vaststelling
van bepaalde minimumprijzen en vrijwaringsclausules.
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De eerste reglementen werden van kracht op 30 juli jl. en hebben
betrekking op graangewassen, varkensvlees, eieren, pluimvee, fruit,
groenten en wijn. Belgiëverkreeg een tijdelijke derogatie van het regle-
ment inzake graangewassen; het kreeg toelating om tot op 31 decem-
ber 1962 het stelsel te handhaven volgens hetwelk de bijmenging van
meel uit inheemse tarwe verplicht is.

De Belgische landbouwproduktie werd in 1962 C) gekenmerkt
door een overvloedige tarweoogst die de vorige oogst met 16 pct. over-
trof. Dit resultaat is hoofdzakelijk toe te schrijven aan de verbetering
van het gemiddelde rendement per hectare van 3.520 kg in 1961 tot
4.000 kg in 1962. De bezaaide oppervlakte bleef vrijwelongewijzigd.

Ook de oogst van andere dan broodgranen was doorgaans over-
vloediger, dank zij de stijging van het rendement; het bezaaide areaal
daalde daarentegen. De produktie van andere voedergewassen schijnt
te zijn gedaald.

De suikerbietenoogst was geringer dan die van 1961; oorzaak
hiervan waren de slechte weersomstandigheden en de inkrimping van
de bebouwde oppervlakte waartoe besloten werd op grond van de
weinig schitterende prijzen waartegen de overschotten van de
binnenlandse suikerproduktie van de campagne 1961-1962 dienden
uitgevoerd te worden. De produktie zou, in ruwe suiker uitgedrukt,
330.000 ton bedragen tegen 450.000 ton in 1961 en zal vermoedelijk
het binnenlandse verbruik dekken.

Daarentegen werd de vlasteelt uitgebreid en de produktie steeg
met 18 pct. Deze ontwikkeling werd mogelijk gemaakt door de over-
eenkomstçl.ie in februari 1961 onder elf Europese landen gesloten
werd en waarbij België, Frankrijk en Nederland tegenover de andere
partners de verbintenis aangingen 80 pct. van de behoeften in vlas-
vezels te zullen dekken. Deze overeenkomst werd met één jaar
verlengd.

(1) Cf. tabel 10, blz. 100.
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Ondanks een vermindering van de bebouwde oppervlakte van
72.000 ha tot 68.000 ha, is de aardappelproduktie van 1.789.000 ton
in 1961 tot 1.872.000 in 1962 toegenomen.

De dierlijke produktie was opnieuw groter dan het binnenlandse
verbruik. De runderstapel steeg met ongeveer 4 pct. C); de afzet van
het vleesoverschot op de markten van de buurlanden stootte op zekere
moeilijkheden, maar de uitvoer kende, o.m. dank zij toelagen, een her-
leving tijdens het tweede halfjaar. De varkensstapel nam met ongeveer
16 pct. toe; de verkoop aan het buitenland van levende en geslachte
varkens, die tijdens het eerste halfjaar achteruitging, steeg na 30 juli,
datum waarop de gemeenschappelijke landbouwmarkt van kracht
werd. De pluimveeteelt boekte nieuwe vooruitgang door het open-
stellen van afzetgebieden in de Duitse Bondsrepubliek en in Italië;
de verkoop van eieren op de buitenlandse markten steeg, inzonderheid
aan Frankrijk, Italië en Algerië. De Duitse Bondsrepubliek blijft de
voornaamste afnemer.

De zuivelproduktie bleef de binnenlandse behoeften overtreffen.
De uitbreiding van de fabricage van kaas en van volle melk in poeder
betekende evenwel een ontlasting voor de botermarkt. De boterpro-
duktie liep tijdens de eerste negen maanden van het jaar lichtjes terug;
de uitvoer, die weinig belangrijk is in verhouding tot de totale verkoop,
vertoonde een zeer duidelijke achteruitgang. De Handelsdienst voor
Ravitaillering (H.D.H.) diende zijn verrichtingen op de markt uit te
breiden.

Voor de eerste elf maanden van het jaar steeg het indexcijfer van
de verkoopprijzen der inheemse Iandbouwprodukten, berekend door
het Ministerie van Landbouw, op basis van 1951-1952, tot 95 tegen
93,3 voor de overeenstemmende maanden van vorig jaar. Deze evo-
lutie verbergt evenwel uiteenlopende tendenties. Zo steeg het prijs-
indexcijfer van de plantaardige produkten van 89,8 in 1961 tot 117,3
in 1962; hoofdoorzaken hiervan zijn de tijdelijke verhoging van de
aardappelprijzen tijdens het tweede kwartaal en de sterke stijging van

(1) Cf. tabellI, blz. 100.
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de prijzen der voedergranen. Daarentegen viel het prijsindexcijfer van
de veeteeltprodukten voor dezelfde periodes van 94,4 op 88,6; de prij-
zen van het rund- en varkensvlees daalden voornamelijk tijdens de
zomer; dit was eveneens het geval met de eierprijzen die tijdens het
grootste deel van het jaar sterk terugliepen.

D. Vervoerwezen (1).

De vervoeractiviteit wordt niet alleen gekenmerkt door de aan-
houdende hoogconjunctuur, doch vooral door de geleidelijke ver-
wezenlijking van de Europese Economische Gemeenschap. Onder
impuls hiervan gaat het internationale verkeer zich sneller ontwik-
kelen dan het binnenlandse verkeer.

Het goederenvervoer over de weg kent een structurele expansie
die begunstigd wordt door de organisatie van regelmatige wegver-

bindingen tussen de Belgische
Vervoer

Miljoenen tonnen

_ Vervoerde tonnenmaat: totaal
____ Vervoerde tonnenmaat: per spoor Bru:Uil s.
....- •.• Vervoerde tonnenmaat: per schip Bron: x.rs

12~---r-------r-----t------j12

nijverheidscentra en havens
en de lidstaten van de Gemeen-
schap.

Het vervoer per spoor
steeg met 1,9 pct. tijdens de
eerste tien maanden van
1962. Het internationale ver-
voer, incl. de doorvoer,
nam met 2,3 pct. toe. De
spoorwegen haalden o.m.
voordeel uit een toegenomen
vervoer van Belgische steen-
groevenprodukten naar Neder-
land voor de bouw van de
dijken van het Deltaplan,

evenals uit het vervoer van landbouw- en voedingsprodukten van het

2~----+----4----r---l

( 1) Stakingen.

(1) Cf. tabel 12, blz.lOl.
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Donaugebied naar het Verenigd-Koninkrijk, en van Italië en Spanje
naar België; daarenboven is de uitbreiding van het handelsverkeer
binnen de Europese Economische Gemeenschap een prikkel voor de
doorvoer per spoor. Van zijn kant steeg het binnenlandse verkeer
slechts met 1,5 pct.; het heeft af te rekenen met een sterkere concur-
rentie van het wegvervoer en van het vervoer per schip.

Het vervoer per binnenschip nam tijdens de eerste acht maanden
van het jaar met 5,5 pct. toe. Het binnenlandse verkeer steeg met
5,1 pct. en het internationale verkeer met 5,7 pct. Zowel de binnen-
landse als de internationale vrachtprijzen van de binnenscheepvaart
gingen een weinig omhoog.

De internationale zeescheepvaart III de haven van Antwerpen
boekte in de loop van de eerste acht maanden een vooruitgang van
15 pct. voor de lossingen en van 7 pct. voor de ladingen. Bij de door-
voer was die vooruitgang sterker; hij bereikte respectievelijk 25 pct.
en 6 pct. Over het algemeen
steeg de invoer over zee meer
dan de uitvoer over zee,
wegens de toenemende aan-
voer van ruwe minerale oliën
te Antwerpen; voor het eerste
halfj aar vertegenwoordigde
deze laatste reeds iets meer
dan 40 pct. van de gezamen-
lijke lossingen.

De Sabena kon haar ver-
keer op de Europese en trans-
atlantische netten uitbreiden,
ofschoon de concurrentie onder de luchtvaartmaatschappijen zeer
scherp is. Voor de eerste negen maanden steeg het reizigersverkeer
met 20 pct. en het goederenverkeer met 6,7 pct.

Haven van Antwerpen
Zeevaart

Miljoenen registertonnen
5,----------------- __-----,5

- laadvermogen der vertrokken schepen
........ - laadvermogen der binnengekomen schepen

Belangrijke infrastructuurwerken worden voortgezet of zullen
weldra begonnen worden met het oog op de modernisering en de uit-

~"-----+-----~----~----~3

1960 1961 19621959

Bron : Havenbestuur te Antwerpen.
(1) Stakingen.
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rusting van verkeerswegen. In de haven van Antwerpen is de uitrus-
ting van het zesde dok vrijwel voltooid en de stad heeft tot het graven
van een zevende dok besloten. Ten gevolge van de belangrijke in uit-
voering zijnde verbouwingswerken in de haven van Zeebrugge kunnen
thans reeds schepen van 50.000 ton en meer aanleggen. Op het gebied
van de binnenlandse waterwegen dient speciaal gewezen op de aan-
vang van de werken aan het hellend vlak van Ronquières, op het
kanaal Brussel-Charleroi, dat een belangrijk kunstwerk zal zijn zowel
door de omvang van de werken als door de aanwending van nieuwe
technieken.

De voltooiing van meuwe vakken van de Boudewijn-autoweg
maakte het mogelijk deze tot Hasselt voor het verkeer open te stellen.
Daarenboven werden de werken aangevangen voor de bouw van de
autoweg van Wallonië, die de industriële centra van Henegouwen en
Luik met elkaar zal verbinden en een nieuwe snelle verbindingsweg
zal vormen tussen het Roergebied en het industriegebied van Noord-
Frankrijk.

E. Werkgelegenheid.

Het algemene indexcijfer van de werkgelegenheid gmg een
weinig omhoog. De arbeidskrachten die door de steenkolenmijnen
ontslagen werden, konden gemakkelijk door de fabrieksnijverheid
worden opgenomen; de tewerkstelling steeg inzonderheid m de
metaalverwerkende nijverheid, in de bouwnijverheid en in de
scheikundige nijverheid.

Het tekort aan arbeidskrachten gaf aanleiding tot een groeiende
spanning op de arbeidsmarkt. Er heerst vooral gebrek aan geschoolde
arbeidskrachten: onder de gecontroleerde volledig werklozen bedraagt
hun aantal nog slechts Il pct. Bijgevolg overtroffen de werkaanbie-
dingen van de werkgevers bij de plaatsingskantoren ruimschoots de
werkaanvragen van de loontrekkenden, die voor de eerste elf maanden
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inderdaad tot het laagste peil
van de naoorlogse periode.
Het daggemiddelde van de
gecontroleerde volledig werk-
lozen verminderde in sterke
mate : het bedroeg in oktober
ongeveer 34.400 eenheden en III november39.000, d.i. ongeveer
1,3 pct. van de bezoldigde arbeidskrachten C). Het daggemiddelde

Hieruit blijkt dat de con-
juncturele werkloosheid volle-
dig verdwenen is en dat zelfs het percentage van de frictionele
werkloosheid uiterst klein is. Indien men de werklozen die niet

van het jaar gemiddeld met
44 pct. daalden. De werkaan-
biedingen die op het einde
van de maand onbeantwoord
waren gebleven, stegen tijdens
dezelfde periode met 17 pct.

De werkloosheid daalde

van de gedeeltelijk werklozen
volgde dezelfde beweging
het bedroeg 17.000 eenheden
in oktober, vóór de seizoen-
stijging.

Die cijfers houden geen
rekening met de werklozen die
sedert februari 1962 van de
gemeentelijke controle ontsla-
gen zijn, noch met de door de
overheid tewerkgestelde werk-
lozen.

(1) Cf. tabel 13, blz.lOl.

Werkgelegenheid

80

201-'---' -+c-------:---,--1-----+----,---j 20
Openstaande werkaanbiedingen per einde maand

in percent van de totale gedur.ende de maand
ontvangen aanbiedingen Bron: Rijkuliensl YOor Arbeid$ioOtZi~nin,

o
1960 1961 19621959

Werkloosheid
rucenthinndu

r-_---Da-gg-em~id-'-'de""'ld:-en-v-an-:-h-el-aa-nla-:-1 -vo-:C"lIe""'"dig'-w-e-:-,k:-loz-en--'

-Yolledige werkloosheid in percent van het aantal
verzekerden bij de maatschappelijke zekerheid

---- Aantal ingeschreven werkbekwame volledig werklozen

OL--19-59-~-1-%-0-L-~1~%~1~-~19~62~0

Bron : Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening.
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tot werken in staat zijn buiten beschouwing laat en die een belangrijk
aandeel van de gecontroleerde werkloosheid vertegenwoordigen, dan
blijkt nog slechts een onbeduidende reserve aan arbeidskrachten te
bestaan: in oktober omvatte zij nog slechts ongeveer 17.000 eenheden.

Het tekort aan arbeidskrachten zette de overheid aan tot grotere
inspanningen met het oog op de aanwerving van buitenlandse
arbeiders. Tijdens de eerste negen maanden verdubbelde het aantal
arbeidsvergunningen die aan de ingeweken arbeiders werden afge-
leverd, vergeleken met dezelfde periode van vorig jaar. De buiten-
landse arbeidskrachten gaan hoofdzakelijk naar de steenkolenmijnen
en de metaalnijverheid.

Om de vakbekwaamheid van de nog beschikbare arbeidskrachten
te verbeteren, werden, in toepassing van het koninklijk besluit van
24 maart 1961 inzake de versnelde beroepsopleiding van de volwas-
senen en de herscholing van de werklozen, centra voor beroepsoplei-
ding opgericht, afhangend van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorzie-
ning; deze centra namen in 1962 een aanzienlijke uitbreiding: einde
september waren een honderdtal centra voor beroepsopleiding in
werking.

Bovendien werd de Adviserende Raad voor de werkgelegenheid
en de arbeidskrachten, opgericht bij koninklijk besluit van 10 septem-
ber 1962, belast met het onderzoek van de vraagstukken in verband
met de toepassing en de coördinatie van maatregelen om, enerzijds, bij
te dragen tot de optimale tewerkstelling van de actieve bevolking en,
anderzijds, de behoeften van het bedrijfsleven aan werkkrachten te
bevredigen.
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II. PRIJZEN EN BEZOLDIGINGEN

A. Prijzen.

De hoogconjunctuur bleef gekenmerkt door de afwezigheid van
spanningen in het prijsstelsel. In dat opzicht verschilt de evolutie
van de Belgische economie van die van verscheidene andere landen
van de Europese Economische Gemeenschap.

Het gemiddelde algemene indexcijfer van de groothandelsprij-
zen C) van de eerste elf maanden van 1962 steeg slechts met 0,7 pct.
t.o.v. het overeenstemmende peil van vorig jaar. De haussebeweging,
die in september 1961 een aanvang nam, duurde voort tegen een
gematigd tempo tot in maart 1962; daarna maakte zij,plaats voor een
langzame en schier ononder-
broken teruggaande beweging
tot in september. In oktober
en in november ging het
indexcijfer opmeuw omhoog.

Het algemene indexcijfer
Bron : Ministerie van Economische Zaken en Energie.

van de nijverheidsprodukten
vertoonde gedurende sommige maanden een vaste tendens. Beschouwt
men echter het jaar in zijn geheel, dan merkt men toch de voortzetting
van de baissebeweging die tijdens het eerste kwartaal van 1961 werd

Deze globale evolutie
dekt uiteenlopende bewegin-
gen van de prijzen van de
nijverheidsprodukten en van
de landbouwprodukten.

(1) Cf. tabel 14, blz. 102.

Groot- en kleinhandelsprijzen
Indexcijfers : basis 1958 ~ 100
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ingezet; het gemiddelde indexcijfer ligt voor de eerste elf maanden van
1962 0,8 pct. lager dan tijdens de overeenstemmende periode van
1961. Deze daling is het resultaat van weinig sterke baisse- en hausse-
bewegingen die de prijzen van talrijke produkten beïnvloed hebben.
De dalende tendens had vooral betrekking op de prijzen van de
volgende categorieën : textielprodukten, staal, non-ferrometalen,
chemische basisprodukten en vetten. Onder de produkten waarvan
de groothandelsprijzen op een hoger gemiddelde lagen dan in 1961,
dienen vooral de bouwmaterialen, de metalen fabrikaten en de
chemische meststoffen vermeld.

De prijzen evolueerden verschillend naargelang de produktie-
stadia.

Afgezien van een lichte stijging in oktober en in november,
daalde het indexcijfer van de grondstoffen onder invloed van
de verzwakking van de priJzen op de voornaamste wereld-

markten. De teruggang had
inzonderheid betrekking op
de prijzen van schroot, zink,
lood en jute; sedert het derde
kwartaal werden de prijzen
van de laatste twee produkten
vaster, evenwel zonder dat
de vroegere daling werd ge-
compenseerd. Enkele basis-
produkten maakten hierop een
uitzondering; prijsstijgingen
werden waargenomen, o.m.
voor ruw vlas, hydraulische

kalk, cement van Doornik, magere en halfvette steenkool, in het laatste

Groothandelsprijzen van de nijverheids·
en landbouwprodukten

Indexcijfers : basis 1953 = 100
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geval vooral sedert de maand augustus.

Bron : Ministerie van Economische Zaken en Energie.

Het prijsindexcijfer van de halffabrikaten bleef op het peil van
vorig jaar : de prijsdalingen en de prijsstijgingen wogen over het
geheel tegen elkaar op. Onder de produlden waarvan de prijzen
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terugliepen, dienen vermeld de katoenspinsels, het fijne zink, de billets
en het zware en halfzware plaatijzer. Onder de halffabrikaten waarvan
de prijzen gestegen zijn, dient inzonderheid gewezen op het tin.

Voor de eerste elf maanden bereikt het prijsindexcijfer van de
fabrikaten gemiddeld hetzelfde peil als tijdens de overeenstemmende
periode van 1961, hoewel van juli af de maandelijkse indexcijfers
die van vorig jaar overtroffen.

Van zijn kant heeft het
gezamenlijke indexcijfer van
de groothandelsprijzen der
landbouwprodukten tot in juni
de in 1961 begonnen stijging
voortgezet, met uitzondering
van een voorbijgaande baisse
in april. Tijdens het derde
kwartaal is het gedaald, maar
in oktober en november heeft
het zijn opgaande beweging
hervat. Voor de eerste elf
maanden van 1962 lag het
gemiddelde prijsindexcijfer
van de landbouwprodukten,
dat zowel de inheemse als de
ingevoerde produlden omvat,
7 pct. hoger dan tijdens de
overeenstemmende periode
van 1961. Het indexcijfer van
het Ministerie van Landbouw,
dat alleen betrekking heeft op

Groothandelsprijzen
Indexcijfers : basis 1953 = 100

België
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de wissel-

Bronnen : België : Ministerie van Economische Zaken en Energie.
DuitBlond : Statistiscbes Bundeaamt,
Verenigde Staten : U.S. Department of Laber,
Frankrijk : Institut National de I. Statistique et des

Etudes Economiques.
Nederland : Centraal Bureau voor de Statistiek.

een stijging aan van 1,8 pct. Verenigd-Konin1<rijk : Board of Trade.

De evolutie van het gezamenlijke indexcijfer vloeit in hoofdzaak
voort uit de prijsveranderingen van de plantaardige produkten. Het
gemiddelde prijsindexcijfer van deze laatste lag 17,5 pct. hoger dan

de inheemse produkten, toont

(1) Indexcijfers
koersen.

aangepast voor veranderingen in
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tijdens de overeenkomstige periode van 1961. In de lente hebben
de ongunstige weersomstandigheden de prijzen van bepaalde produkten
doen stijgen, voornamelijk van aardappelen, gerst en haver. De
aanvoer op de markt van de produkten van de oogst 1961-1962
heeft tijdens de zomer de prijzen van de hierboven genoemde produk-
ten sterk doen dalen. De teruggang van de prijs van de cacao heeft

eveneens bijgedragen tot de
Kleinhandelsprijzen

Indexcijfers : basis 1958 = 100

( 1) Indexcijfers
koersen.

veranderingen inaangepast de wisseI-voor

verlaging van het gezamenlijke
indexcijfer. Van oktober af
werd het indexcijfer beïnvloed
door de seizoenstijging van de
prijs van haver, aardappelen,
hop en door de prijsverhoging
van de inheemse tabak.

Het gemiddelde prijsin-
dexcijfer van de dierlijke
produlden tijdens de eerste
elf maanden van 1962 lag
3,4 pct. lager dan dat van de-
zelfde periode van 1961, voor-
al ten gevolge van de daling
van de prijzen van de varkens
en, vanaf de maand mei, van
die van de eieren. De prijs van
de runderen daarentegen was
vast tot in het midden van het
tweede kwartaal. Daarna liep
hij geleidelijk terug.Bronnen : België : Ministerie van Economische Zaken en Energie.

Duitsland : Statistisches Bundesemt.
Verenigde St.at.en : U.S. Department of Labor.
Frankrijk: Institut National de la Statistique et de. Ofschoon zij tijdens de

Etudes Economiques.
Nederland : Centraal Bureau voor de Statistiek.
Verenigd·Konin1<rijk : Ministry of Labour. lente van dit jaar opvallende

tekenen van spanning vertoonden, zijn de kleinhandelsprijzen tijdens
het afgelopen jaar slechts met 1,4 pct. toegenomen C).

(1) Cf. tabel 15, blz. 102.
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Na te zijn gedaald in februari, steeg het indexcijfer eerst lichtjes
in maart, maar daarna veel sterker tijdens het tweede kwartaal. De
produkten van de nieuwe oogst hebben in juli en augustus een merke-
lijke daling teweeggebracht. Zij werd gevolgd door een hervatting
van de opgaande beweging, waarbij het maximum van de maand
juni evenwel niet bereikt werd. In december liep het indexcijfer
opnieuwenigszins terug.

De bewegingen van het algemene indexcijfer vonden hun
oorsprong in die van het prijsindexcijfer van de voedingspro-
dukten. De indexcijfers van de niet voor de voeding bestemde
produkten en van de diensten vertoonden een gematigde opwaartse
beweging.

De wijzigingen van het indexcijfer der voedingsprodukten werden
in het tweede kwartaal sterk beïnvloed door de stijging van de prijzen
van de aardappelen en de eieren. De stijging van de aardappel-
prijzen in de lente was het gevolg van een inkrimping van het aanbod;
die toestand hield aan tot laat op het seizoen, omdat wegens de ongun-
stige weersomstandigheden de nieuwe oogst heel wat later viel. De
spanning op de eiermarkt omstreeks hetzelfde tijdstip was te wijten
aan de sterke buitenlandse vraag en aan een vermindering van de
produktie van de voornaamste Europese exportlanden - Denemarken
en Polen. Vanaf de maand september werd de daling van de aardap-
pelprijzen, die zich tijdens de zomermaanden voordeed, meer dan
gecompenseerd door de stijging van de prijs van rijst, brood, boter,
kaas en sinaasappelen. In december deed de prijsvermindering voor
sommige soorten vlees en sinaasappelen het indexcijfer opnieuw
dalen.

Het prijsindexcijfer van de niet voor de voeding bestemde pro-
dukten, dat tot in juni betrekkelijk stabiel bleef, liep vanaf het derde
kwartaal geleidelijk op, voornamelijk onder invloed van de ver-
hoging van de prijzen van de magere en halfvette steenkolen; hierbij
kwam, vanaf de maand augustus, de stijging van de tabaks- en
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sigarettenprijzen ; de kleding werd, weinig opvallend, maar ononder-
broken duurder.

Het indexcijfer van de diensten steeg voortdurend tijdens het
afgelopen jaar, maar vooral in oktober en in december, ten gevolge
van de verhoging der dagbladprijzen.

Aangezien de gemiddelde stijging van de groot- en kleinhandels-
prijzen in België gematigd bleef, wijst de internationale vergelijking
van de indexcijfers, berekend op basis van het jaar 1953, op een
evolutie van de dispariteiten die doorgaans gunstig is voor de
Belgische prijzen in vergelijking met die van de partners van de
Europese Economische Gemeenschap en van het Verenigd-Konink-
rijk; tegenover de Verenigde Staten vertoonde de dispariteit van de
prijzen daarentegen een ongunstige ontwikkeling.

B. Bezoldigingen.

De stijging van het indexcijfer van de kleinhandelsprijzen in
de lente van dit jaar heeft via de glijdende loonschaalloonsverhogingen
teweeggebracht. Bovendien werden diverse voordelen verleend in het
kader van het Akkoord voor sociale programmatie van Il mei 1960,
dat op 31 december 1962 verviel en waarvan de hernieuwing het
voorwerp van onderhandelingen is.

Van september 1961 tot september 1962 steeg het indexcijfer
van de gemiddelde bruto uurverdienste, berekend door de Bank,
met 8 pct. Volgens zekere beschikbare statistische gegevens, die
wegens hun globaal karakter met veelomzichtigheid dienen geïnter-
preteerd, zou 'deze verhoging van de bezoldigingen een weinig
belangrijker geweest zijn dan de aangroei van de produktiviteit,
gemeten op grond van de verhouding tussen de produktie en de
werkelijke prestaties van de arbeidskrachten; in tah-ijke sectoren kon
het produktievermogen niet volledig aangewend worden, hetzij
omdat de arbeidskrachten ontbraken, hetzij omdat de vraag ontoerei-
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kend was; het is dus waarschijnlijk dat de evolutie in 1962 terzelfder
tijd werd gekenmerkt door een zekere stijging van de produktiekosten
per eenheid, althans wat het gemiddelde betreft, en door het bestaan
van marges voor een mogelijke verbetering van de produktiviteit.

De loonontwikkeling, beschouwd als een van de bestanddelen
die de concurrentiepositie beïnvloeden, kan evenwel slechts juist
beoordeeld worden na een vergelijking op internationaal vlak In dit
opzicht is de evolutie van de dispariteiten tussen de indexcijfers van
de Belgische en de buitenlandse lonen niet homogeen: van juni 1961
tot juni 1962 vertoonden ze tegenover de Verenigde Staten, het
Verenigd-Koninkrijk en Nederland een neiging tot verslechtering;
tegenover West-Duitsland zijn ze evenwel verbeterd, terwijl ze
nagenoeg onveranderd bleven tegenover Frankrijk en Italië.
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III. BUITENLANDSE HANDEL

De geleidelijke uitbouw van de Gemeenschappelijke Markt
gaat gepaard met een versterking van het handelsverkeer tussen de
landen van de Gemeenschap. De aanhoudende gunstige conjunctuur in

West-Europa en de herleving

Het dekkingspercentage
van de handelsbalans bereikt

aldus 97,1 pct. voor de eerste elf maanden van 1962 tegen 93,3 pct.
in 1961 en 95,4 pct. in 1960 voor dezelfde periode C).

Buitenlandse handel
van de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie

Miljarden franken

(1) Cf. tabel 16, blz. 103.
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in de Amerikaanse economie
tijdens de eerste maanden van
het jaar hebben een nieuwe
expansie van de buiten-
landse handel van de Belgisch-
Luxemburgse Economische
Unie in de hand gewerkt :
voor de eerste elf maanden
van 1962 bereikte de uitvoer
F 199,2 miljard tegen F 180,1
miljard tijdens de overeen-
stemmende periode van 1961,
d.i. een stijging van 10,6 pct.
De invoer over dezelfde perio-
des bedroeg F 205,1 miljard
en F 193 miljard, d.i. een
verhoging van 6,3 pct.



De ontwikkeling van het handelsverkeer is meer het gevolg van
de expansie der handelsstromingen dan van prijsveranderingen. Het
indexcijfer van het uitvoervolume van het eerste halfjaar van 1962 is
t.o.v. de overeenstemmende periodes van 1961 en 1960 gestegen met
respectievelijk 15 pct. en 10 pct.; voor de invoer bedroegen de stijgings-
percentages respectievelijk 6,7 pct. en 13,2 pct. De gemiddelde prijzen
per eenheid bleven daarentegenstabiel bij de invoer en daalden bij de
uitvoer C). Deze daling werd gedeeltelijk veroorzaakt door de terug-
gang van de prijzen der ijzer- en staalprodukten die een aanzienlijke
plaats innemen in de totale uitvoer van de Belgisch-Luxemburgse
Economische Unie.

De structuur van de uitvoer is in beweging C) : het aandeel van
de ruwe grondstoffen en van de halffabrikaten neemt af ten voordele
van de zeer veredelde produkten. Aldus worden de afzetgebieden klei-
ner voor een hele reeks chemische basisprodukten van minerale oor-
sprong, ten gevolge van de aangroei van de binnenlandse produktie in
de vroegere invoerlanden. Ook in de uitvoer van textielprodukten ver-
hoogde het aandeel van ruwe katoen- en wolprodukten slechts in
geringe mate, wegens de oprichting van fabrieken voor de verwerking
van de grondstof in de nieuwe landen; de synthetische textielwaren en
de gebreide goederen en confectieartikelen kennen daarentegen een
snelle expansie. Zulks is eveneens het geval met de meubels en de
bereide voedingswaren. De jongste evolutie van de uitvoer wijst
trouwens in het algemeen op de uitbreiding van de leveringen van een
toenemend aantal bewerkte produkten, ofschoon de belangrijkheid van
deze laatste in absolute cijfers, in sommige gevallen, relatief gering is.

Wat de grote rubrieken in de uitvoer van de Belgisch-Luxemburgse
Economische Unie betreft, steeg het aandeel van de textielprodukten
voor de eerste elf maanden met 14,4 pct. De staalleveringen verhoogden
naar hoeveelheid met 7,5 pct. en naar waarde met 4,6 pct. tijdens de
eerste negen maanden van 1962 in vergelijking met de overeenstem-

(1) Cf. tabel 17, blz. 103.
(2) Cf. tabel 18, blz. 104.
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mende periode van 1961, waarvan de resultaten evenwel door de sta-
kingen waren beïnvloed. De uitvoer van non-ferrometalen is, naar
waarde gemeten, slechts lichtjes veranderd, maar verminderde met
3,5 pct. naar hoeveelheid. In de sector van de metaalfabrikaten heeft de
verbetering van de concurrentiepositie, nog versterkt door het voordeel
van de kortere leveringstermijnen, een snelle toename van de leverin-
gen aan het buitenland teweeggebracht; de uitvoer van spoorwegmate-
rieel, die in 1961 met de helft verminderd was, is opnieuw tot zijn
peil van 1960 teruggekeerd. De uitvoer van glas en spiegelglas is
aanzienlijk gestegen; de ongunstige weerslag van de verhoging van
de invoerrechten in de Verenigde Staten zal eerst duidelijk tot uiting
komen tijdens de laatste maanden van het jaar. De verzendingen van
cement ondergingen weinig verandering; zij ondervinden hoe langer
hoe meer nadeel van de oprichting van fabrieken in de invoerlanden.
De uitvoer van vaste brandstoffen bleef op peil, maar de afschaffing
van de uitvoerpremies zal de verkopen aan het buitenland waar-
schijnlijk doen afnemen.

De stijging van de invoer C) tijdens de beschouwde eerste negen
maanden dient vooral toegeschreven aan de aankopen van afgewerkte
produkten. De aangroei bedraagt 16,3 pct. voor de machines en elek-
trische apparaten, 15,9 pct. voor de non-ferrometalen en 13,6 pct. voor
de auto's; de invoer van luchtvaart- en spoorwegmaterieel is vermin-
derd. De ongunstige gevolgen van de weersomstandigheden op de
binnenlandse produktie hebben geleid tot een verhoging van de invoer
van voedingsmiddelen.

Maar de aanhoudende hoogconjunctuur heeft ook een verhoogde
invoer van grondstoffen en brandstoffen noodzakelijk gemaakt. Wat
de textielgrondstoffen betreft, heeft de uiteenlopende evolutie van de
activiteit in de verwerkende bedrijven een verminderingvan de invoer
van ruwe katoen en een verhoging van de invoer van ruwe wol
teweeggebracht. Ondanks een zekere vertraging in de ijzer- en staal-
nijverheid is de aanvoer van ijzererts nog toegenomen, terwijl die van

(1) Cf. tabel Hl, blz. 104.
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ertsen van non-ferrometalen opnieuw sterk daalde, wat ten dele aan
bevoorradingsmoeilijkheden te wijten is. De invoer van vaste brand-
stoffen is gestegen naar aanleiding van de vrijmaking van de markt
van steenkolen voor huishoudelijk gebruik en de verruiming van de
contingenten voor andere categorieën steenkool.

Het gezamenlijke tekort van de handelsbalans IS sterk vermin-
derd : voor de eerste elf maanden van 1962 bedroeg het niet meer
dan F 6 miljard tegen F 12,9 miljard voor de overeenstemmende
periode van 1961.

Het tekort tegenover de landen van de Gemeenschap C), ten
belope van F 2,4 miljard voor de eerste tien maanden van 1961,
heeft plaats gemaakt voor een overschot van F 5,2 miljard voor
dezelfde periode van 1962. Het belangrijk overschot t.O.V. Nederland
werd nog groter; het steeg van het ene jaar tot het andere, voor de
eerste tien maanden, van F II,6 miljard tot F 13,3 miljard. Het
handelsverkeer met Italië, dat over de eerste tien maanden van 1961
vrijwel in evenwicht was, liet in 1962 een batig saldo van F 1,4 miljard.
Anderzijds slonk het tekort tegenover Frankrijk van F 7,7 miljard tot
F 5,2 miljard en dat tegenover de Duitse Bondsrepubliek van F 6,5 mil-
jard tot F 4,2 miljard. Het aandeel van de invoer uit die landen in de
gezamenlijke invoer bleef onveranderd op 51 pct.; dat van de Gemeen-
schap in de totale uitvoer steeg van 53,2 pct. tot 56 pct., inzonder-
heid dank zij de verhoogde leveringen aan West-Duitsland en Frank-
rijk. Wat 'Vest-Duitsland betreft, slaat de vooruitgang van de uit-
voer op een uitgebreid gamma produkten, inzonderheid textiel-
goederen, machines, metalen en F 104 G-vliegtuigen. De expansie van
de uitvoer naar Frankrijk is vooral te danken aan de verkopen van
machines, apparaten, elektrisch materieel, onedele metalen, wagens,
chemische produkten, inzonderheid lichtgevoelige produkten en mest-
stoffen, en van voedingsmiddelen; de verhoging van de invoer van
delfstoffen, textielgoederen, machines en apparaten en van elektrisch
materieel werd gedeeltelijk teniet gedaan door de vermindering van

(1) Cf. tabel 20, blz. 105.
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de aankopen van vliegtuigen. Zoals voor West-Duitsland, moet de toe-
genomen verkoop van machines, apparaten en elektrisch materieel aan
Nederland in zekere mate worden toegeschreven aan de deelneming
van dat land aan het consortium belast met de fabricage van
F 104 G-vliegtuigen. De gezamenlijke uitbreiding van het goederen-
verkeer met dat land was evenwel relatief minder belangrijk dan de
toeneming van de handel met de andere partners van de Europese
Economische Gemeenschap.

De handelsbalans met de Verenigde Staten vertoont voor de
beschouwde periode een tekort van nagenoeg een half miljard, tegen
F 200 miljoen in 1961. Aan de uitvoerzijde noteert men een betrek-
kelijk sterke aangroei voor de chemische produkten, meer bepaald
voor de lichtgevoelige produkten en de meststoffen, voor de textiel-
goederen, o.m. de gebreide goederen, en voor de onedele metalen.
Bij de invoer dient melding gemaakt van de sterke aangroei van de
aankopen van machines en apparaten en van elektrisch materieel,
daar bepaalde prototypes van onderdelen van het F 104 G-vliegtuig
bij de Amerikaanse constructeurs dienden aangekocht; daarentegen
lopen de aankopen van textielgoederen en chemische produkten terug.

Het tekort van de handelsbalans nam toe zowel t.o.v. het
sterlinggebied als tegenover het Verenigd-Koninkrijk. Het saldo van
het handelsverkeer met dat land beliep F 6,4 miljard voor de eerste
tien maanden, tegen F 4,3 miljard voor de overeenkomstige periode
van 1961. Deze verslechtering is voornamelijk te wijten aan de ver-
hoging van de invoer van onedele metalen, waaronder vooral koper
en, in mindere mate, nikkel en tin. De aankopen van vervoermaterieel,
inzonderheid autovoertuigen en vliegtuigen, evenals van machines,
apparaten en elektrisch materieel, namen eveneens een merkbare
uitbreiding.

Over het geheel beschouwd, boekte de handel van de Belgisch-
Luxemburgse Economische Unie met de andere landengroepen weinig
of geen vooruitgang.
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Het tekort op de handelsbalans tegenover de landen van Oost-
Europa blijft zeer gering.

Tijdens de eerste tien maanden van 1962 bedroeg het tekort van
de handelsbalans met Kongo F 5,3 miljard tegen F 7,9 miljard in 1961.
Voor de eerste negen maanden liep de invoer van delfstoffen van
F 1,5 miljard tot F 0,6 miljard terug, die van onedele metalen, d.w.z.
vooral koper, zink en tin, verminderde van F 6 miljard tot
F 5,5 miljard. De investeringen in Kongo, die in een vertraagd tempo
worden voortgezet, geven de verklaring voor een zekere aangroei van
de uitvoer van machines, apparaten en elektrisch materieel naar
dat land.

Het tekort t.O.V.de landen van Latijns-Amerika beliep F 2 miljard
voor de eerste negen maanden, tegen F 0,8 miljard in 1961. Het
stijgende tekort vloeit voornamelijk voort uit het handelsverkeer met
Argentinië. De uitvoer naar Venezuela en Brazilië is daarentegen
sneller gestegen dan de invoer uit die landen.

** *

De buitenlandse handel van de Belgisch-Luxemburgse Econo-
mische Unie ondergaat hoe langer hoe meer de invloed van de
totstandkoming van de Europese Economische Gemeenschap die,
krachtens een besluit van de Raad van Ministers van 14 januari 1962,
met terugwerkende kracht tot 1 januari, haar tweede etappe is
begonnen.

Van dat ogenblik af kunnen tal van beslissingen genomen
worden zonder dat eenparigheid van stemmen vereist is. De Europese
Economische Gemeenschap heeft derhalve de werkwijze van haar
instellingen soepeler kunnen maken en haar actie beter kunnen
afstemmen op de verwezenlijking van de Europese integratie.

De overgang naar de tweede fase was ondergeschikt aan de
effectieve verwezenlijking van een reeks door het Verdrag van
Rome specifiek omschreven doelstellingen. Het aanvaarden van een
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gemeenschappelijk landbouwbeleid was een der moeilijkst te bereiken
doeleinden. Tal van maatregelen die de toepassing van dit beleid
mogelijk maken, werden ten slotte goedgekeurd; de paragraaf
betreffende de landbouw verstrekt dienaangaande meer bijzonder-
heden.

Op 15 mei 1962 besloot de Raad van Ministers tot een nieuwe
vervroegde verlaging van de douanerechten op het handelsverkeer
binnen de Gemeenschap. Zij trad in werking op 1 juli. De invoer-
rechten op de nijverheidsprodukten werden met 10 pct. verlaagd, wat
de totale afbraak brengt op 50 pct. t.o.v. het basistarief; op dezelfde
datum bereikte de verlaging van de basisrechten 35 pct. voor een
groot aantal landbouwprodukten. Ten einde het door het Verdrag
voorgeschreven parallellisme tussen het tempo van de verlaging der
douanerechten binnen de Gemeenschap en van de vaststelling van
een gemeenschappelijk buitentarief te behouden, werd overeen-
gekomen de tweede stap naar de eenmaking van dat tarief eveneens
te vervroegen voor de nijverheidsprodukten; hij zal gezet worden
op 1 juli 1963.

De Raad van Ministers heeft tijdens de zittingen van 23 tot
26 juli 1962 een actieprogramma inzake gemeenschappelijke handels-
politiek goedgekeurd.

De buitenlandse betrekkingen van de Europese Economische
Gemeenschap namen in de loop van het jaar een grote uitbreiding.
Een reeks landen hebben aanvragen ingediend tot aansluiting bij, of
associatie met de Gemeenschap.

Onderhandelingen werden aangeknoopt met Noorwegen en
Ierland. De besprekingen die in 1961 met het Verenigd-Koninkrijk,
Denemarken en Turkije waren begonnen, werden tijdens het hele
jaar 1962 voortgezet.

Het associatieakkoord tussen Griekenland en de Europese Econo-
mische Gemeenschap, dat op 9 juli 1961 werd gesloten, trad in
werking op 1 november van het verslagjaar.
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De eerste associatieovereenkomst met de geassocieerde Afri-
kaanse Staten en Madagascar verviel op 31 december 1962. Een
nieuwe overeenkomst, die in elk geval nodig was omdat verscheidene
van de betrokken landen onafhankelijk zijn geworden, moet op
1 januari 1963 in werking treden. De voorbereiding ervan was het
voorwerp van studies en van onderhandelingen; op 20 december 1962
werd een overeenkomst geparafeerd. De Nederlandse Antillen en
Suriname maken sedert februari en september 1962 deel uit van de
geassocieerde Staten.

Verscheidene tariefakkoorden werden gesloten tussen de Euro-
pese Economische Gemeenschap en verschillende derde landen die
lid zijn van het Algemene akkoord inzake tarieven en handel : o.a. de
Verenigde Staten op 7 maart, het Verenigd-Koninkrijk op 15 met,
Zwitserland op 26 juni.

Ten slotte opent de wet voor « handelsexpansie » van Il okto-
ber 1962, die President Kennedy machtigt de douanerechten op
talrijke produkten te verlagen of af te schaffen, mogelijkheden tot
commerciële samenwerking tussen de Verenigde Staten en de Euro-
pese Gemeenschap.
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IV. GELD- EN FINANCIEWEZEN

A. Geldhoeveelheid en quasi-monetaire liquiditeiten bij de banken en de
spaarkassen (1).

De verhoging van de geldhoeveelheid en van de quasi-monetaire
liquiditeiten bij de banken en de spaarkassen, die reeds zeer belangrijk
was in 1961, was in het voorbije jaar nog aanzienlijker. Voor de eerste

negen maanden bereikte ze
F 24 miljard, of 5,8 pct., in
1962, tegen F 18,9 miljard, of
5,1 pct., in 1961 en slechts
F 4,8 miljard, of 1,3 pct., in
1960.

Bruto nationaal produkt, geldhoeveelheid
en quasi-monetaire liquiditeiten bij de banken

en de spaarkassen
Indexcijfers : basis 1953 = 100

Men krijgt een nog dui-
delijker beeld van de aangroei
die zich in 1961 en vooral in

,
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, .,, 1962 voordeed, wanneer men
een indeling maakt volgens
periodes van één jaar die de
seizoeninkrimping volgend op
de vervaldag van december
uitschakelen. Van september
1961 tot september 1962
zijn de geldhoeveelheid en de

quasi-monetaire liquiditeiten met F 41,2 miljard gestegen, d.i.
10,5 pct., tegen F 30 miljard, d.i. 8,3 pct., gedurende de vorige

1954 1956 1958 1960 1962

(1) Bron : Département ,d'Economie Appliquée de l'Université
Libre de Bruxelles. Jaren 1961 en 1962 : ramingen.

twaalf maanden.

(1) Cf. tabel 21, blz. 106.
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Een vergelijking over een langere periode, en waarbij rekening
wordt gehouden met de evolutie van het bruto nationaal produkt
tijdens dezelfde periode, bevestigt dat de verhoging van de geldhoeveel-
heid en van de quasi-monetaire liquiditeiten tijdens de jongste jaren
uitzonderlijk snel was: terwijl ze, van 1952 tot 1957, per jaar gemid-
deld 4,7 pct. bedroeg, verge-
leken met een stijgingsper-
centage van 5,3 pct. voor
het bruto nationaal produkt,
bereikte ze, van 1957 tot 1962,
per jaar gemiddeld 6,9 pct.,
tegen 4,1 pct. voor het bruto
nationaal produkt. Bijgevolg
is de jaarlijkse verhouding
van de geldhoeveelheid en de
quasi-monetaire liquiditeiten
tot het bruto nationaal pro-
duld van 57,4 pct. voor de
periode 1953-1957 gestegen
tot 60,4 pct. voor de periode
1958-1962.

Evenals III 1961, was de

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

Bewegingen in miljarden franken

CHART AAL GELD

Eerste 9 maanden

GIRAAL GElD

1957 1959 1961 1961 1962
Eerste 9 maanden

+10

QUASI-MONETAIRE LIQUIDITEITEN BIJ DE BANKEN

expansie van de quasi-mone-
taire liquiditeiten III 1962
sterker dan die van de geld-
hoeveelheid. Van december 1961 tot september 1962 bedroeg de
eerste F 14,7 miljard, of 8,4 pct., de tweede F 9,3 miljard, of 3,9 pct.

1. CHARTAAL GELD (1).

+

o

In de verhoging van de geldhoeveelheid ten bedrage van F 9,3
miljard beloopt het aandeel van het chartaal geld F 4,5 miljard en dat

(1) Cf. tabel 22, blz. 107.

1957 1959 1961 1961 1962
Eerste 9 maanden
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van het giraal geld F 4,8 miljard. Hoewel het chartaal geld een belang-
rijker plaats inneemt dan het giraal geld, is het minder toegenomen.
Dientengevolge is zijn aandeel in de geldhoeveelheid, dat reeds sedert
meer dan tien jaar teruggaat, nog verminderd van gemiddeld 56,6 pct.
voor de eerste negen maanden van 1961 tot 55,7 pct. gemiddeld voor

de overeenstemmende periode
van 1962. De hiermee gepaard
gaande verruiming van het
aandeel van het giraal geld in
de geldhoeveelheid versterkte
de kredietcapaciteit van de
banken en was aldus een van

Verhouding van het chartaal geld
tot de totale geldhoeveelheid

Percent

oo~oo
58 -- 58

56----~ 111_ 56

54l0---'---'---'--·_· ~ 54
1948 1950 1952 1954 1956 1958 1960 1962

de oorzaken van de overvloed
aan liquiditeiten op de geld-
markt in 1962.

De biljetten van de Bank,
die veruit het voornaamste
bestanddeel van het chartaal

geld vormen, zijn met F 4,1 miljard toegenomen tijdens de eerste
negen maanden van 1962 en met F 9,4 miljard, of 7,3 pct., voor het
jaar in zijn geheel. In absolute cijfers is het de grootste jaarlijkse
aangroei na 1945.

(1) De stijging van de verhouding in het derde kwartaal van
1958 en in het derde kwartaal van 1960 is gedeeltelijk toe te
schrijven Ban verbeteringen van het statistisch materiaal ten
gevolge waarvan het cijfer VBn de geldhoeveelheid verminderde,
terwijl het cijfer van het chartaal geld ongewijzigd bleef.

2. GIRAAL GELD.

De aangroei van het giraal geld met F 4,8 miljard tussen decem-
ber 1961 en sep~ember 1962 vindt, ten bedrage van F 2,6 miljard,
zijn oorsprong in de dadelijk opvraagbare deposito's en in de deposito's
op maximum een maand die door de ondernemingen en de partien-
lieren bij de banken en bij sommige parastatale kredietinstellingen
worden aangehouden C). Voor het overige dient hij hoofdzakelijk toe-

(1) Cf. tabel 23, blz. 108.

~ T2--



geschreven aan de stijging van de tegoeden van de ondernemingen
en particulieren op postrekening.

Het giraal geld is de enige vorm van geld waarvan de aanwen-
dingsgraad kan gemeten worden, zij het ook op een vrij onvolmaakte
wijze. Van de eerste elf maanden van 1961 tot dezelfde maanden van
1962 is het bedrag van de betalingen door middel van direct opvraag-
bare bankdeposito's met Il,2 pct. toegenomen en dit van de beta-
lingen via tegoeden bij het Bestuur der Postchecks met 6,5 pct. C).
In verband met de conjuncturele ontwikkeling van de economische
activiteit en ondanks de aanzienlijke verhoging van de bankdeposito 's,
is de omloopsnelheid van deze deposito's nog met 2,8 pct. toegenomen.
Aan de andere kant is de daling van de omloopsnelheid van de tegoe-
den bij het Bestuur der Postchecks, die in 1959 begon, voortgegaan.

3. QUASI·MONETAIRE LIQUIDITEITEN BIJ DE BANKEN EN DE SPAARKASSEN.

Gedurende de jongste vijf jaar vertoonden de quasi-monetaire
liquiditeiten bij de banken en de spaarkassen een snelle aanwas. Hij
bereikte F 14,7 miljard in 1958, F 16,1 miljard in 1959, F Il,8 mil-
jard in 1960 en F 19,1 miljard in 1961, d.i. ongeveer 12 pct. gemiddeld
per jaar C). Tijdens de eerste negen maanden van 1962 bedroeg hij
F 14,7 miljard. Van september 1961 tot september 1962 bereikte hij
F 23,1 miljard, of 14 pct., cijfers die merkelijk hoger liggen dan de
F 15,6 miljard, of 10,5 pct., die tijdens de vorige twaalf maanden
werden opgetekend.

In strijd met de ontwikkeling tijdens de eerste negen maanden
van 1961, had de aangroei van de quasi-monetaire liquiditeiten van
december 1961 tot september 1962 vooral betrekking op de deposito's
bij de spaarkassen, die met F 7,9 miljard gestegen zijn, tegen F 6,8
miljard voor de quasi-monetaire liquiditeiten bij de banken.

Deze vooruitgang van de quasi-monetaire liquiditeiten bij de
banken met F 6,8 miljard had uitsluitend betrekking op de deposito's

(1) Cf. tabel 24, blz. 109.
(2) Cf. tabel 25, blz. 109.
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III Belgische franken, aangezien de deposito 's van de ingezetenen in
buitenlandse valuta's in september 1962 hetzelfde bedrag bereikten
als op het einde van 1961.

In de verhoging van de quasi-monetaire Iiquiditeiten bij de
spaarkassen met F 7,9 miljard beloopt het aandeel van de particuliere
spaarkassen F 3,4 miljard en dat van de Algemene Spaarkas
F 4,5 miljard.

Voor deze laatste instelling bedroeg de aanwas tijdens de eerste
negen maanden van 1961 slechts F 0,9 miljard. Inzonderheid de voor-
uitgang van de spaardeposito's op boekjes van particulieren was in
1962 veel vlugger. Voor de eerste elf maanden van het jaar bereikten
de stortingen op boekjes het hoge maandgemiddelde van F 2,2 miljard
tegen F 1,9 miljard voor de overeenstemmende periode van 1961, ter-
wijl de opvragingen, in vergelijking met vorig jaar, slechts in geringe
mate toenamen, aangezien ze slechts F 1,7 miljard beliepen C). De
hieruit volgende vermeerdering van het overschot van de stortingen
op de opvragingen kan ten dele verklaard worden door het feit dat de
verrichtingen van 1961 ongunstig beïnvloed werden door de stakingen
bij het begin van het jaar.

Kan de snelle stijging van de quasi-monetaire liquiditeiten bij de
banken en de spaarkassen tijdens de jongste vijf jaar in verband wor-
den gebracht met de verhoging van de interestbarema's sedert 1957
en met de stijgende inkomens en een hoge marginale spaarquote,
men kan er tevens het resultaat in zien van de aanzienlijke inspan-
ningen welke die instellingen zich getroostten om hun actiemiddelen
op te voeren.

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

De vermeerdering van de geldhoeveelheid en van de quasi-mone-
taire liquiditeiten ten belope van F 24 miljard tijdens de eerste negen

(1) Cf. tabel 26, blz. 110.
(2) Cf. tabel 27, blz. 111.
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maanden van 1962, had als tegenposten positieve saldi van F 5,9 mil-
jard in de rubriek verrichtingen met het buitenland, van F 11,7 mil-
jard in de verrichtingen met de overheid en van F 13,3 miljard in de
verrichtingen met de in België gevestigde bedrijven en particu-
lieren. Deze positieve saldi werden voor F 6,9 miljard gecompen-
seerd door het negatieve saldo van diverse andere transacties, waarvan
de voornaamste zijn : de uitgiftevan obligaties en de verhoging van de
eigen middelen die samen ongeveer de helft van voornoemd bedrag
vertegenwoordigen.

1. VERRICHTINGEN KET HET BUITENLAND.

Het positieve saldo van de verrichtingen met het buitenland, met
uitsluiting van de kapitaaltransacties van de overheid en de transfers
van de Staat met het buitenland, is gestegen van F 2,5 miljard voor de
eerste negen maanden van 1961 tot F 5,9 miljard voor dezelfde periode
van 1962. Die ontwikkeling vindt haar oorsprong in de goederen- en
dienstentransacties die, i.p.v. een tekort van F 1,3 miljard in de eerste
periode, een overschot van F 4,4 miljard lieten in de tweede periode.

a) Betalingsbalans (1).

In het tweede halfjaar van 1961 begonnen de goederen- en
dienstentransacties een batig saldo te vertonen, dank zij de herleving
van de uitvoer na de stakingen in het begin van het jaar en de stijging
van het overschot op de overige goederen- en dienstentransacties. Het
batig saldo bedroeg F 3,2 miljard. Het was ongeveer even groot in het
eerste halfjaar van 1962, aangezien het F 3 miljard bereikte. Onder deze
stabiliteit gaan uiteenlopende bewegingen schuil. Tijdens de eerste zes
maanden van 1962 lieten de invoer en uitvoer een tekort van F 3 mil-
jard tegen F 1,3 miljard in het tweede halfjaar van 1961; deze ont-
wikkeling werd evenwel gecompenseerd door een vermeerdering van

(1) Cf. tabel 28, blz. 113.
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het overschot op de overige goederentransacties van F 2,4 miljard tot
F 4 miljard. In de dienstenbalans maakte het overschot der inves-

teringsinkomens, dat
F1,1 miljard beliep in
het tweede halfjaar van
1961, plaats voor een
tekort van F 0,3 mil-

Betalingsbalans
van de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie

Miljarden franken

._--- --- +20

-10

1956 1957 1958 1959 1960 1961 1961 1962
Eerste 9 maanden

(1) De lopende rekening omvat de goederen- en dienstentransacties, de
particuliere transfers en de transfers van de Staat.

(2) De overheidssector omvat de Staat, de provincies, de gemeenten, de
parastatale bestuurs- en kredietinstellingen en de parastatale bedrijven.

+10

jard in het eerste half-
Jaar van 1962; deze
ongunstige ontwikke-
ling werd evenwel on-
gedaan gemaakt door
de verbetering van het
saldo van verschillende
andere rubrieken, voor-
namelijk van het ver-
voer en de verzekerin-

+ 5

o

- 5

gen, en van de .over-
heidstransacties. In het

derde kwartaal van 1962 bedroeg het positieve saldo van de gezamen-
lijke goederen- en dienstentransacties F 1,4 miljard.

De particuliere overdrachten lieten een overschot van F 1 miljard
tijdens het eerste halfjaar van 1962 en van F 0,2 miljard in het derde
kwartaal. Bij wijze van vergelijking zij vermeld dat, in het tweede
halfjaar van 1961, een batig saldo van F 1,9 miljard opgetekend werd;
hierin waren evenwel voor F 1,4 miljard oorlogsvergoedingen van de
Duitse Bondsrepubliek begrepen; laatstgenoemde betalingen bedroe-
gen voor het eerste halfjaar van 1962 nog slechts F 0,3 miljard.

Afgezien van sommige verrichtingen op korte termijn die uit-
eenlopende veranderingen zonder werkelijke betekenis vertonen, sloot
het kapitaalverkeer van de particuliere sector met een nettokapitaal-
invoer van F 0,2 miljard in het eerste halfjaar van 1962 en van F 1,5
miljard in het derde kwartaal. In het eerste halfjaar lieten de aankopen
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van effecten bij niet-ingezetenen en de verkopen aan niet-ingezetenen,
voor zover deze trarisacties konden waargenomen worden, een tekort
van F 0,8 miljard, d.i. nagenoeg hetzelfde tekort als in het tweede
halfjaar van 1961. Daarentegen liet het overige kapitaalverkeer van
de particuliere sector, waarin o.m. begrepen zijn de buitenlandse
directe investeringen in de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie,
een positief saldo van F 1 miljard, d.i. F 1,9 miljard minder dan
tijdens hetvorige halfjaar.

Ten slotte sloot het kapitaalverkeer van de parastatale bedrijven
en kredietinstellingen tijdens het eerste halfjaar van 1962 met een
nettokapitaalafvloeiing van F 0,2 miljard, terwijl in het tweede half-
jaar van 1961 een nettotoevoer van F 1,5 miljard geboekt werd.

De voornoemde verrichtingen, samen met enkele andere
verrichtingen van minder betekenis, vormen de transacties met het
buitenland, waarvan hierboven gezegd werd dat zij tijdens de eerste
negen maanden van 1962 een positief saldo lieten van F 5,9 miljard.

De betalingsbalans van de Belgisch-Luxemburgse Economische
Unie omvat daarenboven de kapitaaltransacties van de Staat, de pro-
vincies, de gemeenten en de parastatale bestuursinstellingen, zoals het
Wegenfonds, evenals de overdrachten van de Staat. Deze transacties
lieten samen een negatief saldo van F 1,1 miljard tijdens het eerste
halfjaar van 1962 en van F 1,7 miljard tijdens het derde kwartaal.
Belangrijkst zijn de kapitaaltransacties van de Staat; voor de eerste
negen maanden van 1962 lieten ze een tekort van F 3,2 miljard. De
overheidsschuld in Belgische franken, waarvan men weet dat ze in het
buitenland geplaatst is, steeg met F 1 miljard, doch de Staat verleende
voorschotten aan Rwanda en Burundi en verkreeg vorderingen op
Kongo uit hoofde van betalingen, ten bedrage van F 1,4 miljard, in
verband met de door België gewaarborgde schuld van dit land; de
openbare schuld in vreemde valuta's geplaatst in het buitenland daalde
met F 2,8 miljard; de totale deviezenschuld verminderde met F 9 mil-
jard; het verschil tussen deze twee bedragen, d.i. F 6,2 miljard, vormt
het deel van deze schuld dat bij de Belgische banken ondergebracht
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IS; III de betalingsbalans dient hiermee evenwel geen rekening
gehouden, daar het hier om transacties tussen ingezetenen gaat.

b) Goud- en nettodeviezenvoorraad.

Het saldo van al de hierboven beschreven transacties stemt over-
een met de beweging van de goud- en nettodeviezenvoorraad van de
Belgische en Luxemburgse geldscheppende instellingen. Deze tegoeden
omvatten de goudvoorraad en de tegoeden in vreemde geldsoorten en
in Belgische en Luxemburgse franken op het buitenland, na aftrek van
de verplichtingen in vreemde valuta's en in Belgische en Luxem-
burgse franken tegenover het buitenland. De goudvoorraad van de
Bank en haar tegoeden op het buitenland overtreffen ruimschoots haar
verplichtingen tegenover het buitenland. De overige geldscheppende
instellingen samen hebben daarentegen nettoverplichtingen tegenover
het buitenland, daar hun verplichtingen groter zijn dan hun tegoeden.

In 1962 steeg de goud- en nettodeviezenvoorraad van de Bank
en van de overige geldscheppende instellingen met F 4,1 miljard
in het eerste halfjaar en daalde met F 0,8 miljard in het derde kwartaal,
wat neerkomt op een nettoverhoging met F 3,3 miljard voor de
periode van december 1961 tot september 1962; de daling van de
goud- en nettodeviezenvoorraad van de Bank met F 4,1 miljard tijdens
deze periode werd meer dan gecompenseerd door een vermindering
van de nettoverplichtingen der overige geldscheppende instellingen
met F 7,4 miljard. In 1961 steeg de goud- en nettodeviezenvoorraad
van de Bank met F 12,1 miljard, maar daartegenover vermeerderden
ook de nettoverplichtingen van de overige geldscheppende instel-
lingen met F· ll,5 miljard, zodat de gezamenlijke goud- en netto-
deviezenvoorraad ten slotte slechts met F 0,6 miljard toenam.

Die min of meer gelijklopende bewegingen van de goud- en
nettodeviezenvoorraad van de Bank en van de nettoverplichtingen
van de overige geldscheppende instellingen, eerst in opwaartse dan
in neerwaartse richting, vinden hun verklaring in veranderingen in
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de deviezenschuld van de Schatkist tegenover de Belgische banken.
In 1961, zoals trouwens reeds in 1960, hadden de banken, om inschrij-
vingen op Belgische schatkistcertificaten in buitenlandse valuta's
te financieren, verplichtingen in het buitenland aangegaan; daar de
Bank de opbrengst van deze inschrijvingen van de Schatkist afkocht,
werd haar goud- en deviezenvoorraad hierdoor aangevuld. In 1962
daarentegen heeft de Schatkist zich deviezen aangeschaft bij de Bank
om een deel van haar schuld in buitenlandse valuta's terug te betalen,
inzonderheid tegenover de Belgische banken die, als tegenprestatie,
hun verplichtingen tegenover het buitenland verminderden.

Voor het jaar in zijn geheel bedroeg de teruggang van de
goud- en nettodeviezenvoorraad van de Bank F 1,7 miljard C). Hij
ging gepaard met een structuurwijziging van deze tegoeden. Terwijl
de goudvoorraad inderdaad bleef stijgen van F 62,4 miljard einde
1961 tot F 68,2 miljard einde 1962, daalde het overschot van
de overige tegoeden op de verplichtingen met F 7,5 miljard. De
vermindering had hoofdzakelijk betrekking op de tegoeden in
convertibele geldsoorten en de vordering op het Internationale
Monetaire Fonds.

De Bank houdt convertibele geldsoorten aan om eventueel op
de valutamarkt de koersen te kunnen regulariseren, doch vooral
als tegenpost van aangegane verplichtingen om op termijn deviezen
te leveren tegen Belgische franken. De Schatkist dekt inderdaad
door termijnaankopen bij de Bank de aanstaande vervaldagen
van haar schuld in buitenlandse valuta's. In 1962 werd een deel
van deze schuld terugbetaald en de hiermee verband houdende ter-
mijnverrichtingen werden afgewikkeld. Terzelfder tijd ging de Bank
evenwel nieuwe termijnverplichtingen aan : op 20 juni deed zij, op
aanvraag van de Federal Reserve Bank of New York, een « swap »-ver-
richting, waardoor zij van deze bank 50 miljoen dollars contant kocht
tegen Belgische franken en ze haar opnieuw op termijn eveneens tegen
Belgische franken verkocht; daarenboven verkocht de Bank, vanaf de

(1) Cf. tabel 29, blz. 116.
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maand augustus, aan Belgische banken buitenlandse valuta's op termijn
die haar door deze banken contant afgestaan werden, om in te schrij-
ven op schatkistcertificaten in Belgische franken. Per saldo, zijn de
verplichtingen op termijn van de Bank in 1962 evenwel aanzienlijk
gedaald en bijgevolg werden haar tegoeden in convertibele geld-
soorten teruggebracht van F 20,4 miljard einde 1961 tot F 12,8 mil-
jard een jaar later.

Het deel van de vordering op het Internationale Monetaire Fonds
dat door de Bank gefinancierd wordt, viel van F 8 miljard op F 6,7 mil-
jard. Dit deel stijgt wanneer het Fonds op zijn tegoeden Belgische
franken opneemt om ze aan de lidstaten te verkopen; het daalt wan-
neer het Fonds zijn tegoeden opnieuwaanvult met Belgische franken
die het van de lidstaten terugkoopt. In 1962 verkocht het Fonds 1 mil-
jard Belgische franken aan Canada, doch het heeft F 2,3 miljard terug-
gekocht van het Verenigd-Koninkrijk.

2. VERRICHTINGEN MET DE OVERHEID.

Tijdens de eerste negen maanden van 1962 waren de verrichtin-
gen van de geldscheppende instellingen en de spaarkassen met de over-
heid, incl. de transacties op bestaand overheidspapier, oorzaak van een
vermeerdering van de geldhoeveelheid en de quasi-monetaire liqui-
diteiten bij deze instellingen met F Il,7 miljard C). In de overeen-
stemmende periode van 1961 viel een stijging van dezelfde orde van
grootte waar te nemen.

In verband vooral met de sterke stijging van de spaarinlagen, ver-
hoogden de spaarkassen hun vorderingen op de overheid met F 6 mil-
jard, tegen slechts F 2,6 miljard voor de eerste negen maanden van
1961.

De verrichtingen van de geldscheppende instellingen op de markt
van het bestaande overheidspapier, verrichtingen die niet noodzakelijk

(1) Cf. tabel 30, blz. 118.

- 80-



en in ieder geval niet rechtstreeks aan de overheid ten goede komen,
en de directe financiering van de overheid door die instellingen deden
voor F 5,7 miljard geld en quasi-monetaire liquiditeiten ontstaan, tegen
F 8,3 miljard van december 1960 tot september 1961.

De verrichtingen van de geldscheppende instellingen op de markt
van het overheidspapier beliepen per saldo F 1,5 miljard, d.i. een
weinig meer dan tijdens de eerste negen maanden van 1961 C). Dat
bedrag omvat hoofdzakelijk aankopen van overheidspapier door de
banken. Ondanks de versoepeling van de dekkingsvoorschriften in het
begin van het jaar, kochten de banken, wegens hun grote liquiditeit,
verder overheidspapier aan.

De monetaire overheidsfinanciering beliep nog slechts F 4,2 mil-
jard, tegen F 7,1 miljard tijdens de eerste negen maanden van
1961 C). Van de ene periode tot de andere verminderde de financie-
ring van de Staat van F 7,5 miljard tot F 3,7 miljard. Deze daling is toe
te schrijven aan een zekere vermindering van het schatkisttekort voort-
vloeiend uit de begrotingsverrichtingen, maar nog meer aan het feit dat
een groter deel van dit tekort gefinancierd kon worden door inschrij-
vingen van het publiek en de niet-geldscheppende instellingen op
staatsleningen.

De verrichtingen van de geldscheppende instellingen op de markt
van het overheidspapier en de monetaire overheidsfinanciering komen
tot uiting in de evolutie van de portefeuille kortlopend overheids-
papier en Belgische overheidsfondsen van de banken. Deze portefeuille
steeg van F 90,3 miljard in december 1961 tot F 92,6 miljard in sep-
tember 1962. In weerwil van de omvang van deze cijfers zou de Schat-
kist zich niet voor onbegrensde terugbetalingen gesteld zien, wanneer
de bankdeposito's zouden dalen of de bankkredieten aan de bedrijven
en particulieren sneller zouden stijgen dan deze deposito 's. De porte-
feuille kortlopend overheidspapier van de banken omvatte F 19,8 mil-
jard schatkistcertificaten van de A-tranche die, einde 1962, omgezet

(1) Cf. tabel 32, blz. 120.
(2) Cf. tabel 31, blz. 119.
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werden in effecten op lange termijn. Dezelfde portefeuille omvat aan-
zienlijke bedragen schatkistcertificaten van de B-tranche en certificaten
van het Rentenfonds ; veranderingen in het uitstaande bedrag van beide
soorten certificaten beïnvloeden de kaspositie van het Rentenfonds en
niet die van de Staat. De banken kunnen ten slotte hun portefeuille
Belgische overheidsfondsen op halflange en lange termijn slechts te
gelde maken op een markt die door het Rentenfonds gereguleerd
wordt.

a) Begroting.

Het schatkisttekort voortvloeiend uit de begrotingsverrichtingen
van de Staat bedroeg F 17,4 miljard voor de eerste elf maanden van
het jaar C). Vergeleken met de overeenstemmende maanden van 1961
stegen de gewone ontvangsten met F 8 miljard, of 7,4 pct., dank
zij de expansie van de economische bedrijvigheid en een verzwaring
van de belastingen. Maar de toeneming van de begrotingsuitgaven
heeft deze bijkomende ontvangsten grotendeels opgebruikt. Zebedroeg
F 3,2 miljard voor de gewone uitgaven en F 3,6 miljard voor
de buitengewone uitgaven. Wat de gewone uitgaven betreft,
wijst de aangepaste begroting voor het dienstjaar 1962 op belangrijke
kredietverhogingen in vergelijking met 1961, voornamelijk uit hoofde
van de nationale opvoeding en cultuur, de pensioenen, de dienst van
de rijksschuld, de herwaardering van het openbaar ambt en de lands-
verdediging C).

b) Rijksschuld.

De geringere monetaire financiering van de Staat komt tot uiting
III een structuurwijziging van de rijksschuld. Een deel van de
deviezenschuld, waarvan de verhoging steeds een geldschepping tot
gevolg heeft, werd door schuld in Belgische franken vervangen.

(1) Cf. tabel 34, blz. 123.
(2) Cf. tabel 33, blz. 120.
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Van december 1961 tot december 1962 liep de directe schuld in
buitenlandse geldsoorten terug van F 47,1 miljard tot F 37,1 mil-
jard C). De daling met F 10 miljard weerspiegelt de in 1961 begon-
nen en in het afgelopen jaar voortgezette regeringspolitiek, ertoe strek-
kend de kortlopende deviezenschuld, die uiteraard weinig zekerheid
biedt, omlaag te drukken. Deze schuld bedroeg einde 1962 F 12,8 mil-
jard, d.i. F 9,1 miljard minder
dan bij hetbegin van het jaar
en F 18,8 miljard minder dan
het in mei 1961 bereikte maxi-
mum.

Van einde 1961 tot einde
1962 steeg de directe schuld
III Belgische franken van
F 338,4 miljard tot F 358,6
miljard. De gevestigde schuld
vertoonde de grootste stijging,
namelijk met F 14,4 mil-
jard C), doch de schuld op
halflange en de schuld op korte
termijn gingen eveneens in
zekere mate omhoog, en wel
respectievelijk met F 3,5 en
F 2,2 miljard C) CS) (4).

Rijksschuld
Miljarden franken

mu Indirecte schuld
Directe schuld:
D Vlottende schuld in buitenlandse valuta' s
~ Gevestigde schuld in buitenlandse valuta's
Q Vlottende schuld in Belgische franken
~ Gevestigde schuld in Belgische franken

400

o
1956 1958 1960 1962

In totaal steeg de directe
rijksschuld met F 10,1 miljard CS) (') III 1962, vergeleken met
F 14,1 miljard CS) in 1961.

(1) Cf. tabel 35, blz. 124.
(2) Afgezien van de weerslag van de omzetting, in december 1962, van F 19,8 miljard schatkistcerti-

ficaten van de A-tranche, aangehouden door de banken, in niet-verhandelbaar papier van een nieuwe
gevestigde lening.

(3) Zonder rekening te houden met de veranderingen van het bedrag schatkistcertificaten aange-
houden door het Internationale Monetaire Fonds; die veranderingen oefenen geen invloed uit op de
staatsthesaurie, aangezien de Bank de opbrengst van de emissies int en voor de terugbetalingen instaat.

(4) Afgezien van de terugbetaling, in oktober 1962, van F 1,2 miljard schatkistcertificaten aange-
houden door de Emissiebank (in liquidatie); die terugbetaling had immers geen invloed op de staats-
thesaurie, daar de opbrengst ervan in de Schatkist werd gestort.

- 83-



Voor het dienstjaar 1963 heeft de Regering bij het Parlement
een gewone begroting ingediend die in evenwicht is op het peil van
F 140 miljard C). Deze begroting steunt inzonderheid op de onder-
stelling dat de gunstige economische ontwikkeling zal voortduren : het
bruto nationaal produkt zou toenemen met 3 pct. in volume en met
5 pct. tegen marktprijzen. Dientengevolge verwacht men dat de ont-
vangsten het peil van het vorige dienstjaar met F 8 miljard zullen
overtreffen. De directe belastingen worden, in 1963, gedeeltelijk geïnd
volgens de modaliteiten bepaald bij de wet van 20 november 1962
betreffende de hervorming van de belastingen op de inkomens, die
O.m. de drie verschillende belastingen welke, krachtens de vroegere
wetgeving, respectievelijk geheven werden op de bedrijfsinkomsten,
op de inkomsten uit onroerende goederen en op de inkomsten uit roe-
rende goederen, vervangen heeft door een enkele belasting op het
gezamenlijke inkomen.

Vermits de gewone begroting volgens de ramingen in evenwicht
is, zal het beroep op leningen in 1963 alleen afhangen van de uitvoe-
ring van de buitengewone begroting, de uitgaven van het Wegenfonds
en sommige extrabudgettaire uitgaven. Deze verrichtingen zullen uit-
giften van leningen vereisen voor een bedrag dat op ongeveer
F 25 miljard kan geraamd worden. Aangezien de aflossingen inge-
schreven op de begroting voor 1963 F 10,3 miljard belopen, zou de
directe en indirecte rijksschuld dit jaar met F 14 of 15 miljard toe-
nemen.

3. VERRICBTINGBN MET DE BEDRIJVEN EN PARTICULIEREN.

Tijdens dé eerste negen maanden van 1962 vond de stijging van
de geldhoeveelheid en van de quasi-monetaire liquiditeiten bij de
banken en de spaarkassen een zeer belangrijke tegenpost in de ver-
hoging van de kredieten aan de in België gevestigde bedrijven en
particulieren, die door deze instellingen gefinancierd worden : met

(1) Cf. tabel 33, blz. 120.
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name F 13,3 miljard, tegen F 6 miljard voor de overeenstemmende
periode van 1961 C).

Deze cijfers houden geen rekening met de kredieten die
oorspronkelijk door de banken verstrekt werden, maar die later
werden overgenomen door niet-geldscheppende instellingen, met
uitzondering van de spaarkassen. De gezamenlij,ke kredieten die
oorspronkelijk door de geldscheppende instellingen en de spaar-
kassen verleend werden, om het even waar ze uiteindelijk gefinan-
cierd werden, stegen met F 9,5 miljard voor de eerste drie kwartalen
van 1962, tegen F 8,7 miljard voor dezelfde kwartalen van 1961.
De stijging met F 9,5 miljard in 1962 valt uiteen in F 6 miljard
kredieten oorspronkelijk verleend door de spaarkassen en F 3,5 miljard
door de geldscheppende instellingen.

Laatstgenoemd bedrag staat tegenover een vermeerdering met
F 4,3 miljard tijdens de overeenstemmende kwartalen van 1961 C).
Deze cijfers geven evenwel geen juist beeld van de omvang van de
expansie, want zij ondergaan de invloed van de seizoeninkrimping
die normaal op de vervaldag van december volgt. Deze invloed kan
uitgeschakeld worden door periodes van één jaar te vergelijken.
Van september 1961 tot september 1962 bedroeg de stijging
F 9,1 miljard, tegen F 9,7 miljard voor de vorige twaalf maanden.
Tijdens het decennium 1951-1960 bedroeg de belangrijkste jaarlijkse
verhoging, die van 1956, slechts F 6,4 miljard.

Uit wat voorafgaat blijkt dat in 1962 de nieuwe aanvragen van
bankkredieten vanwege de in België gevestigde bedrijven en par-
ticulieren, op weinig na, hetzelfde uitzonderlijk hoog peil bereikten
als in 1961.

Alhoewel zij sterk zijn toegenomen, konden de oorspronkelijk
door de geldscheppende instellingen aan de bedrijven en particulieren
verstrekte kredieten, zonder moeilijkheden worden gefinancierd.

(1) Cf. tabel 36, blz. 127.
(2) Cf. tabel 37, blz. 128.
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Bij het onderzoek van de financieringsmodaliteiten dient rekening
gehouden zowel met de kredieten aan niet-ingezetenen als aan
ingezetenen. Deze twee kredietsoorten hebben immers vaak een
gelijkaardige vorm, bij voorbeeld van bankaccepten in Belgische
franken of van voorschotten.

Voor de eerste negen maanden van 1962 stegen de kredieten
die oorspronkelijk door de geldscheppende instellingen aan de in

België en in het buitenland
gevestigde bedrijven en parti-
culieren verleend werden, met
F 6,7 miljard, tegen F 5,9 mil-
jard voor dezelfde periode van
1961.

De verhoging van het
deel van deze kredieten dat
gefinancierd wordt door de
banken was merkelijk groter :
F Il,1 miljard C). Oorzaak
hiervan was de snelle aangroei
van de werkmiddelen der ban-
ken ingevolge de afschaffing
van de thesaurieverplichtingen
en de versoepeling van de dek-
kingsvoorschriften op het ein-
de van 1961 en de minder
omvangrijke uitgiften van
overheidspapier , inzonderheid
van Rentenfondscertificaten.

Een van de manieren waarop de banken hun kredietverlening aan de
bedrijven en particulieren opdreven, bestond erin een groter deel van
huneigen accepten in portefeuille te houden, in plaats van ze bij of via
het Herdiscontering- en Waarborginstituut te herdisconteren; aldus

Discontokredieten, voorschotten
en acceptkredieten aan de bedrijven en particulieren

Miljarden franken

~ Kredieten aan bedrijven en porticel. in buitenland

100 Kredieten aan bedrijven" en particulieren in België: 100
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(1) Cf. tabel 38, blz. 129.
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steeg van einde 1961 tot september 1962 hun portefeuille bankaccepten
voor financiering van invoer van F 2,1 tot F 5,1 miljard en hun porte-
feuille bankaccepten betreffende uitvoer van F 0,6 tot F 2,1 miljard.

Aangezien de kredieten aan de bedrijven en particulieren onder-
gebracht bij de banken met F Il,1 miljard toenamen terwijl de totale
stijging van deze kredieten F 6,7 miljard bedroeg, daalde het deel van
deze kredieten ondergebracht buiten de banken tijdens de eerste negen
maanden van 1962 met F 4,4 miljard. Men vindt deze vermindering
voor F 2,8 miljard terug bij het Herdiscontering- en Waarborginstituut
en voor F 2,5 miljard bij de Bank.

Het gedeelte van zijn portefeuille handelspapier dat het Herdis-
contering- en Waarborginstituut met eigen middelen of met geld op
zeer korte termijn financiert, verminderde van einde 1961 tot septem-
ber 1962 met F 2,8 miljard C). Gedurende dezelfde periode slonk de
totale portefeuille van het Instituut, d.w.z. met inbegrip van het
gedeelte dat door herdiscontering bij de Bank wordt gefinancierd, met
F 4,5 miljard; de omvang van deze vermindering kan verklaard wor-
den door het feit dat de banken, om redenen die reeds werden aange-
haald, een kleiner gedeelte van hun accepten bij het Instituut her-
disconteerden; de eindejaarsvervaldag bracht de portefeuille van het
Instituut nochtans tot op een peil dat met F 2 miljard het bedrag van
december 1961 overtrof. Tijdens de eerste maanden van het jaar lag
het aanbod op de markt van het geld op zeer korte termijn, over het
algemeen, hoger dan de vraag en het Instituut diende slechts zelden
zijn portefeuille te financieren door herdiscontering bij de Bank; de
toestand veranderde in juni en van dan af deed het Instituut gedurende
lange periodes een beroep op de Bank; dat beroep was tamelijk belang-
rijk gedurende de seizoenverkrapping van de geldmarkt in juli en
begin augustus, maar overigens was het betrekkelijk gematigd; einde
december bereikte het evenwel F 6,5 miljard.

Gedurende de eerste drie kwartalen van 1962 daalden de bij de
Bank ondergebrachte kredieten aan de bedrijven en particulieren met

(1) Cf. tabel 39, blz. 130.
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F 2,5 miljard C). In de loop van het jaar lag het uitstaande bedrag over
het algemeen op het zeer lage peil van om en bij F 2 miljard; tijdens
de periodes waarin het Herdiscontering- en Waarborginstituut een
belangrijk deel van zijn portefeuille financierde door herdiscontering
bij de Bank, deden zich tijdelijke stijgingen voor. Bij het naderen van
de eindejaarsvervaldag zijn de bij de Bank ondergebrachte kredieten
aanzienlijk toegenomen en op 31 december lagen ze F 5 miljard hoger
dan op het einde van 1961.

c. Markt van het geld op zeer korte termijn (2).

De op de markt van het geld op zeer korte termijn verhandelde
kapitalen waren sterk in omvang toegenomen na de hervorming van
die markt in november 1959; in 1962 gaven ze evenwel een daling
te zien. Het dagelijkse gemiddelde bereikte nog slechts F 4,1 miljard,
tegenover F 5,8 miljard in 1961 en F 5,1 miljard in 1960. Deze
inkrimping is toe te schrijven aan verschillende factoren.

Eerst en vooral hebben de banken minder geld op zeer korte ter-
mijn aangeboden ten gevolge van de afschaffing van het kaspercentage
in het raam van de hervorming van de geldmarkt op 1 januari 1962.
Deze factor heeft het kapitaalaanbod heel het jaar door beïnvloed.

Tijdens de eerste maanden ondervond het volume van de trans-
acties bovendien de weerslag van de geringe vraag naar geld op zeer
korte termijn, inzonderheid vanwege het Herdiscontering- en Waar-
borginstituut waarvan de portefeuille aanzienlijk gekrompen was zo-
als hierboven reeds werd uiteengezet. Tot in mei was het aanbod aldus
vaak hoger dan. de vraag, zodat de aangeboden kapitalen ten dele ge-
weigerd werden en de rentepercentages tot een zeer laag peil daalden.
Gedurende deze eerste periode bleven de leningen van het Renten-
fonds, in het raam van zijn marktregelende functie, relatief
beperkt.

(1) Cf. tabel 40, blz. 132.
(2) Cf. tabel 41, blz. 133.
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Van juni tot oktober was het Rentenfonds verplicht zijn ver-
richtingen op de markt van het geld op zeer korte termijn uit te
breiden. De omvang ervan werd beïnvloed door de werkmiddelen
waarover het beschikte. De daling van de door het Rentenfonds uitge-
geven certificaten, in vergelijking met de topcijfers van de laatste
maanden van 1961, had een weerslag op de voornoemde middelen
die, van augustus af, gedeeltelijk gebruikt werden voor aankopen op de
markt vanhet kortlopende overheidspapier, waar het Fonds eveneens
als regulator fungeert. Die ontwikkeling droeg bij tot een verminde-
ring van de omzet op de markt van het geld op zeer korte termijn en
tot een aanzienlijke stijging van de rentepercentages boven hun peil
van de eerste vijf maanden van het jaar.

De uitgifte van de staatslening in november bracht de markt uit
haar evenwicht. Dank zij de middelen voortkomend van inschrijvingen
op deze lening, gingen de banken tijdelijk meer geld aanbieden en er
minder vragen. De rentetarieven daalden en niet alle aanbod vond een
tegenpartij. Maar toen de banken op het einde van de maand het saldo
van de door hen ontvangen inschrijvingen stortten, onderging de
markt een plotse verkrapping en de rentevoet liep bij de sluiting op tot
een maximum van 4,40 pct.

In december trad een ontspanning in, zodat de tarieven omstreeks
het midden van de maand tot een betrekkelijk laag peil terugvielen.
Later kwam een nieuwe spanning tot uiting onder invloed van de
eindejaarsvervaldag .

D. Emissies en kredieten op halflange en lange termijn.

Dank zij de snelle spaarvorming en de liquide positie van de
financiële instellingen kon in 1962 op de binnenlandse kapitaal-
markt een belangrijk bedrag effecten uitgegeven worden.

In de loop van het eerste halfjaar bedroegen de netto-uitgiften van
de overheidssector in Belgische franken op lange enhalflange termijn,
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incl. de doorlopende uitgiften, F 14,8 miljard, tegen F 9,8 miljard
tijdens het eerste halfjaar van 1961. Het aandeel van de netto-uitgiften
van de Staat in deze totalen bedraagt respectievelijk F 6 miljard en
F 3,3 miljard.

De netto-uitgiften van aandelen en obligaties van Belgische
nijverheids- en handelsvennootschappen beliepen F 3,3 miljard tijdens
de periode januari-april 1962, tegen F 1,1 miljard tijdens de periode
januari-april 1961.

Gedurende de eerste elf maanden van het jaar nam het uitstaande
bedrag obligaties en kasbons uitgegeven door de banken met F 2,5 mil-
jard toe, tegen slechts F 1 miljard van december 1960 tot november
1961.

Het uitstaande bedrag obligaties en kasbons uitgegeven door
de spaarkassen steeg tijdens de eerste drie kwartalen van 1962 met
F 0,7 miljard. Gedurende de overeenstemmende kwartalen van 1961
beliep die verhoging slechts F 0,4 miljard.

Op het gebied van de kredieten op lange termijn bedroegen de
hypotheekinschrijvingen, berekend op basis van de geheven rechten,
F 33 miljard voor de eerste elf maanden van 1962, tegen F 30,6 mil-
jard voor de overeenstemmende periode van 1961.

E. Rentestand e).

Onder invloed van de overvloedige geldmiddelen op de markten
en de beperkte emissie van kortlopend overheidspapier, inzonderheid
van Hentenfondscertificaten, hebben de rentepercentages de neer-
waartse beweging die in 1961 een aanvang nam over het algemeen tot
in de maand augustus voortgezet; er zij aan herinnerd dat, sedert de
hervorming van de geldmarkt op 1 januari 1962, een groter aantal
rentepercentages vrij kunnen bewegen. Na augustus gingen sommige

(1) Cf. tabel 42, blz. 134.
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rentetarieven enigszins omhoog, inzonderheid omdat er minder vraag
was naar kortlopend overheidspapier vanwege de banken en de para-
statale kredietinstellingen.

Door haar eigen tarieven verder te verlagen, heeft de Bank de
neerwaartse beweging onderhouden. Zij verlaagde haar discontovoet
voor het geaccepteerde, in een bank gedomicilieerde papier van
4,50 tot 4,25 pct. op 18 januari 1962 en achtereenvolgens tot
4 pct. op 22 maart, 3,75 pct. op 9 augustus en 3,50 pct. op
6 december.

Het gemiddelde rendementspercentage van de staatsleningen met
een looptijd tussen 5 en 20 jaar, dat sedert begin 1961 afnam, vermin-
derde van 5,74 pct. in het begin van het jaar tot 4,96 pct. een ]aar-
later. Gelijklopend met deze
evolutie daalde het gemiddelde
rendementspercentage van de
in 1962 uitgegeven gevestigde
staatsleningen van 5,54 pct.
voor de lening van februari
tot 5,26 pct. voor die van juni-
juli en tot 5,08 pct. voor die
van november.

Disconto- en rendementspercentages

7~-+---r--1---~-+---r~7
GEMIDDELD RENDEMENT DEll: STAATSLEM.

VAN 5 TOT 20 JAAR

Het percentage van de
certificaten van het Renten-
fonds en van de certificaten
van de B-tranche, dat sedert
begin 1962 niet meer aan de
discontovoet van de Bank gekoppeld is, maar door wekelijkse gunnin-
gen wordt vastgesteld, daalde van einde 1961 tot einde augustus 1962,
inzonderheid onder invloed van de beperkte emissies, van 4,25 tot
3,15 pct. Op het einde van het jaar bedroeg het 3,30 pct.

1956 1958 1960 1962

De rente voor de bij maandelijkse gunningen uitgegeven schat-
kistcertificaten op 12 maanden viel van 4,90 pct. in het begin van
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december 1961 op 3,38 pct. in het begin van september 1962 en
steeg tot 3,45 pct. in het begin van januari 1963. De belangrijkste
dalingen deden zich voor toen de Rentenfondscertificaten niet langer
onbeperkt werden uitgegeven tegen een percentage dat gekoppeld
was aan de discontovoet van de Bank en toen de discontovoet ver-
laagd werd.

De Bank heeft de rentetarieven van de schatkistcertificaten op
zeer korte termijn aan de marktvoorwaarden aangepast. Einde

augustus werden de certificaten op 3

De banken verlaagden de renteper-
centages op de bankdeposito's in Belgische
franken op termijn en met opzegging ter

2 0-19-58-"---'----1960---L----'-~ 2 gelegenheid van wijzigingen van de
officiële discontovoet. De rentevoet van

de termijndeposito's op 3 maanden werd aldus teruggebracht van
3,15 pct. einde 1961 tot 2,50 pct. een jaar later.

Rentepercentages

4

maanden uitgegeven tegen een rentevoet
van 2,90 pct. in plaats van 4 pct. einde
vorig jaar. Vanaf oktober werd een ietwat
hogere rentevoet toegepast.

Het rentepercentage op de spaarinlagen bij de Algemene Spaar-
kas, de particuliere spaarkassen, de banken en het Gemeentekrediet van
België werd in 1962 niet gewijzigd, maar het werd van 1 januari 1963
af met 0,25 pct. verlaagd.

De daling van de rendementspercentages op de markt van de
kapitalen op halflange en lange termijn was minder sterk dan die van
het kortlopend geld. Het verschil tussen de twee rentetypes is aldus
in 1962 groter geworden. In het begin van 1963 bedroeg het verschil
tussen het rendementspercentage van de staatsleningen op 5 tot
20 jaar en de rentevoet van de Rentenfondscertificaten op
4 maanden 1,66 pct., tegen 1,49 pct. een jaar vroeger en 1,32 pct.
begin 1961.
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F. Markt yan de niet-sast rentende effeoten (~) .

Het indexcijfer van de contantnoteringen der niet-vast rentende
effecten lag van januari tot mei 1962 op een merkelijk hoger peil
dan gedurende de daaropvolgende maanden van het jaar. Van de ene
periode tot de andere bedroeg de daling ongeveer 7 pct. Zij weer-
spiegelt hoofdzakelijk de overigens tamelijk geringe weerslag op
de Belgische markt van de belangrijke inzinking die zich op 28 mei
op de Beurs van New York voordeed. De effecten van de scheikundige
nijverheid, van de handelsondernemingen en van de dienstensector
werden het ergst getroffen. Daarentegen had de inzinking van de
noteringen haast geen uitwerking op de effecten van de steenkolen-
mijnen en van de elektriciteits- en gasbedrijven.

De op de contantmarkt verhandelde kapitalen waren voor de
eerste vijf maanden van het jaar ongeveer even groot als in 1961, d.i.
gemiddeld F 1,1 miljard per maand. Na de daling van New York werd
de omzet kleiner en de transacties bedroegen gemiddeld slechts
F 0,8 miljard per maand.

(1) Cf. tabel 43, blz. 136.
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TabelI. ENERGIE

Bronnen : Ministerie ven Economische Zaken en Energie - Ministerie VBn Financiën (Dienst der Accijnzen).

Steenkoolwinning Elektriciteit Petroleumraffinuderijen

Rendement Produktie
VBn onder- Verwerking

Maandgemiddelden Produktie en boven- To!ale van Stookoliën
grondas ar- produktie ruwe Lichte(duizenden beiders (miljoenen petroleum oliën I Anderetonnen) per dag kWh) Fuel·oil ( 1)

aanwezigheid
(miljoenen liters) (duizenden tonnen)(kg)

1953 ........................ 2.505 766 799 308 79 112 66
1957 ........................ 2.424 838 1.051 519 130 173 104
1961 ........................ 1.794 1.090 1.247 769 169 256 136
1962 ........................ (v)1. 767

1961 2e kwartaal ...... 1.913 1.104 1.199 769 181 279 130
3e » ...... 1.656 1.074 1.189 836 178 253 158
4e » ...... 1.844 1.110 1.406 759 164 233 136

1962 Ie kwartaal ...... 1.790 1.119 1.378 778 164 274 123
s- » ...... 1.801 1.148 1.274 854 184 277 151
a- » ...... 1.615 1.145 1.253 805 185 244 129
Oktober ............ (v)1.924 1.169 1.541 895 199 284 85
November ......... (v)1.913 (v)1.196 1.555 861 161 291 107
December ......... (v)1.749

..(v) Voorlopige cijfers.
(1) Van 1959 af, werd het aantal liters omgezet in gewicht op basis van 1 I 840 g,

Tabel 2.
INDUSTRIE VAN DE BASISMETALEN

Bronnen Nationaal Instituut voor de Statistiek. (Uitvoer : N.B.B.·indeling) - Unie der Non-ferrometalennijverheid.

IJzer- en staalnijverheid Non-ferrometalen

Produktie Uitvoer Produktie (duizenden tonnen)
Maandgemiddelden I Afgewerkt DUizen'j Miljar-Ruwstaal staal den den Ruwe produkten I Half·

(duizenden tonnen)
tonnen franken

Koper I Zink I Lood I Tin fabrikaten
(1) (1)

1953 ............. ' 369 280 344 l,9O 12,5 16,1 6,4 0,82 12,8
1957 .............. 523 371 472 3,14 12,7 19,6 8,3 0,79 16,2
1961 .............. 584 405 549 3,11 18,5 20,5 8,3 0,54 22,5
1962 .............. (v)612 I

1961 2e kwartaal 649 440 590 3,37 18,2 21,9 6,8 0,49 24,4
3e » . 614 403 561 3,16 15,7 20,8 8,5 0,52 20,6
4" » 594 437 558 3,13 19,3 19,6 10,3 0,69 23,5

1962 le kwartaal 622 463 589 3,28 19,8 18,1 6,4 0,85 21,9
2e » 626 458 611 3,36 15,9 17,2 7,1 0,74 22,5
3e » (v)590 (v)423 563 3,03 15,8 16,4 7,3 0,65 21,4
Oktober ... (v)603 (v)468 20,6( 8) 16,6( 3) 8,8(3) 0,68(8) 23,4
November. 609 (2)
December .. 622( 2)

..(v) Voorlopige cijfers .
(1) Van 1961 al : nieuwe reek •.
(2) Raming.
(3) Beweeglijke kwnrtselgamiddelden.
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Tabel 3.

METAALVERWERKENDE NIJVERB;EID

Bronnen : Institut de Recherches Economiques, Sociales et Politiques - Nationaal Instituut voor de Statistiek - Fabrimébal.

Produktie- Opgenomen

I
Afzet op

Mssndgemiddelden indexcijfe·rs bestellingen buitenlandse I binnenlandse
(basis 1953 markten markt
= 100)

(miljoenen franken)

1953 ..................................... 100 4.195 1.639 3.048
1957 ...................................... 135 6.134 2.366 4.267
1961 ..................................... ' 150 9.189 3.258 4.835
1961 2e kwartaal .................... 160 9.981 3.209 5.023

3e » .................... 141 7.948 3.254 4.718
4e » .................... 159 10.637 3.527 5.145

1962 le kwartaal .............. (v) 156 9.568 3.693 5.027
2e » .............. (v) 163 8.948 3.815 5.049
3e » .............. (v) 150 8.322 3.495 5.006

(v) Voorlopige cijfers,

Tabel 4.

BOUWMATERIALEN

Produktie

Bron : Nationaal Instituut voor de Statistiek.

»

Gewone baksteen Cement Vlakglas
(miljoenen stuks) (duizenden tonnen) (indexcijfers :

basis 1953 = 100)

172 386 100
187 392 130
177 396 184
198 460 169
215 459 178
187 370 211
119 301 220
176 459 213
209 452 203

(v)225 488 (v)222
392

Maandgemiddelden

1953
1957
1961
1961 2e kwartaal

3e »
4e »

1962 Ie kwartaal

s- »
Oktober
November

(v) Voorlopige cijfers.
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Tabel 5.

CHEMISCHE BEDRIJVllN

Bronnen : Institut de Recherches Economiques. Sociales et Politiques - Natdon .. 1 Instituut voor de Statistiek.

Uitvoer

Produktie-
(maandgemiddelden in miljoenen franken)

Periode indexcijfers Produkten van de chemische
(basis 1958 en de verwante bedrijven Plastiekstaffen
= 100)

I I
en rubber

Meststoffen Ander. Totaal

1957 ............................. 136 463 583 1.046 n.b.
1961 ............................ 195 429 755 1.184 205
1961 2e kwartaal ............ 202 422 779 1.201 217

3e » ............ 191 410 742 1.152 188
4e » ............ 211 405 780 1.185 216

1962 Ie kwartaal ............ 226 482 825 1.307 231
2e » ............ 226 373 881 1.254 254
3e » ............ 229 449 711 1.160 235
Oktober ............... (v)1.312 (v)299

..(v ) Voorlopige cijfers.
n.b. Cijfers niet beschikbaar.

TEXTIELINDUSTRIE

Tabel 6.

Wolnijverheid

Bron : Nationaal Instituut voor de Statistiek.

Produktie Produktie-indexcijfers
(basis 1953 = 100)

Maandgemiddelden Wasserijen Spinnerijen
en Kamwollint

carbonieabie-
(tonnen)

I
Weverijen

bedrijven Kaardwol Kamwol
(tonnen)

1953 ••••••••••••• ~ •• "'I ••• '0' 00 •• 1.671 1.632 100 100 100
1957 ............................ 2.001 1.965 125 127 124
1961 ............................ 2.161 2.186 120 162 138
1961 2e kwartaal ............ 2.438 2.298 121 164 136

a- " ............ 1.985 1.935 112 139 129
4e » ............ 2.038 2.270 125 176 158

1962 Ie kwartaal ............ 2.095 2.394 128 179 149
2e » ............ 2.299 2.349 129 173 149
3e » ............ 2.002 2.145 116 159 128
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Tabel 7.

Katoen-, vlas-, rayon- en jutebedrijven

Bron Nationaal Instituut voor de Statistiek.

Produktie-indexcijfers (basis 1953 = 100)

Katoen Vlas Rayon Jute

Maandgemiddelden Spinne- Spinnerijen Rayon·
rijen Weverijen (vlas en Weverijen Spinne- en rayon- Spinne- Weverijenvan fijn rijen vez el- rijen

katoen hennep) weverijen

1957 ........................ 115 127 115 102 127 150 96 80
1961 ........................ III 122 141 105 124 189 88 64
1961 2e kwartaal ...... 112 123 147 108 123 178 86 61

3e » ...... 103 113 130 100 121 169 76 57
4e » ...... 116 126 141 110 138 220 93 69

1962 I" kwartaal ...... 103 121 138 110 135 223 108 75
2e » ...... 96 117 142 115 133 227 106 78
3e l'> ...... 95 109 123 109 124 224 99 72

Tabel 8.

Gebreide goederen en confectie

Bron : Nationaal Instituut voor de Statistiek,

Maandgemiddelden -------,--- -----

Gebreide goederen

Produktie-indexcijfers
(basis 1958 = 100)

Confectie

1957
1961
1961 20 kwartaal

s- »
4e »

1961 Ie kwartaal
2e »
3e »
Oktober

..........................•.....................

(v) Voorlopige cijfer •.
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164
158
159
171
165
164

(v)l62

104
106
112
98

106
108
110
95

(v) 99



Buitenlandse handel in textielgoederen
(Maandgemiddelden - miljoenen franken)

Bron : Nationaal Instituut voor de Statistiek. Berekeningen ven de Nationale Bank va.n België.

Tabel 9.

Invoer Uitvoer

Periode Grondstoffen

I
Grondstoffen IFabrikaten Fabrikatenen halffabrikaten en halffabrikaten

I

1953 .................................... 1.236 385 1.020 789
1957 .................................... 1.427 553 1.096 1.108
1961 (1) .............................. 1.472 610 1.123 1.432
1961 2e kwartaal ..................... 1.433 575 1.173 1.363

3e » ..................... 1.283 601 1.040 1.384
4e » ..................... 1.527 583 1.194 1.566

1962 le kwartaal ..................... 1.683 696 1.239 1.663
26 » ..................... 1.567 601 1.289 1.610

(1) Nieuwe reeks van 1961 af.

LANDBOUW
Tabel 10.

Landbouwproduktie
(Duizenden tonnen)

Aanduiding

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

1953 1961 1962
(v)

Plantaardige produlden
Tarwe
Andere granen .
Suikerbieten .
Vlas (zaden en stro) .
Cichorei .
Aardappelen .

Dierliike produlden :
Melk- en roomleveringen aan de melkerijen

(miljoenen liters) (1) .
Geslacht vee (nettogewicht van het vlees) (2)

(v) Voorlopige cijfers.
n.b. Cijfers niet beschikbaar.
(1) Eerste tien maanden.
(2) Eerste negen maanden.

Tabel 11.

560
997

2.389
193
34

1.919

n.b.
276

Veestapel
(Duizenden stuks)

Bron : Nationaal Instituut voor de Statistiek.

722
992

2.703
196
60

1.789

2.096
314

835
1.059
1.969

231
37

1.872

2.109
337

Veestepel 15 mei 1959 15 mei 1960 15 mei 1961 15 mei 1962

Landbouwpaarden .................. 170 159 148 141
Runderen .............................. 2.643 2.690 2.728 2.832

waarvan : koeien .................. 1.012 1.021 1.025 1.051
Varkens ................................. 1.427 1.726 1.772 2.053
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Tabel 12.

VERVOERW;EZEN

Bronnen Nationale Maatschappij van Belgische Spoorwegen - Nationaal Instituut voor de Statistiek.

Spoorwegvervoer Internationale zeescheepvaart
van zware goederen in de haven van Antwerpen

(Duizenden metrieke tonnen)
Maandgemiddelden

Duizenden

I
Miljoenen

I
vervoerde ton- Aangevoerde Afgevoerde

tonnen kilometers goederen goederen

1953 ..................................... 5.150 477 1.201 1.147

1957 .................................... 5.558 548 1.828 1.227

1961 .................................... 5.115 538 1.936 1.285

1961 2e kwartaal ..................... 5.360 557 1.960 1.275
s- » ..................... 5.153 543 2.019 1. 295
4e » ..................... 5.534 584 2.090 1.408

1962 le kwartaal ..................... 5.130 536 2.005 1.427
2e » ..................... 5.232 545 2.322 1.359
3~ » ..................... 4.897 505 2.118( 1) 1.119( 1)
Okt.ober ........................ 5.648 567

(1) Gemiddelde juli-augusbus.

Tabel 13.

DAGGEMIDDELD;EN DER GECONTROLEERDE WERKLOZEN (1)

(Duizenden eenheden)

Bron : Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening.

Totaal Volledig werklozen Gedeeltelijk werklozen
Daggemiddelden

I Vrouwen I I Vrouwen I Mannen I Vrouwen IM·annen Totaal Mannen Totaal Totaal

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

1957 ............... 83 34 117 56 22 78 27 12 39

1961 ............... 93 33 126 65 23 88 28 10 38

1962 ............... 59 26 85 30 17 47 29 9 38

issi 2e kwartaal 79 32 111 62 23 85 17 9 26
3e » 64 26 90 52 18 70 12 8 20
4e » gr 33 124 55 21 76 36 12 48

1962 le kwartaal 106 35 141 52 23 75 54 12 66
2e » 38 26 64 26 16 42 12 10 22
3e » 32 20 52 21 13 34 11 7 18
4e » 66 24 90 25 15 40 41 9 50

.. ..
(1) Sedert februari 1962 houden de Cijfers geen rekening meer met de werklozen die van de gemeentelijke controle ont-

slagen zijn bij toepassing van het ministerieel besluit van 29 december 1961.
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PRIJZEN

TabelU.

Indexcijfers van de groothandelsprijzen
(Basis 1953 = 100)

Bron : Ministerie van Economische Zaken.

Geza.menlijke industriële produkten
Algemeen Landbouw- Industriële Drie stadia van bewerking

Periode indexcijfer produkten produkten
IHalffabrikatenl

Ruwe Fabrikatengrondstoffen

1957 ........................ 106,3 98,7 108,3 105,6 109,2 109,2
1961 ........................ 102,4 94,3 104,5 100,2 103,0 108,5
1961 2e kwartaal ...... 102,1 91,4 105,0 101,0 103,2 108,8

3e ~ ...... 101,9 94,3 103,9 99,1 102,8 107,8
4e » ...... 102,6 98,2 103,7 98,3 102,6 107,9

1962 le kwartaal ...... 103,4 100,7 104,1 98,1 103,4 108,5
2" » ...... 103,6 103,4 103,7 97,6 102,9 108,2
s- » ...... 102,1 96,9 103,4 96,6 103,0 108,4
Oktober ............ 103,0 99,9 103,7 97,0 103,1 109,0
November ......... 103,4 101,6 103,9 97,0 102,9 109,4

Tabel 15.

Indexcijfers van de kleinhandelsprijzen
(Basis 1953 = 100)

Bron : Ministerie van Economische Zaken.

Periode Algemeen Voedinge- Andere Dienstenindexcijfer produkten produkten

1957 .................................... 106,93 107,0 104,5 111,7
1961 .................................... 111,06 110,5 107,4 125,7
1962 ..................................... 112,62 112,5 108,3 128,5
1961 2e kwartaal ..................... 110,81 110,0 107,2 125,5

s- » ..................... 111,54 111,4 107,3 125,8
4e » ..................... 111,42 110,9 107,7 126,5

1962 le kwartaal ..................... 111,56 110,8 107,9 127,5
2e » ..................... 113,36 114,1 107,9 127,8
a- » ..................... 112,77 112,7 108,3 128,1
4e » ..................... 112,80 112,1 108,9 130,5
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BUITENLANDSE HANDEL

Tabel 16.

Handelsbalans van de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie

(Miljarden franken)

Bron : Nationaal Instituut voor de Statistiek.

F.o.b.·uitvoer Saldo Uitvoer in pct.
van de invoer

9,4 0,7 93
13,3 1,0 93
16,4 1,2 93
16,8 0,7 96
16,0 0,5 97
17,3 1,2 94
18,2 0,3 98
18,2 0,9 95
17,0 0,6 97
20,0 0,8 96
18,9 + 0,1 100

Maandgemiddelden C.i.f.-invoer

1953
1957
1961

10,1
14,3

17,6
17,5
16,5
18,5

1961 20 kwartaal
3e »
4e »

1962 Ie kwartaal 18,5
2e ~ 19,1
3e » ....•...•. 17,6
Oktober (v) 20,8
November (v) 18,8

(v) Voorlopige cijfers.

Tabel 17.

Indexcijfers van het volume, van de gemiddelde waarden per eenheid
en van de ruilvoet

(Basis 1953 = 100)

Bron : Institut de Recherches Economiques, Sociales et Politiques.

Volume-indexcijfers Indexcijfers van de gemiddelde
waarden per eenheid

Periode

I I
Ruilvoet

Invoer Uitvoer Invoer Uitvoer

1957 ........................... 136,7 131,8 102,0 104,8 102,7
1961 (1) ..................... 171,0 169,3 97,3 96,4 99,2
1961 2e kwartaal ...... (v) 171,1 173,2 97,8 96,4 98,6

3e » ...... (v) 161,9 165,4 97,2 96,7 99,5
4e » ...... (v) 179,5 179,6 98,1 95,3 97,1

1962 Ie kwartaal ...... (11) 179,7 190,1 97,7 95,7 98,0
2e » ...... (11) 186,0 191,9 97,4 95,5 98,0

..
(v) VoorlopIge cijfers.
(1) Nieuwe reeks van 1961 af.
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Tabel 18. Samenstelling van de uitvoer
(Maandgemiddelden - miljoenen franken)

Bron : Nationaal Instituut voor de Statistiek. Berekeningen van de Nationale Bank van België.

Voorna.amste produkten 1953 1957 1961
1962

(eerste 9
maanden)

IJ zer- en staalprodukten .
Produkten der metaalverwerking
Non-ferrometalen .
Textiel en kleding ..
Scheikundige produkten ..
Vaste brandstoffen .
Diamanben ..
Voedingsmiddelen .
Minerale oliën ..
Landbouwprodukten ..
Glas en spiegelglas ..
Papier en boeken .
Huiden en leder .
Cement ..
Produkten der steengroeven ..
Rubber .
Hout en meubelen ..
Keramiek ..
Cement- en gipsmaterialen (1) .
Tabak .
Diversen .

Eindtotaal ...

1.902
1.720

900
1.810

741
347
290
275
251
192
184
106
100

95
55
52
44
22

9.414

9
319

3.142
2.455

954
2.203
1.009

492
515
256
443
284
294
207
105

91
81
78
93
30

21
522

3.106
3.771
1.339
2.555
1.221

223
796
361
431
508
449
303
188

71
104

96
181

56
86
46

461

13.275 16.352

3.223
4.339
1.342
2.840
1.288

224
816
406
481
593
516
350
201

68
119
104
235

51
92
47

468

17.803

(1) Nieuwe rubriek van 1960 ai.

Tabel 19.
Samenstelling van de invoer

volgens de hoofdsecties van de type-classificatie van de internationale handel
(Maandgemiddelden - miljoenen franken)

Bron : Nationaal Instituut voor de Sta.tistiek.

Goederengroep 1958 1957 1961

I

1962
(eerste 9

maanden)

983
1.146

163

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

katoen ..
ijzerertsen .
non-ferrometaalertsen .
vaste brandstoffen ..
minerale oliën (ruwe petroleum)

3.366
667
320
292
269
340
308

1.812

4.717
820

1.076
546

470
502

199

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

machines, elektrische apparaten .
vervoerma terieel .
textiel (halffabrikaten en afge-

werkte produkten) ..
scheikundige produkten ..

Diversen (secties 4 + 9)

Totaal ... 10.094

5.001
741
349
385
321
717
643

1.998

7.135
1.156
1.550

879

14.302

684
837

168

5.140
653
277
446
349
683
623

2.114

10.167
1.713
2.316
1.544

17.579

944
1.097

158

5.012
716
219
437
217
688
622

2.259

10.954
1.847
2.650
1.687

18.388
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Tabel 20.

Geografische spreiding van de buitenlandse handel

Bron : Nationaal Instituut voor de Statistiek. Berekeningen van de Nationale Bank van België.

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

Gebied

I I
1962

I I
1962

1953 1961 (eerste 9 1953 1961 (eerste 9
maanden) maanden)

A. Waarde : (maandgemiddelden-
milioenen franken) :

Europese Econom. Gemeenschap 3.895 8.898 9.399 3.617 8.706 9.888
waarvan : Nederland ............ 1.385 2.692 2.718 1.677 3.828 4.025

West-Duitsland (1) . 1.239 3.136 3.467 876 2.513 3.055
Frankrijk (1) ...... 1.117 2.588 2.659 755 1.839 2.138

Sterlinggebied ........................ 1.912 2.275 2.620 1.293 1.667 1.599
waarvan : Verenigd-Koninkrijk. 913 1.326 1.490 732 860 871

Verenigde Staten en Canada ...... 1.279 1.785 2.041 1.090 1_688 1.974
Latijns-Amerika (2) ............... 773 717 820 371 618 603
Kongolese Republiek en Rwanda-

Burundi .............................. 755 962 780 551 194 227
Oost-Europa ........................... 244 565 561 378 555 525
Andere landen ........................ 1.236 2.377 2.167 2.114 2_924 2.987

Totaal ... 10_094 17.579 18.388 9.414 16.352 17_803

B. In pct. van de totale waarde :

Europese Econom. Gemeenschap 38,6 50,6 51,1 38,4 53,2 55,5
waarvan : Nederland ............ 13,7 15,3 14,8 17,8 23,4 22,6

West-Duitsland (1) . 12,3 17,8 18,9 9,3 15,4 17,2
Frankrijk (1) ...... 11,1 14,7 14,5 8,0 11,2 12,0

Sterlinggebied ........................ 18,9 12,9 14,2 13,7 10,2 9,0
waarvan : Verenigd-Koninkrijk. 9,0 7,5 8,1 7,8 5,3 4,9

Verenigde Staten en Canada ...... 12,7 10,2 11,1 11,6 10,3 11,1
Latijns-Amerika (2) ............... 7,7 4,1 4,5 3,9 3,8 3,4
Kongolese Republiek en Rwanda-

Burundi .............................. 7,5 5,5 4,2 5,9 1,2 1,3
Oost-Europa ........................... 2,4 3,2 3,1 4,0 3,4 2,9
Andere landen ........................ 12,2 13,5 11,8 22,5 17,9 16,8

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

(1) Vanaf begin juli 1959, is het Saarlund bij Duitsland begrepen; vroeger maakte het deel UIt van Frankrijk.
(2) Exc!. de gebieden welke deel uitmaken van het aterlinggebied.
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Tabel 21.
(21 )

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

(Miljarden franken)

Einde maand Totaal

Geldhoeveelheid

1959 December
1960 December
1961 December

1960 September
1961 September
1962 September

Chartaal
geld
(1)

121,3
126,8
132,2

123,6
129,2
136,7

Giraal
geld
(2)

95,0
93,6

105,2

90,6
99,4

110,0

Quasi-monetaire
liquiditeiten

(8) (4)

142,0
153,8
172,9

358,3
374,2
410,3

363,1
393,1

(IJ) 434,3

148,9
164,5

(IJ) 187,6

(v) Voorlopige cijfere.

In beginsel vermeldt tabel 21 alleen de tegoeden van de Belgische ingezetenen.
In de praktijk, kunnen de tegoeden van de Luxemburgse en Kongolese ingezetenen, over
het algemeen, niet worden afgezonderd van die der Belgische ingezetenen en ze zijn
dan ook grotendeels in de cijfers van deze tabel begrepen. Vanaf augustus 1960 kon
evenwel een deel van de tegoeden van de Kongolese ingezetenen, dat in het giraal geld
en de quasi-monetaire liquiditeiten opgenomen was, uitgeschakeld worden.

Kolom (1), « Chartaal geld» : Biljetten van de Nationale Bank van België,
munten en muntbiljetten, na aftrek van de bedragen aangehouden door de geld-
scheppende instellingen die in de hierna volgende inhoudsopgave van kolom (2)
vermeld staan.

Kolom (2), « Giraal geld» : Direct en op maximum één maand opeisbare reke-
ningen 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 rekeningen van deze geldscheppende instellingen zelf en de rekening
van het Rentenfonds.

Kolom (3), « Quasi-monetaire liquiditeiten » : Creditrekeningen van de Schatkist
bij de Nationale Bank" van België, bankdeposito's in buitenlandse geldsoorten, bank-
deposito's in Belgische franken op meer dan één maand en op spaarboekjes, inlagen
op spaarboekjes en in rekeningen-courant bij de Algemene Spaar- en Lijfrentekas, spaar-
en depositorekeningen bij de particuliere spaarkassen.

(22)

Tabel 22 geeft een indeling van kolom (1) « Chartaal geld» van tabel 21.
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Tabel 22.
Chartaal geld

(Miljarden franken)

Einde rnaend
Biljetten van

de N.B.B.
(1)

1959 December

1960 November
December

118,3

118,9
124,1

125,6
129,1

1961 November
December

1962 Januari 125,7
Februari 126,8
Maart 127,9
April..... 129,5
Mei 130,0
Juni 132,1
Juli 133,2
Augustus 133,2
September 133,2
Oktober 134,5
November 134,0
December 138,5

Munten Totaal
en muntbiljetten

(2) (8)

4,9 121,3

5,1 121,7
5,2 126,8

5,4 128,7
5,5 132,2

5,4 128,8
5,4 129,8
5,4 131,0
5,5 132,5
5,5 132,9
5,6 135,3
5,7 136,2
5,7 136,5
5,7 136,7
5,7 137,9
5,7 137,5
5,8

De bedragen door de geldscheppende instellingen aangehouden zijn in het chartaal
geld niet opgenomen. Afgezien van de Nationale Bank van België, kent men in deze
bedragen, aangehouden door de geldscheppende instellingen, niet het aandeel van de
biljetten der N.B.B., enerzijds, en van de munten en muntbiljetten, anderzijds. Daar-
om konden bedoelde bedragen niet verwijderd worden uit kolom (1) « Biljetten van
de N.B.B. », noch uit kolom (2) « Munten en muntbiljetten », die bijgevolg samen
kolom (3) « Totaal » met bovengenoemde bedragen overtreffen.

(23)

Tabel 23 geeft een indeling van kolom (2) « Giraal geld» van tabel 21.

Kolom (1), « Giraal geld aangehouden door de Schatkist, de provincies en de
gemeenten» : Op het einde van elk kwartaal doen zich stijgingen voor, doordat sommige
rekenplichtigen van de Schatkist op die tijdstippen geregeld het geld ontvangen dat zij
in het begin van de volgende maand voor betalingen nodig hebben. Het cijfer van
december 1960 is abnormaal laag ten gevolge van de storingen veroorzaakt door de
stakingen; zonder deze laatste zou het ongetwijfeld tussen F 8 en F 9 miljard gelegen
hebben.

Kolommen (2) tot (5), « Giraal geld aangehouden door de bedrijven en parbicu-
lieren » : In beginselomvatten de cijfers van deze kolommen alleen de tegoeden van
de Belgische ingezetenen; in de praktijk, kunnen de tegoeden van de Luxemburgse en
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Tabel 23. Giraal geld
(Miljarden franken)

Aangehouden Aangehouden door de bedrijven en porticulieren
door de
Schutkisb, bij de bij het bij TotaalEinde maand de provincies Nationale Besbuur der bunken en Totaaleu Bank van Postchecks parastatale

de gemeenten België instellingen

--- (I) (2) (8) (4) (5) (6)

1959 December ......... 7,6 0,5 25,8
I

61,1 87,4 95,0
1960 November ......... 7,4 0,5 25,0 57,8 83,3 90,7

December ......... 7,3 0,7 26,9 I 58,7 86,3 93,6
1961 November ......... 8,2 0,4 27,3 64,7 92,4 100,6

December ......... 10,0 0,6 27,9 66,7 95,2 105,2
1962 Januari ............ 7,9 0,5 29,0 64,9 94,4 102,3

Februari ............ 8,1 0,5 28,8 64,5 93,8 101,9
Maart ............... 9,5 0,4 27,8 67,6 95,8 105,3
April ............... 7,7 0,4 29,3 66,6 96,3 104,0
Mei .................. 8,9 0,4 29,0 69,1 98,5 107,4
Juni ............... 10,4 0,4 29,1 69,8 99,3 109,7
Juli .................. 9,8 0,4 30,5 67,6 98,5 108,3
Augustus ......... 8,7 0,4 29,0 67,5 96,9 105,6
September ......... 11,0 0,4 29,3 69,3 99,0 110,0
Oktober ............ 8,6 0,4 30,2 69,5 100,1 108,7
November ......... 8,3 0,3 29,5 71,1 100,9 109,3

Kongolese ingezetenen, over het algemeen, niet worden afgezonderd van die der Bel-
gische ingezetenen en ze zijn dan ook grotendeels in die cijfers begrepen; vanaf augustus
1960 kon evenwel een deel van de bankdeposito 's van de Kongolese ingezetenen uitge-
schakeld worden. De cijfers van deze kolommen houden geen rekening met de tegoeden
van de geldscheppende instellingen en van het Rentenfonds, doch omvatten tegoeden
van parastatale bestuursinstellingen. In overeenstemming met de pas vermelde
principes omvatten de cijfers van kolom (3) « Giraal geld aangehouden door de
bedrijven en particulieren bij het Bestuur der Postchecks » noch de tegoeden van
internationale instellingen, noch die van de banken; ze omvatten evenmin het tegoed
van de Nationale Bank van België voor rekening van het Ministerie van Nationale
Opvoeding en Cultuur.

(24)

De totaalcijfers van de betalingen uitgevoerd door middel van de direct opeisbare
bankdeposito's en ge tegoeden bij het Bestuur der Postchecks zijn benaderende
bedragen verkregen door het totaal van de debiteringen, incl, de rekeningen toebe-
horend aan vreemdelingen.

Kolom. (1), « Totaalcijfers van de gedane betalingen door middel van de direct
opeisbare bankdeposito's » : De telling beeft betrekking op de verrichtingen van de
acht voornaamste banken.

Kolom (2), « Totaalcijfers van de gedane betalingen door middel van de tegoeden
in postrekening» : Er werd rekening gehouden met de debiteringen van postrekeningen

- 108-



Tabel 24.
Giraal geld :

Totaalcijfers der gedane betalingen en omloopsnelheid

Totaalcijfers van de gedane betalingen Omloopsnelheid(miljarden franken)

Maandgemiddelden JOOl' middel van door middel van van de van de
per typemaand van 25 dagen de direct de tegoeden Totaal direct tegoeden

opeisbare in opeisbare in
ba.nkdeposito's

I

postrekening bankdeposito's postrekening

(1) (2) (3) (4) (5)

1960 ........................... 99,4 87,'2 186,6 '2,06 3,04
1961 ........................... 106,9 93,0 199,9 '2,18 '2,96

1960 eerste II maanden ... 98,8 87,6 186,4 '2,04 3,06
1961 eerste II maanden ... 105,7 9'2,5 198,'2 '2,16 '2,95
196'2 eerste II maanden ... ll7,5 98,5 '216,0 '2,'2'2 '2,86

van de particulieren en van de buitengewone rekenplichtigen van de Schatkist. De
brutogegevens werden verbeterd door de uitschakeling van overschrijvingen die, in
verband met de boekhoudkundige organisatie van de Staat, tweemaal geboekte posten
zouden zijn.

De omloopsnelheid van de direct opeisbare bankdeposito's en van de tegoeden
in postrekening werd verkregen dool' het totaal van de gedane betalingen te delen door
het gemiddelde tegoed in rekening.

Tabel 25.
(25)

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

Banken

Nationale
Algemene

Parti-Deposito's Deposito's Spaar-
Bank in in Belgische franken culiere

Tot".lEinde maand buiten- en
van spaar-

België landse op meer op Lijfrente-
kassengeld- dan bunk- ka.

Boorten één maand boekjes
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

1959 December ......... 0,5 4,3 16,1 15,4 8'2,'2 '23,5 14'2,0
1960 December ......... 0,'2 7,'2 19,1 15,6 85,9 '25,8 153,8
1961 December ......... ... 8,0 '27,3 16,3 91,8 '29,5 17'2,9

1960 September ......... 0,3 8,0 18,1 15,6 81,9 '25,0 148,9
1961 September ......... ... 8,4 '25,'2 15,9 86,8 '28,'2 164,5
196'2 September ......... ... 8,0 3'2,0 18,4 (v)96,3 3'2,9 (v)187,6

..
(v) Voorlopige cijfers,
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Tabel 25 geeft een indeling van kolom (3) « Quasi-monetaire liquiditeiten »
van tabel 21.

Kolom (1), « Nationale Bank van België» : Creditrekeningen van de Schatkist,
incl. de rekening waarop de opbrengst gestort wordt van de buitengewone eonjunctuur-
taks ingevoerd bij de wet van 12 maart 1957. Sinds september 1961 is het creditsaldo
van die rekening onbeduidend.

Kolommen (2) tot (4), « Banken » : In beginselomvatten de cijfers van deze
kolommen alleen de tegoeden van de Belgische ingezetenen. In de praktijk, kunnen de
tegoeden van de Luxemburgse en Kongolese ingezetenen, over het algemeen, niet afge-
zonderd worden van die der Belgische ingezetenen en ze zijn dan ook grotendeels in die
cijfers begrepen. Vanaf augustus 1960 kon evenwel een deel van de bankdeposito's
in Belgische franken met meer dan één maand looptijd toebehorend aan de Kongo-
lese ingezetenen uitgeschakeld worden.

Kolom (5), « Algemene Spaar- en Lijfrentekas» : Inlagen op spaarboekjes en in
rekeningen-courant.

Kolom (6), « Particuliere spaarkassen» Spaar- en depositorekeningen.

Tabel 26.

(26)

Algemene Spaar- en Lijfrentekas
Inlagen op particuliere spaarboekjes (*)

(Miljarden franken)

Maandgemiddelden of maanden

1960

1961

1960 eerste 11 maanden
1961 eerste 11 maanden
1962 eerste 11 maanden

1962 Januari .
Februari .
Maart .
April .
Mei .
Juni .
Juli .
Augustus ~""'"''''''''''''''''''''''
September .
Oktober .
November .

Inleggingen Terugbetalingen Saldi

(1) (2) (8)

1,8 1,6 + 0,2

1,9 1,6 + 0,3

1,8 1,6 + 0,2
1,9 1,6 + 0,3
2,2 1,7 + 0,5

2,6 1,5 + 1,1
2,0 1,5 + 0,5
2,2 1,7 + 0,5
2,0 1,7 + 0,3
2,1 1,9 + 0,2
2,1 1,9 + 0,2
2,4 1,7 + 0,7
2,1 1,6 + 0,5
2,0 1,7 + 0,3
2,2 1,9 + 0,3
1,9 1,6 + 0,3

(*) Vanal mei 1962, voorlopige cijfers.

Het tegoed op spaarboekjes van particulieren vormt het belangrijkste bestanddeel
van de quasi-monetaire liquiditeiten bij de Algemene Spaar- en Lijfrentekas, waarvan
het gezamenlijk bedrag in kolom (5) van tabel 25 vermeld staat. Zij stijgen niet alleen
door de opeenvolging van stortingen en terugbetalingen, die in bovenstaande tabel
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vermeld zijn, maar eveneens door het in rekening brengen van de gekapitaliseerde
interesten.

De percentages die op deze inlagen toegekend werden tijdens de periode waarop de
tabel betrekking heeft, bedroegen 3 pct. tot F 250.000 en 2 pct. voor hogere bedragen.
Daarenboven werd een getrouwheidspremie betaald : zij bedroeg 10 pct. van de
intereaten verworven op de bedragen die tijdens het hele kalenderjaar uitstonden.

(27)
Tabel 27.

Tegenposten van de geldhoeveelheid
en van de quasi-monetaire liquiditeiten bij de banken en de spaarkassen

(Veranderingen in mijjarden franken)

Geldhoeveelheid Tegenposten : Verrichtingen met
en quasi-

de in BelgiëPeriode monetaire
liquiditeiten het buitenland de overheid gevestigde diversenbedrijven en

particulieren
(1) (2) (8) (4) (5)

1960 ........................... + 16,4 + 1,9 + 8,0 + 12,2 - 5,7
1961 ........................... + 35,5 + 7,8 + 9,2 + 15,8 + 2,7

1960 eerste 3 kwartalen + 5,6 + 0,3 + 6,4 + 5,9 - 7,0
1961 eerste 3 kwartalen + 18,6 + 2,5 + 10,9 + 6,0 - 0,8

1962 Ie kwartaal ............ + 6,6 + 3,8 + 3,7 + 2,6 - 3,5
2" » ...... (v) + 11,0 + 1,7 + 4,0 + 3,1 + 2,2
3e » ...... (v) + 6,4 + 0,4 + 4,0 + 7,6 - 5,6

eerste 3 kwart. (v) + 24,0 + 5,9 + 11,7 + 13,3 - 6,9

(v) Voorlopige cijfers,

Kolom (1), « Geldhoeveelheid en quasi-monetaire liquiditeiten » : De wijzigingen
van de geldhoeveelheid en van de quasi-monetaire liquiditeiten van deze kolom
stemmen in beginselovereen met de verschillen tussen de absolute bedragen in kolom
(4) van tabel 21. Worden evenwel buiten beschouwing gelaten, sommige zuiver boek-
houdkundige bewegingen in verband met het feit dat, sedert augustus 1960, een deel
van de tegoeden der Kongolese ingezetenen, dat in de geldhoeveelheid en de quasi-
monetaire liquiditeiten begrepen was, kon uitgeschakeld worden.

Kolommen (2) tot (5), « 'I'egenposten » : Deze tegenposten omvatten:

a) de activa en passiva van de Nationale Bank van België, de banken, het Bestuur
der Postchecks en het Belgische Muntfonds, excl. de passiva bestaande uit geld of
quasi-monetaire liquiditeiten ;

b) de activa van het Gemeentekrediet van België die de tegenpost zijn van
monetaire passiva :

c) de activa op korte termijn van de Nationale Kas voor Beroepskrediet ;

d) de activa van het Herdiscontering- en Waarborginstituut en van het Renten-
fonds voor zover zij gefinancierd worden door een beroep op de Nationale Bank van
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België en de banken, of door geld op zeer korte termijn ontleend aan het Gemeente-
krediet en de Nationale Kas voor Beroepskrediet ;

e) de activa en passiva van de Algemene Spaar- en Lijfrentekas en de particuliere
spaarkassen, excl. de passiva bestaande uit quasi-monetaire liquiditeiten.

De veranderingen van de activa en passiva vermeld onder a), b), c) en d) mogen
beschouwd worden als verrichtingen van de geldscheppende instellingen en de
veranderingen van de activa en passiva aangeduid onder e) als verrichtingen van
de spaarkassen.

Kolom (2), « Verrichtingen met het buitenland » : In de cijfers van deze kolom
zijn de kapitaaltransacties van de overheid en de overdrachten van de Staat met
het buitenland niet begrepen. De aankopen door de geldscheppende instellingen van de
deviezen die van deze transacties voortkomen, kunnen gelijkgesteld worden met krediet-
verlening van die instellingen aan de overheid. Dientengevolge werden zij opgenomen
in kolom (3) « Verrichtingen met de overheid » van de tabel hierboven.

Kolom (3), « Verrichtingen met de overheid » : Deze verrichtingen hebben
betrekking op de monetaire overheidsfinanciering [zie tabel 30, kolom (1)],
de verrichtingen van de geldscheppende instellingen op de markt van het overheids-
papier [zie tabel 30, kolom (2)] en de verwerving van vorderingen op de overheid
door de spaarkassen [zie tabel 30, kolom (3)].

Kolom (4), « Verrichtingen met de in België gevestigde bedrijven en particu-
lieren» : Deze verrichtingen hebben betrekking op de kredieten verleend door de geld-
scheppende instellingen en de spaarkassen aan de in België gevestigde bedrijven en
particulieren en gefinancierd door de geldscheppende instellingen [zie tabel 36, kolom
(1)] en de spaarkassen [zie tabel 36, kolom (2)].

Kolom (5), « Diversen » : In deze kolom zijn o.m. geboekt de beweging van de
nettovorderingen van de geldscheppende instellingen op niet-geldscheppende finan-
ciële instellingen, de nettobeweging van de niet elders vermelde vorderingen en ver-
plichtingen tegenover ingezetenen (incl. de obligatieleningen van de banken en de
particuliere spaarkassen) en de salderingsrekeningen.

(28)

In tegenstelling met kolom (2) « Verrichtingen met het buitenland » van tabel
27, boekt de betalingsbalans alle transacties tussen de Belgisch-Luxemburgse Econo-
mische Unie en het buitenland, die aanleiding hebben gegeven tot een betaling door
bemiddeling van Belgische en Luxemburgse banken.

Sedert het Verslag van de Nationale Bank van België over de verrichtingen van
het boekjaar 1961 werd gepubliceerd, zijn verschillende wijzigingen aangebracht aan de
betalingsbalans van de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie om ze meer in over-
eenstemming te brengen met de jongste richtlijnen van de « Balance of Payments
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Tabel 28.

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

1961 1962

Ie halfjaar I 2e halfjaar I Jaar Ie halfjaar 13e kwartaal
(v)

1. Uitvoer ....................................... 84,5 88,0 172,5
I

89,1 n.b.
2. Invoer . ......................................... 89,5 89,3 178,8 92,1 n.b.

- 5,0 - 1,3 - 6,3 - 3,0 n.b.

3. Saldo der andere goederentransacties ... + 2,6 + 2,4 + 5,0 + 4,0 n.b.

4. Saldo der goederentransacties ............ - 2,4 + 1,1 - 1,3 + 1,0 n.b.

5. Saldo der andere goederen- en diensten-
transacties .................................... . .. + 2,1 + 2,1 + 2,0 n.b.

6. Saldo der goederen. en dienstentrans-
acties .......................................... - 2,4 + 3,2 + 0,8 + 3,0 + 1,4

7. Saldo der particuliere overdrachten ...... + 0,5 + 1,9 + 2,4 + 1,0 + 0,2
8. Saldo der overdrachten van de Staat ... .. . - 0,8 - 0,8 . .. ...

Saldo van het particulier kapitaalver-
keer :

9. Getelde korte termijn .................. + 0,1 - 1,4 - 1,3 - 0,3 - 1,7
10. Gekende effectentransacties ............ - 2,5 - 0,7 - 3,2 - 0,8

~+Overige
1,511. .................................... + 2,4 + 2,9 + 5,3 + 1,0

12. Saldo van het kapitaalverkeer der para-
statale bedrijven en kredietinstellingen. + 0,6 + 1,5 + 2,1 - 0,2 ...

13. Saldo van het overheidskapitaalverkeer - 6,2 + 0,5 - 5,7 - 1,1 - 1,7
14. Vergissingen en weglatingen ............ - 0,1 + 1,1 + 1,0 + 1,5 - 0,5
15. 'I'otaal overeenstemmend met de veran-

dering van de goud- en nettodeviezen-
voorraad van de geldscheppende instel-
lingen .......................................... - 7,6 + 8,2 + 0,6 + 4,1 - 0,8

..(v) Voorlopige cijfers.
n.b. Cijfers niet beschikbaar.

Manual » van het Internationale Monetaire Fonds en om er sommige onjuistheden
uit te verwijderen. In tabel 28 wordt met deze veranderingen rekening gehouden.
Omstandige gegevens zullen hieromtrent gegeven worden in een artikel gewijd aan de
betalingsbalans van de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie in het eerste halfjaar
van 1962, dat eerlang zal verschijnen in het Tijdschrift voor Documentatie en Foor-
lichting van de Nationale Bank van België.

Rubriek 2, « Invoer» : Voor een gedeelte van deze verrichtingen betreft het c.i.f.-
cijfers, d.w.z. met inbegrip van vracht en verzekering voor het vervoer der ingevoerde
goederen.

Rubriek 3, « Saldo der andere goederentransacties » : Goederen gekocht lil een
vreemd land en wederverkocht aan een ander vreemd land; maakwerk.
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Rubriek 5, « Saldo der andere goederen- en dienstentransacties }) : Niet-monetair
goud, vrachtkosten, verzekeringen, reisverkeer, investeringsopbrengsten, overheidstrans-
acties, grensarbeiders, enz.

Rubriek 7, « Saldo der particuliere overdrachten }) : Onder deze rubriek
worden de transfers van spaargelden van de vreemde arbeiders geteld. Anderzijds
omvat het cijfer van het tweede halfjaar van 1961 een storting van F 1,4 miljard en dat
van het eerste halfjaar van 1962 een storting van F 0,3 miljard gedaan door de Duitse
Bondsrepubliek, eensdeels, krachtens de overeenkomst gesloten tussen dat land en
België betreffende de prestaties ten gunste van de Belgische ingezetenen die het slacht-
offer zijn geweest van nationaal-socialistische vervolgingsmaatregelen en, anderdeels, in
uitvoering van het verdrag gesloten tussen de Duitse Bondsrepubliek en het Groot-
hertogdom Luxemburg, houdende regeling van de Duits-Luxemburgse geschillen.

Rubriek 9, « Saldo van het geteld particulier kapitaalverkeer op korte ter-
mijn }) : Hierin zijn vooral de bewegingen van de volgende posten opgenomen :
de acceptverplichtingen van de Belgische banken tegenover het buitenland, de
in Belgische franken gestelde geviseerde accepten betreffende de uitvoer van de
Belgisch-Luxemburgse Economische Unie, die niet gefinancierd werden door de Bel-
gische monetaire instellingen, het niet-geviseerd papier betreffende de uitvoer dat door
bepaalde parastatale kredietinstellingen hergedisconteerd werd en de portefeuille
handelspapier op België van sommige buitenlandse instellingen.

Rubriek 10, « Gekende effecbentransectiea » : Saldo van het gedeelte der effecten-
transacties dat kon worden afgezonderd van het « Saldo van het overig particulier
kapitaalverkeer» opgenomen in rubriek 11 van de tabel hierboven.

Rubriek lI, « Saldo van het overig particulier kapitaalverkeer» Het saldo van
deze rubriek is een benaderend cijfer.

Rubriek 13, « Saldo van het overheidskapitaalverkeer » : Saldo van de kapitaal-
verrichtingen van de Staat, de provincies, de gemeenten en de parastatale besbuurs-
instellingen, zoals het Wegenfonds; zijn eveneens in deze rubriek opgenomen sommige
specifieke verrichtingen, welke de Nationale Maatschappij voor Krediet aan de Nijver-
heid deed in het raam van de overeenkomsten met de Belgische Staat inzake
financiering van sommige betalingsakkoorden.

Het begrip overheidskapitaal dat bij de betalingsbalans past, is tegelijkertijd
enger en ruimer danhet begrip Belgische overheidsschuld in buitenlandse geldsoorten
[zie kolom (5) van tabel 35J. Het is enger, want het houdt geen rekening met het
gedeelte van die schuld dat bij de Belgische banken is ondergebracht; het is ruimer,
want het omvat, naast het overige deel van genoemde schuld, de in Belgische franken
luidende overheidsschuld waarvan men weet dat ze in het buitenland geplaatst is en
de vorderingen van de Staat op het buitenland.

De reden waarom een verhoging van de Belgische overheidsschuld in buitenlandse
geldsoorten ondergebracht bij de Belgische banken niet beschouwd wordt als een
invoer van overheidskapite.al en een vermindering niet wordt aangezien als een
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uitvoer, ligt hierin dat het gaat om transacties tussen een ingezetene (de Belgische
Staat) en andere ingezetenen (de Belgische banken) en dat in de betalingsbalans
alleen de transacties tussen de ingezetenen en de niet-ingezetenen worden geboekt.
Nochtans, om een stijging van hun portefeuille Belgische schuld in buitenlandse geld-
soorten te financieren, gaan de Belgische banken normaal deviezenverplichtingen aan
tegenover hun buitenlandse correspondenten, wat in rubriek 15 van de tabel geboekt
wordt als een daling van hun nettotegoeden op het buitenland. Die daling kan in
de betalingsbalans twee onderscheiden tegenposten hebben. Stemt de verhoging van
de schuld in buitenlandse geldsoorten geplaatst bij de Belgische banken overeen met een
stijging van het 'totaal van deze schuld, dan komt de Staat in het bezit van deviezen
welke hij afstaat aan de Nationale Bank van België; tegenover de vermindering van de
nettodeviezenvoorraad van de banken staat dan een stijging van de goud- en
nettodeviezenvoorraad van de Nationale Bank, die eveneens onder rubriek 15
geboekt is. Bestaat de toeneming van de schuld in buitenlandse geldsoorten onder-
gebracht bij de Belgische banken uit een eenvoudige repatriëring van een vroeger
in het buitenland geplaatste schuld, dan verminderen de verplichtingen van de Staat
tegenover het buitenland en in de betalingsbalans wordt, als tegenpost voor de ver-
mindering van de nettodeviezenvoorraad van de banken, een uitvoer van kapitaal van
de Staat in rubriek 13 aangetekend. In het geval van een vermindering van de Belgische
overheidsschuld in buitenlandse geldsoorten ondergebracht bij de Belgische banken,
geeft de betalingsbalans normaal bewegingen weer die tegengesteld zijn aan die welke zo
juist beschreven werden : stijging van de nettodeviezenvoorraad van de Belgische ban-
ken (rubriek 15 van de tabel hierboven), met als tegenpost hetzij een daling van de
goud- en nettodeviezenvoorraad van de Bank (eveneens rubriek 15), hetzij een invoer
van kapitaal van de Staat (rubriek 13).

Rubriek 15, « Totaalovereenstemmend met de verandering van de goud- en netto-
deviezenvoorraad van de geldscheppende instellingen » : Deze rubriek verschilt van
kolom (2) « Verrichtingen met het buitenland» van tabel 27. Het verschil ontstaat
doordat in de onderhavige rubriek, maar niet in kolom (2) van tabel 27, zijn opge-
nomen : a) de evolutie van de goud- en nettodeviezenvoorraad voortvloeiend uit de
kapitaaltransacties van de overheid en de overdrachten van de Staat met het buiten-
land; b) de evolutie van de nettodeviezenvoorraad van de Luxemburgse banken.

(29)

Tabel 29 houdt geen rekening met de op termijn te ontvangen of te leveren
valuta's en goud. Een deel van de te leveren vreemde valuta's zijn verplichtingen
tegenover ingezetenen en komt in geen geval in aanmerking in een tabel waarin de
vorderingen en verplichtingen tegenover het buitenland worden aangetekend. Ander-
zijds zijn de aan het buitenland te leveren vreemde valuta's en goud meestal gecom-
penseerd door van het buitenland te ontvangen vreemde valuta's en goud. Een meer
algemene reden voor de weglating van de aan- en verkopen op termijn van vreemde
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Tabel 29.

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

Nettoverde-
Vordering

Tegoeden ringen Overige
voort- op het netto-

Einde maand Goud· in vloeiend Inter- tegoeden of Totaal Beweging
voorraad convertibele uit de, nationaalof einde periode

geldsoorten vereffening Monetair -verplich-
van de tingen
E.B.U. Fonds

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

1959 December ......... 56,7 4,4 5,5 4,4 1,2 72,2 ~ + 8,4
1960 December ......... 58,5 12,6 3,5 4,4 1,6 80,6 ! +12,1
1961 December ......... 62,4 20,4 0,4 8,0 1,5 92,7
1962 Januari ............ 63,9 19,3 0,4 8,0 - 0,6 91,0 - 1,7

Februari ............ 64,6 17,9 0,4 7,2 .- 0,6 89,5 - 1,5
Maart ............... 64,9 18,2 0,4 7,2 - 0,2 90,5 + 1,0
April ............... 65,7 15,2 0,3 6,5 ... 87,7 - 2,8
Mei ..................65,9 15,9 0,3 6,5 0,5 89,1 + 1,4
Juni ............... 66,8 13,4 0,3 7,5 1,6 89,6 + 0,5
Juli ..................66,8 14,8 0,3 6,7 3,0 91,6 + 2,0
Augustus ......... 67,1 14,2 0,3 6,7 - 0,3 88,0 - 3,6
September ......... 67,1 14,3 0,3 6,7 0,2 88,6 + 0,6
Oktober ............ 67,1 13,7 0,3 6,7 1,2 89,0 + 0.4
November ......... 67,0 13,1 0,3 6,7 2,3 89,4 + 0,4
December ......... 68,2 12,8 0,3 6,7 3,0 91,0 + 1,6

Jaar .................. - 1,7

Kolom (1), « Goudvoorraad » : De verhouding tussen de goudvoorraad en het
bedrag van de direct opeisbare verplichtingen evolueerde als volgt :

Einde 1959 46,2 pct.
Einde 1960 45,8 pct.
Einde 1961 45,0 pct.
Einde 1962 47,8 pct.

valuta's en goud is dat men anders een vertekend beeld van de werkelijkheid zou
krijgen; het zou inderdaad niet mogelijk zijn eveneens rekening te houden met een hele
reeks andere verrichtingen die de goud- en nettodeviezenvoorraad van de Nationale
Bank tijdens dezelfde periode beïnvloeden en die niet door wisselverrichtingen op ter-
mijn gedekt zijn : betalingen van reeds geleverde goederen, terugbetaling van andere
schulden op de vervaldag, enz.

Kolom (2). « Tegoeden in convertibels geldsoorten» : Het betreft de tegoeden
in Amerikaanse en Canadese dollars en de tegoeden in deviezen van de meeste lid-
staten van de Europese Monetaire Overeenkomst.

Kolom (3), « Nettovorderingen voortvloeiend uit de vereffening van de Europese
Betalingsunie » : Einde 1961 waren er nog vorderingen op Griekenland, IJsland,
Noorwegen en Turkije; in 1962 heeft elk van deze landen zijn schulden verminderd.

Kolom (4), « Vordering op het Internationale Monetaire Fonds »; Vordering van
de Belgische Staat op het Internationale Monetaire Fonds wegens terugbetaling van zijn

- 116-



aandeel als lid en die de Bank, krachtens de wet van 19 juni 1959, in haar boek-
houding mocht inschrijven als eigen bezit, ten belope van de door haar tot ontheffing
van de Staat uitgegeven biljetten, verleende kredieten of gestorte goudbedragen.

Tijdens de periode waarop deze tabel betrekking heeft, steeg de vordering op het
Internationale Monetaire Fonds wanneer deze instelling zich Belgische schatkistcertifi-
caten deed terugbetalen om Belgische franken aan haar leden te verkopen; in dit geval
inderdaad deed de Bank de terugbetaling met haar eigen middelen voor rekening en
ter ontheffing van de Staat, krachtens deovereenkomsten afgesloten tussen haar en de
Belgische Staat op 1 augustus en op 14 oktober 1959 in het raam van de wet van
19 juni 1959. De vordering op het Internationale Monetaire Fonds daalde wanneer deze
instelling intekende op Belgische schatkistcertificaten met Belgische franken die zij
van haar leden afkocht; dan werd inderdaad de opbrengst van de inschrijving aan de
Bank uitgekeerd. Volgende vermeerderingen en verminderingen zijn te vermelden :

a) vermeerdering met F 3 miljard in augustus 1961, ten gevolge van een aankoop
van Belgische franken bij het Fonds door het Verenigd-Koninkrijk;

b) vermeerdering met F 0,6 miljard in oktober 1961, wegens een aankoop van
Belgische franken bij het Fonds door Argentinië;

c) vermindering met F 0,8 miljard in februari 1962, F 0,7 miljard in april 1962 en
F 0,8 miljard in juli 1962 ingevolge terugstortingen van Belgische franken aan het
Fonds door het Verenigd-Koninkrijk;

d) vermeerdering met F 1 miljard in juni 1962, ten gevolge van een aankoop van
Belgische franken bij het Fonds door Canada.

Kolom (5), « Overige nettotegoeden of -verplichtingen» : Het betreft hoofdzakelijk
de portefeuille geviseerde accepten in Belgische franken betreffende uitvoer van de
Belgisch-Luxemburgse Economische Unie en verplichtingen in Belgische franken tegen-
over buitenlandse banken en internationale instellingen.

Kolom (7), « Beweging» : De cijfers van deze kolom zijn begrepen in die van
rubriek 15, « Totaalovereenstemmend met de verandering van de goud- en netto-
deviezenvoorraad van de geldscheppende instellingen» van tabel 28.

(30)

Tabel 30 geeft een indeling van kolom (3) « Verrichtingen met de overheid »
van tabel 27.

Kolom (1), « Monetaire overheidsfinanciering » : Deze financiering omvat hoofd-
zakelijk de toename van het uitstaande bedrag der in België geplaatste schatkistcertifi-
caten in Belgische franken of in buitenlandse geldsoorten, in de mate waarin zij tot geld-
schepping aanleiding geeft, de inschrijvingen van de geldscheppende instellingen op de
emissies van overheidsleningen, de kredieten toegekend aan de provincies en gemeenten
door het Gemeentekrediet als geldscheppende instelling en de toename van de particu-
liere tegoeden in postrekening. Er is ook monetaire financiering van de overheid wanneer
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Tabel 30.
Verrichtingen met de overheid
(Veranderingen in miljarden franken)

Verrichtingen Vorderingen
Monetaire van de

van degeldscheppende
Periode overheids- instellingen spaarkassen Totaal

financiering
op de markt op de

van het over-
beidspapier overheid

(1) (2) (3) (4)

1960 .................................... + 5,8 + 2,1 + 0,1 + 8,0
1961 .................................... + 4,3 + 1,9 + 3,0 + 9,2

1960 eerste 3 kwartalen ............ + 4,5 + 1,9 .,. + 6,4
1961 eerste 3 kwartalen ............ + 7,1 + 1,2 + 2,6 + 10,9

1962 Ie kwartaal ..................... + 1,1 - 0,4 + 3,0 + 3,7
2e » ............... (v) + 0,1 + 1,1 + 2,8 + 4,0
a- » ............... (v) + 3,0 + 0,8 + 0,2 + 4,0

eerste 3 kwartalen ...... (v) + 4,2 + 1,5 + 6,0 + 11,7
..

(v) Voorlopige CIjfers •

deze laatste tegen Belgische franken aan de banken deviezen verkoopt, die zij verkreeg
uit haar kapitaaltransacties of overdrachten met het buitenland.

Kolom (2), « Verrichtingen van de geldscheppende instellingen op de markt van
het overheidspapier » : Die verrichtingen omvatten aankopen door de Nationale Bank
van België, de banken en het Belgisch Muntfonds van vroeger uitgegeven effecten,
alsmede de stijging van de portefeuille overheidspapier dat het Rentenfonds op de
markt kocht en dat het financiert :

a) met de opbrengst van de certificaten die het plaatst bij de banken;

b) met een bedrag van F 2,8 miljard dat de Staat in 1959 aan het Fonds ver-
leende en dat voortkomt van de overname door de Nationale Bank van België van de
inschrijving in goud bij het Internationale Monetaire Fonds;

c) met het geld op zeer korte termijn dat het van de geldscheppende instellingen
leent;

d) door een beroep op de Nationale Bank van België.

De onder c) vermelde financieringsvorm werd noch in 1961, noch in 1962 aan-
gewend; deze waarvan sprake onder d) werd in 1961 niet en in 1962 slechts éénmaal
gebruikt, namelijk bij 'de eindejaarsvervaldag.

(31)

Tabel 31 geeft een indeling van kolom (1) « Monetaire overheidsfinanciering »
van tabel 30.

Kolom (1), « Schatkist : Kredieten ontvangen van de geldscheppende instel-
lingen » : De cijfers van deze kolom omvatten hoofdzakelijk de toename van het uit-
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Tabel 31.
Monetaire overheidsfinanciering

(Veranderingen in miljarden franken)

Schatkist

Kredieten Transfers en
Periode ontvangen kapit •• ltrens- Andere overheid Tot.al

van de
geldscheppende acties met

instellingen het buitenland
(1) (2) (3) (4)

1960 ................................... + 3,0 + 0,9 + 1,9 + 5,8
1961 .................................... + 8,6 - 6,3 + 2,0 + 4,3

1960 eerste 3 kwartalen ............ + 8,2 - 4,4 + 0,7 + 4,5
19G1 eerste 3 kwartalen ............ + 14,7 - 7,2 - 0,4 + 7,1

1962 Ie kwartaal ..................... - 1,2 + 2,5 - 0,2 + 1,1
2e » ..................... + 4,0 - 3,8 - 0,1 + 0,1
a- » ............... (v) + 4,1 - 1,9 + 0,8 + 3,0

eerste 3 kwartalen ...... (v) + 6,9 - 3,2 + 0,5 + 4,2
..(v) Voorlopige cijfers.

staande bedrag der in België geplaatste schatkistcertificaten in Belgische franken of in
buitenlandse geldsoorten, in de mate waarin zij tot geldschepping aanleiding geeft, de
inschrijvingen van de geldscheppende instellingen op de staatsleningen en de stijging
van de particuliere tegoeden op postrekening.

Kolom (2), « Schatkist: Transfers en kapitaaltransacties met het buitenland}) :
Saldo van de Belgische franken die de Schatkist van de banken verkrijgt, of aan deze
overmaakt, ten gevolge van of met het oog op haar transfers en kapitaalverrichtingen
met het buitenland. Deze transactdes hebben hetzelfde gevolg als een stijging of daling
van de kredietverlening van de geldscheppende instellingen aan de Schatkist.

Kolom (3), « Andere overheid }) : De andere overheid omvat de provincies, de
gemeenten en de parastatale bestuursinstellingen, zoals het Wegenfonds. Deze kolom
vermeldt terzelfder tijd het beroep van deze organismen op het krediet van de geldschep-
pende instellingen en, zoals voor de Schatkist, het saldo van hun kapitaaltransacties met
het buitenland.

(32)

Tabel 32 geeft een indeling van kolom (2) « Verrichtingen van de geldscheppende
instellingen op de markt van het overheidspapier })van tabel 30.

Kolom (1), « Door aankopen van overheidsfondsen op de markt }) : Aankopen
op de markt van vroeger uitgegeven effecten door de Nationale Bank van België, de
banken en het Belgisch Muntfonds.

Kolom (2), « Door bemiddeling van het Rentenfonds » : Verhoging van de porte-
feuille overheidspapier dat het Rentenfonds op de markt aankocht en dat het financiert:

a) met de opbrengst van de certificaten die het bij de banken plaatste;
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Tabel 32.
Verrichtingen van de geldscheppende instellingen

op de markt van het overheidspapier
(Veranderingen in miljarden franken)

Door eenkopen Door bemiddelingvan van hetoverheidsfondsen Rentenlondsop de markt
(1) (2)

+ 0,2 + 1,9

+ 1,5 + 0,4

+ 0,5 + 1,4

+ 1,4 0,2

+ 0,2 0,6

+ 0,6 + 0,5

+ 0,9 0,1

+ 1,7 0,2

Periode

1960

1961

1960 eerste 3 kwartalen
1961 eerste 3 kwartalen

1962 Ie kwartaal
2e »
a- (v)

eerste 3 kwartalen .. . . . .. . . .. . . . . . .. (v)

(v) Voorlopige cijfers,

Totaal

(3)

+ 2,1

+ 1,9

+ 1,9

+ 1,2

0,4

+ 1,1

+ 0,8

+ 1,5

b) met een bedrag van F 2,8 miljard dat de Staat in 1959 aan het Fonds verleende
en dat voortkomt van de overname door de Nationale Bank van België van de inschrij-
ving in goud bij het Internationale Monetaire Fonds;

c) met het geld op zeer korte termijn dat het van de geldscheppende instellingen
leent;

d) door een beroep op de Nationale Bank van België.

De onder c) vermelde financieringsvorm werd noch in 1961, noch in 1962 aange-
wend; deze waarvan sprake onder d) werd in 1961 niet en in 1962 slechts op de einde-
jaarsvervaldag gebruikt.

(33)
Tabel 33.

Gewone begroting
(Miljarden franken)

Bronnen : Dienstjaren 1960 en 1961 : Belgisch Staatsblad.
Dienstjaren 19G2 en 1963 : Algemene 'I'oelichting bij de Begroting van Ontvangsten en Uitgaven voor het dienst-
jaar 19G3.

Dienstjaar 1960 Dienstj aa r 1961 Dienstjaar 1962 Dienstjaar 1963
(1) (2) (8) (4).

Uitgaven .............................. 115,9 124,9 137,3 139,6

Ontvangsten ........................... 109,7 120,4 131,8 139,8

Saldo ... - 6,2 - 4,5 - 5,5 + 0,2

De uitgaven en het saldo van het dienstjaar 1960 kunnen niet vergeleken worden
met de uitgaven en de saldi van de vorige dienstjaren omdat, vanaf het dienstjaar 1961,
een serie uitgaven die, ofschoon het lopende uitgaven betrof, tot dan op de buiten-
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gewone begroting of op de begroting voor orde waren opgenomen, naar de gewone
begroting werden overgebracht. Deze uitgaven omvatten uitgaven voor de Afrikaanse
Zaken, voor de legeringskosten van de Belgische strijdkrachten in de Duitse Bonds-
republiek en voor de bouwpremies, evenals toelagen voor de sociale verzekering en
de oorlogsschade.

Kolom. (1),« Dienstjaar 1960» en kolom. (2), «Dienstjaar 1961» Definitieve
resultaten.

[{alom (3), « Dienstjaar 1962 »

a) Uitgaven :

Dit cijfer wordt als volgt verkregen:
Uitgetrokken kredieten op de bij het Parlement ingediende begroting.
Goedgekeurde amendernenten
Aanvullende kredieten en regularisatie van kredieten voorzien in de twee

aanpassingsfeuilletons (incl. F 1,9 miljard om verplichtingen van de
vorige dienstjaren te dekken)

(Miljarden
franken)

132,2
+ 0,1

+ 5,0
137,3

De uitgaven van het dienstjaar 1962 zullen evenwel lager zijn dan dit bedrag
van F 137,3 miljard, daar een deel van de goedgekeurde kredieten doorgaans niet vóór
het einde van het dienstjaar gebruikt wordt en daarna geschrapt wordt.

De goedgekeurde amendementen, de aanvullende kredieten en de regularisaties
van kredieten betreffen voornamelijk

(Miljarden
franken)

+ 1,6
+ 0,7
+ 0,5
+ 0,5
+ 0,4
+ 0,2

Nationale opvoeding en cultuur.
Technische bijstand en Afrikaanse zaken
Hulpverlening aan Rwanda en aan Burundi
Herwaardering van het openbaar ambt
Landsverdediging
Nationale Maatschappij van Belgische Spoorwegen

Pensioenen
Overheidsschuld

Het cijfer van F 137,3 miljard ligt F 12,4 miljard hoger dan het definitieve
resultaat van het dienstjaar 1961. Ziehier de voornaamste oorzaken van deze stijging:

(Miljarden
franken)

+ 4,1
+ 1,9
+ 1,1
+ 1,0
+ 1,0

Nationale opvoeding en cultuur.

Herwaardering van het openbaar ambt
Landsverdediging

b) Ontvangsten :

Dit cijfer is een raming op basis van de werkelijke ontvangsten der eerste acht
maanden van het dienstjaar. Het stemt daarenboven met de oorspronkelijke vooruit-
zichten overeen.
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Kolom (4), « Dienstjaar 1963 » : Ramingen opgenomen in de begroting van ont-
vangsten en uitgaven voor dit dienstjaar

a) Uitgaven :

Dit cijfer ligt F 2,3 miljard hoger dan de kredieten die voor het dienstjaar 1962
werden aangevraagd. Hierna volgen de voornaamste stijgingen of dalingen :

Herwaardering van het openbaar ambt: + F 1,7 miljard.
Openbare schuld : + F 1,5 miljard, ingevolge de stijging van deze schuld.

Pensioenen : + F 0,7 miljard, ten gevolge van de herziening van het pensioenstelsel
der arbeiders, de stijging van het indexcijfer van de kleinhandelsprijzen en
van het aantal begunstigden.

Nationale opvoeding en cultuur: + F 0,2 miljard. De Regering belastte de verant-
woordelijke ministers ermee de nodige maatregelen voor te stellen om de ver-
hoging tot dit bedrag te beperken.

Oorlogsschade : - F 0,4 miljard.
Werkloosheidstoelage : - F 0,3 miljard, op grond van een verwachte nieuwe daling

van het aantal werklozen.

b) Ontvangsten :

In dit cijfer bedraagt het aandeel van de belastingontvangsten alleen F 130,7 mil-
jard, d.i. een stijging met F 7,7 miljard vergeleken met de vermoedelijke ontvangsten
van het dienstjaar 1962. Zij worden ingedeeld in :
Directe belastingen : F 53,2 miljard, d.i. een stijging met F 4 miljard vergelekenmet

1962. Het gedeeltelijk van kracht worden van de fiscale hervorming in 1963
(wet van 20 november 1962), die de structuur van de belastingen op de in-
komens grondig wijzigt, bemoeilijkt evenwel elke vergelijking met 1962.

Accijnzen en verbruiksbelasting : F 19,2 miljard, d.i. een stijging met F 1,3 miljard
vergeleken met 1962, ten gevolge van een verwachte toeneming van het ver-
bruik van minerale oliën en alcohol.

Douanerechten : F 6,8 miljard, d.i. een daling met F 0,1 miljard vergeleken met 1962,
wegens een verlaging, op 1 juli 1962, van de invoerrechten binnen de Euro-
pese Economische Gemeenschap, die geheel het jaar 1963 zal beïnvloeden,
doch gedeeltelijk zal gecompenseerd worden door een verwachte stijging met
5 pct. van de waarde van de invoer.

Registratie (hoofdzakelijk de opbrengst van zegels en van met het zegel gelijk te
stellen taksen), : F 51,5 miljard, d.i, een stijging met F 2,5 miljard vergeleken
met 1962, wegens de verwachte verhoging met 5 pct. van het bruto nationaal
produkt.

(34)

De cijfers van tabel 33 geven geen nauwkeurig beeld van de invloed der
begrotingsverrichtingen op de staatsthesaurie tijdens ieder van de voorbije jaren; in
de eerste plaats gaat het om begrotingscijfers per dienstjaar; vervolgens hebben zij
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Tabel 34.

Thesaurieontvangsten en -uitgaven uit hoofde van begrotingsverrichtingen
(Miljarden franken)

Bron : Documentebieblad van het Ministerie van Financiën.

1961 1962
1960 1961 (eerste 11 (eerste II

maanden) maanden)

(1) (2) (8) (4)

Gewone begroting '.

Uitgaven ........................... 111,2 126,0 114,7 117,9
Ontvangsten ........................ 108,1 120,4 108,0 116,0

Saldo ... - 3,1 - 5,6 - 6,7 - 1,9
Buitengewone begroting :

Uitgaven ........................... 23,7 14,6 12,3 19,9
Ontvangsten ........................ 0,3 0,4 0,3 0,4

Saldo ... - 23,4 - 14,2 - 12,0 - 15,5

Totaal begrotingssaldo ............... - 26,5 - 19,8 - 18,7 - 17,4

betrekking op een geheel van verrichtingen die niet alle noodzakelijk aanleiding geven
tot werkelijke ontvangsten of uitgaven op het ogenblik dat zij worden geboekt. De
cijfers van bovenstaande tabel hergroeperen daarentegen de werkelijke ontvangsten en
uitgaven gedurende periodes van gelijke duur voor rekening van verschillende dienst-
jaren, waarbij de interne overschrijvingen buiten beschouwing blijven. Zij stemmen dus
overeen met werkelijke ontvangsten of uitgaven van geld tijdens de periode waarop
zij betrekking hebben.

De uiteenlopende ontwikkeling van de saldi voortvloeiend uit de uitvoering van
de gewone begroting, eensdeels, en van de buitengewone begroting. anderdeels, tussen
1960 en 1961, moet vooral worden toegeschreven aan de overheveling naar de gewone
begroting van lopende uitgaven die vóór 1961 op de buitengewone begroting waren
ingeschreven. Die overheveling gaf aanleiding tot een stijging van de gewone uitgaven
en een overeenstemmende daling van de buitengewone uitgaven.

(35)

De bewegingen van de cijfers van de directe overheidsschuld, zoals zij in tabel 35
voorkomen, kunnen beïnvloed worden door verrichtingen die voor de Schatkist niet
gepaard gingen met ontvangsten of uitgaven van geldmiddelen. De verrichtingen van die
aard tijdens de jaren 1960 tot 1962 omvatten:

a) de inningen van en de intekeningen op schatkistcertificaten door het Interna-
tionale Monetaire Fonds in 1961 en in 1962, ten gevolge van verrichtingen vermeld in
de toelichting bij kolom (4) « Vordering op het Internationale Monetaire Fonds » van
tabel 29; zoals in die toelichting wordt gezegd, is het de Nationale Bank van België die,
overeenkomstig de geldende wettelijke en conventionele beschikkingen, de last van de
inningen droeg en het provenu van de intekeningen ontving;
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Tabel 36.
Rijksschuld

(Miljarden franken)
Bron : Bestuur van de Thesaurie en van de Openbare Schuld.

Directe schuld

in Belgische franken iu buiten- totale Indirecte Totale
Einde maand kort-

I

Iandse directe schuld schuld
gevestigde I halflange I lopende totale geld- schuldschuld schuld schuld schuld soorten

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

1959 December ......... 190,8 23,0 104,9 318,7 34,2 352,9 20,7 373,6
1960 December ......... 211,6 18,1 100,9 330,6 44,4 375,0 21,1 396,1
1961 December ......... 217,4 17,4 103,6 338,4 47,1 385,5 25,5 411,0
1962 Januari ............ 216,1 18,5 107,2 341,8 46,6 388,4 25,4 413,8

Februari ............ 222,9 18,4 105,2 346,5 45,7 392,2 25,4 417,6
Maart ...............222,6 18,4 107,1 348,1 45,1 393,2 25,4 418,6
April ............... 221,1 20,4 113,0 354,5 43,5 398,0 25,4 423,4
Mei ..................220,9 20,2 113,2 354,3 43,3 397,6 25,3 422,9
Juni ............... 220,7 20,0 115,1 355,8 40,0 395,8 25,3 421,1
Juli ..................223,8 20,0 113,3 357,1 39,7 396,8 25,2 422,0
Augustus ......... 223,6 20,0 114,3 357,9 38,8 396,7 25,2 421,9
September ......... 223,4 20,0 115,2 358,6 38,1 396,7 25,2 421,9
Oktober ............ 222,9 22,0 115,4 360,3 36,7 397,0 27,5 424,5
November ......... 232,2 20,9 109,3 362,4 36,4 398,8 27,5 426,3
December ......... 251,6 20,9 86,1 358,6 37,1 395,7 27,5 423,2

b) de terugbetaling, in oktober 1962, van de F 1,2 miljard schatkistcertificaten in
het bezit van de Emissiebank (in liquidatie) ; het bedrag van die terugbetaling werd in
de Schatkist gestort;

c) de conversie, in december 1962, van de door de banken aangehouden F 19,8 mil-
jard schatkistcertificaten van de A-tranche in niet-verhandelbare effecten van een
nieuwe geconsolideerde lening.

Verwijdert men uit de brutobewegingen van de directe overheidsschuld de verschil-
lende verrichtingen hierboven vermeld, dan verkrijgt men de bewegingen waarvan
sprake op blz. 11 en 83 :

a) Totale directe schuld [kolom (6) van bovenstaande tabel]

1961 : Brutobeweging
Te verwijderen Inning van schatkistcertificaten door

het Internationale Monetaire Fonds

Verbeterde beweging

1962 Brutobeweging

Te verwijderen Netto-intekening op schatkistcertifica-
ten door het Internationale Monetaire
Fonds
Terugbetaling van de schatkistcertifi-
caten in het bezit van de Emissiebank
(in liquida tie)

Verbeterde beweging

(Miljarden
franken)

+ 10,5

- (- 3,6)

+

14,1

10,2

+

- (+ 1,3)

- (- 1,2)

+ 10,1
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b) Gevestigde directe schuld in Belgische franken [kolom (1) van
bovenstaande tabel J :
1962 : Brutobeweging

Te verwijderen Uitgifte van de lening voor de conver-
sie van de schatkistcertificaten van de
A-tranche

Verbeterde beweging

(Milfarden
franken)

+ 34,2

-( + 19,8)

+ 14,4

c) Directe schuld in Belgische franken op korte termijn [kolom (3)
van bovenstaande tabel] :

1961 : Brutobeweging
Te verwijderen : Inning van schatkistcertificaten door

het Internationale Monetaire Fonds

Verbeterde beweging

1962 Brutobeweging

Te verwijderen Netto-intekening op schatkistcertifica-
ten door het Internationale Monetaire
Fonds
Terugbetaling van de schatkistcertifi-
caten in het bezit van de Emissiebank
(in liquidatie)
Conversie van schatkistcertificaten van
de A-tranche in een geconsolideerde
lening

Verbeterde beweging

+ 2,7

-(- 3,6)

+ 6,3

17,5

- (+ 1,3)

-(- 1,2)

- (-19,8)

+ 2,2

Kolom (1), « Directe gevestigde schuld in Belgische franken »

Naast de lening van F 19,8 miljard voor de conversie van de schatkistcertificaten
van de A-tranche, waarvan hierboven sprake, gaf de Staat in 1962 de volgende drie
leningen uit :

a) in februari, F 7,5 miljard meteen looptijd van 20 jaar, maar de houders
kunnen de vervroegde terugbetaling verkrijgen na 5, 10 of 15 jaar; de nominale
rentevoet bedraagt 5 pct. gedurende de eerste vijf jaar, 5,25 pct. van het zesde tot
het tiende jaar en 5,50 pct. gedurende de laatste tien jaar;

b) in juni-juli, F 8,1 miljard met een looptijd van 20 jaar, maar de houders
kunnen de vervroegde terugbetaling verkrijgen na 5, 10 of 15 jaar; de nominale
rentevoet bedraagt 5 pct. gedurende de eerste tien jaar en 5,25 pct. gedurende de
laatste tien jaar;

c) in november, F 10,5 miljard met een looptijd van 20 jaar, maar de houders
kunnen de vervroegde terugbetaling verkrijgen na 10 of 15 jaar; de nominale rente-
voet bedraagt 4,75 pct. gedurende de eerste tien jaar, 5 pct. van het elfde tot het
vijftiende jaar en 5,25 pct. gedurende de laatste vijf jaar.
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In 1962 heeft de Staat, anderzijds, het saldo van de 4,50 pct. lening 1952-1962,
d.i. F 5,2 miljard, terugbetaald en de contractuele aflossingen verricht op de andere
leningen van de directe gevestigde schuld in Belgische franken.

Kolom (2), « Directe halflange schuld in Belgische franken»

In de loop van 1962 verkocht de Schatkist in januari, april en oktober voor
F 6,2 miljard certificaten op 2, 3 en 5 jaar aan parastatale instellingen en banken.
De uitgifte van april, die F 2,3 miljard bereikte, geschiedde bij gunning. Anderzijds
moesten vervallen certificaten terugbetaald worden, terwijl andere certificaten werden
aangewend om een deel van de inschrijvingen op leningen op halflange termijn evenals
op de gevestigde lening van novomber te financieren .

Kolom (3), « Directe kortlopende schuld in Belgische franken » :

De beweging van de cijfers van deze kolom in 1962 werd, zoals vooraan in de toe-
lichting bij de tabel hierboven is aangestipt, beïnvloed door verscheidene verrichtingen
die geen weerslag hadden op de Schatkist : netto-intekening op schatkistcertificaten
door het Internationale Monetaire Fonds, terugbetaling van de schatkistcertificaten in
het bezit van de Emissiebank (in liquidatie) en eonversie van schatkistcertificaten van
de A-tranche, aangehouden door de banken.

Afgezien van deze laatste verrichting, stegen de schatkistcertificaten ondergebracht
bij de banken in 1962, evenals de tegoeden van de particulieren in postrekening.

De Bank van Engeland, die in augustus 1961 1,5 miljard Belgische frank die zij
door haar beroep op het Internationale Monetaire Fonds verkreeg, voor de inschrijving
op schatkistcertificaten aanwendde, deed zich in februari en april 1962 terugbetalen.

De uitstaande schuld van de Schatkist tegenover de Nationale Bank van België,
in het raam van de kredietmarge varrE 10 miljard, daalde van F 6,5 miljard op het
einde van 1961 tot F 5,1 miljard op het einde van 1962.

Kolom (5), « Directe schuld in buitenlandse geldsoorten » :

De cijfers van deze kolom houden geen rekening met de intergouvernementele
schulden voortvloeiend uit de oorlog 1914-1918.

In 1962 steeg de gevestigde schuld met F 0,6 miljard. Ten einde de schatkist-
certificaten op halflange termijn, gesteld in dollars, te consolideren, gaf de Schatkist,
in april, op de Amerikaanse markt een lening uit van 30 miljoen dollar met een looptijd
van 15 jaar en een nominale rentevoet van 5,25 pct.

Door deze verrichting daalde de schuld op halflange termijn met F 1,5 miljard
in 1962.

De kortlopende schuld daalde in 1962 met F 9,1 miljard. In verband hiermee
dient erop gewezen dat van de maand augustus af de Schatkist schatkistcertificaten
in vreemde valuta's terugbetaalde gedeeltelijk met de opbrengst van de uitgifte van
certificaten in Belgische franken waarop de banken intekenden en die ze financierden
door een verkoop, gekoppeld aan een terugkoop op termijn van deviezen bij de Nationale
Bank van België tegen Belgische franken.
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Kolom (7), « Indirecte schuld » :

In tegenstelling met de directe schuld uitgegeven door de Staat, wordt de indirecte
schuld uitgegeven door de parastatale instellingen; de rente en de terugbetaling ervan
vallen evenwel ten laste van de Staat.

In september-oktober 1962 gaf het Wegenfonds een gevestigde lening van
F 2,5 miljard uit. De looptijd bedraagt 20 jaar, maar de houders kunnen de vervroegde
terugbetaling verkrijgen na 10 of 15 jaar; de nominale rentevoet bedraagt 5 pct.
gedurende de eerste tien jaar en 5,25 pct. gedurende de laatste tien jaar.

(36)
Tabel 36.

Kredieten verleend door de geldscheppende instellingen en de spaarkassen
aan de in België gevestigde bedrijven en particulieren

(Veranderingen in miljarden franken)

Gefinancierd
Gefinancierd Gefinancierd buiten de

door de door de Totaal geldscheppende TotaalPeriode geldscheppende spaarkassen instellingen
instellingen en de

spaarkassen
(1) (2) (8) (4) (5)

1960 ........................... + 4,7 + 7,5 + 12,2 + 1,2 + 13,4
1961 ........................... + 8,2 + 7,6 + 15,8 + 1,4 + 17,2

1960 eerste 3 kwartalen + 0,6 + 5,3 + 5,9 - 0,3 + 5,6
1961 eerste 3 kwartalen + 1,6 + 4,4 + 6,0 + 2,7 + 8,7

1962 Ie kwartaal ............ + 0,5 + 2,1 + 2,6 - 2,8 - 0,2
2e » ...... (v) + 1,8 + 1,3 + 3,1 + 2,6 + 5,7
3e » ...... (v) + 3,3 + 4,3 + 7,6 - 3,6 + 4,0

eerste 3 kwart. (v) + 5,6 + 7,7 + 13,3 - 3,8 + 9,5
..

(v) Yoorlcpige cijfers.

De eerste drie kolommen van tabel 36 geven een indeling van kolom (4) « Ver-
richtingen met de in België gevestigde bedrijven en particulieren» van tabel 27.

Kolom (1), « Gefinancierd door de geldscheppende instellingen » : Deel van de
discontokredieten, voorschotten en acceptkredieten die oorspronkelijk door de geld-
scheppende instellingen aan in België gevestigde bedrijven en particulieren werden ver-
leend en waarvan deze instellingen zelf de financiering waarnemen.

Kolom (2), « Gefinancierd door de spaarkassen » : De cijfers van deze kolom
omvatten:

a) de discontokredieten, voorschotten en acceptkredieten die oorspronkelijk door
de geldscheppende instellingen aan in België gevestigde bedrijven en particulieren
werden verleend, voor zover zij werden overgedragen aan de spaarkassen die voor de
financiering instaan;
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b) de overige vorderingen van de spaarkassen op de bedrijven en particulieren,
incl. die op de parastatale kredietinstellingen; de toevoeging van laatstgenoemde
categorie vorderingen is gewettigd door het feit dat de betrokken instellingen het
grootste deel van de geldmiddelen die zij door het aangaan van schulden verkrijgen,
opnieuwaan de bedrijven en particulieren doorgeven.

Kolom (4), « Gefinancierd buiten de geldscheppende instellingen en de spaar-
kassen » : Discontokredieten, voorschotten en acceptkredieten die oorspronkelijk door
de geldscheppende instellingen aan in België gevestigde bedrijven en particulieren
werden verleend, voor zover zij doorgegeven werden aan andere instellingen dan de
spaarkassen, inzonderheid aan de Nationale Maatschappij voor Krediet aan de
Nijverheid, verzekeringsmaatschappijen en buitenlandse banken die deze kredieten
financieren.

(37 )
Tabel 87.

Discontokredieten, voorschotten en acceptkredieten oorspronkelijk verleend
door de geldscheppende instellingen aan de bedrijven en particulieren

(Veranderingen in miljarden franken)

Kredieten aan de bedrijven en purticulleren gevestigd in België

gefinancierd door de geldscheppende instellingen
Kredieten

aan de
gefinsn- bedrijven

onder- onder- cierd en
Periode onder- gebracht gebracht builen de Tolaal particulieren

gebracht bij de geld- bij de Totaal geld- gevesligd
bij de scheppende Nationale scheppende in het
banken overheids- Bank instellingen buitenland

instellingen van België
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

1960 ........................ + 6,6 - 0,6 - 1,3 + 4,7 + 1,1 + 5,8 + 1,2
1961 ........................ + 8,3 + 1,5 - 1,6 + 8,2 + 1,7 + 9,9 + 2,2

1960 eerste 3 kwartalen + 2,2 - 0,7 - 0,9 + 0,6 - 0,2 + 0,4 + 1,0
1961 eerste 3 kwartalen + 3,8 + 0,4 - 2,6 + 1,6 + 2,7 + 4,3 + 1,6

1962 Ie kwartaal ...... + 2,6 - 1,5 - 0,6 + 0,5 - 1,8 - 1,3 + 1,9
s- » ...... + 1,7 + 0,4 - 0,3 + 1,8 + 2,2 + 4,0 + 0,2
3e » ...... + 3,6 - 0,2 - 0,1 + 3,3 - 2,5 + 0,8 + 1,1
eerste 3 kwartalen + 7,9 - 1,3 - 1,0 + 5,6 - 2,1 + 3,5 + 3,2

De eerste vier 'kolommen van tabel 37 geven een indeling van kolom (1)
« Gefinancierd door de geldscheppende instellingen » van tabel 36.

Kolom (1), « Kredieten ondergebracht bij de banken » : Deze kredieten vormen
slechts een deel van die welke oorspronkelijk door de ba.nken verleend werden. HUll

bedrag hangt inzonderheid af van de omvang van de vraag naar krediet en van de
bedrijfsmiddelen der banken.

Kolom (2), « Kredieten ondergebracht bij de geldscheppende overheidsinstel-
lingen » : Kredieten ondergebracht bij het Herdiscontering- en Waarborginstituut, voor
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zover zij gefinancierd zijn met geld op zeer korte termijn geleend door de banken, het
Gemeentekrediet van België, de Nationale Kas voor Beroepskrediet of het Rentenfonds,
en kortlopende kredieten ondergebracht bij de Nationale Kas voor Beroepskrediet.

Kolom (3), « Kredieten ondergebracht bij de Nationale Bank van België )} :
Kredieten die de Bank verleend heeft door bemiddeling van haar discontokantoren en
handelswissels en bankaccepten die de Bank op aanvraag van de banken en van het
Herdiscontering- en Waarborginstituut hergedisconteerd heeft.

Kolom (5), « Kredieten gefinancierd buiten de geldscheppende instellingen )} : In
tabel 38 vormt het deel van die kredieten dat door de spaarkassen gefinancierd werd,
met de overige vorderingen van deze spaarkassen op de bedrijven en particulieren,
kolom (2) « Gefinancierd door de spaarkassen », terwijl het andere deel kolom (4)
« Gefinancierd buiten de geldscheppende instellingen en de spaarkassen» vormt.

Kolom (7), « Kredieten aan de bedrijven en particulieren gevestigd in het buiten-
land » : Die kredieten omvatten de geviseerde bankaccepten in Belgische franken
betreffende uitvoer van de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie en de rechtstreeks
aan het buitenland verleende discontokredieten en voorschotten. Het deel van de
kredieten van deze kolom dat ondergebracht is bij de banken en bij de Nationale
Bank van België en het deel dat gefinancierd is door het Herdiscontering- en Waarborg-
instituut met behulp van geld op zeer korte termijn geleend bij de banken, het
Gemeentekrediet van België, de Nationale Kas voor Beroepskrediet en het Rentenfonds,
zijn opgenomen in kolom (2) « Verrichtingen met het buitenland» van tabel 27.

(38)
Tabel 38.

Discontokredieten, voorschotten en acceptkredieten

verleend aan de bedrijven en particulieren en ondergebracht bij de banken
(Miljarden franken)

Kredieten aan de bedrijven en particulieren gevestigd in België
Kredieten

aan de
bedrijven

Einde maand en particulieren
Handelspapier Voorschotten Accepten Totaal gevestigd

in het
buitenland

(1) (2) (8) (4) (5)

1959 December ............... 16,5 23,7 0,8 41,0 2,5
1960 December ............... 20,3 26,2 1,4 47,9 3,3
1961 December ............... 24,1 30,0 2,1 56,2 4,4

1960 September ............ 17,0 25,6 0,6 43,2 3,2
1961 September ............ 22,1 28,1 1,5 51,7 4,0

1962 Maart .................. 25,1 30,0 3,7 58,8 7,1
Juni ..................... 25,4 31,1 4,0 60,5 6,8
September ............ 27,2 31,8 5,1 64,1 7,6

- 129-



De eerste vier kolommen van tabel 38 geven een indeling van de kredieten
waarvan de evolutie aangeduid is in kolom (1) « Kredieten ondergebracht bij de
banken» van tabel 37.

Kolom (1), « Handelspapier » : Het handelspapier dat de banken in portefeuille
hebben, vertegenwoordigt slechts een deel van het papier dat zij disconteerden en dat
nog niet is vervallen, Het andere gedeelte werd bij derden hergedisconteerd : Nationale
Bank van België, parastatale instellingen, enz.

Kolom (2), « Voorschotten» : Prolongaties en voorschotten op effecten en diverse
debiteuren.

Kolom (3), « Accepten » : Geviseerde bankaccepten in Belgische franken betref-
fende invoer in de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie en niet-geviseerde bank-
accepten in Belgische franken, voor zover die geviseerde en niet-geviseerde accepten
door de banken niet hergedisconteerd werden bij het Herdiscontering- en Waarborg-
instituut of bij instellingen buiten de banksector.

Kolom (5), « Kredieten aan de bedrijven en particulieren gevestigd in het buiten-
land » : Geviseerde bankaccepten in Belgische franken betreffende uitvoer van de
Belgisch-Luxemburgse Economische Unie, die de banken niet hergedisconteerd hebben
bij het Herdiscontering- en Waarborginstituut of bij instellingen buiten de banksector
en discontokredieten en voorschotten rechtstreeks aan het buitenland verleend. De
kredieten van deze kolom vormen een deel van diegene waarvan de beweging aan-
geduid wordt in kolom (7) « Kredieten aan de bedrijven en particulieren gevestigd
in het buitenland» van tabel 37.

(39)
Tabel 39.

Berdiscontering- en Waarborginstituut

(Miljarden franken)

Einde maand

Financiering
Portefeuille Herdiscontohandelspapier Leningen op bij de Nationalezeer korte termijn Bank van België

(1) (2) (6)

5,5 2,5 2,9

4,9 1,4 3,4

6,1 3,3 2,6

1,6 1,2 0,3
3,7 1,2 2,3
1,6 0,6 0,9
8,1 1,4 6,5

1959 December

1960 December

1961 December

1962 Maart .
Juni ..
September ..
December .

Kolom (1), « Portefeuille handelspapier » : Deze portefeuille omvat :

a) kredieten aan de in België gevestigde bedrijven en particulieren (geviseerde
bank- en handelsaccepten in Belgische franken betreffende invoer in de Belgisch-
Luxemburgse Economische Unie, promessen, handelswissels);
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b) kredieten aan de in het buitenland gevestigde bedrijven en particulieren
(geviseerde bank- en handelsaccepten in Belgische franken betreffende uitvoer van de
Belgisch-Luxemburgse Economische Unie).

Kolom (2), « Leningen op zeer korte termijn » : In tabel 37 is het deel van
de portefeuille handelspapier dat door het Herdiscontering- en Waarborginstituut met
leningen van zeer kortlopend geld gefinancierd wordt, geklasseerd :

a) in kolom (2) « Kredieten ondergebracht bij de geldscheppende overheids-
instellingen », voor. zover dit deel betrekking heeft op kredieten aan de in België
gevestigde bedrijven en particulieren en het geld geleend werd van de banken, het
Gemeentekrediet van België, de Nationale Kas voor Beroepskrediet en het Renten-
fonds;

b) in kolom (5) « Kredieten gefinancierd buiten de geldscheppende instel-
lingen », voor zover dit deel betrekking heeft op kredieten aan de in België gevestigde
bedrijven en particulieren en het geld van andere instellingen dan die welke hierboven
onder a) werden besproken, geleend werd;

c) in kolom (7) « Kredieten aan de bedrijven en particulieren gevestigd in het
buitenland », in de mate waarin het betrekking heeft op kredieten aan bedrijven en
particulieren gevestigd in het buitenland.

Kolom (3), « Herdisconto bij de Nationale Bank van België» : Het deel van zijn
portefeuille handelspapier dat het Herdiscontering- en Waarborginstituut financiert
door herdiscontering bij de Nationale Bank van "België moet beschouwd worden als
zijnde ondergebracht bij laatstgenoemde instelling; het vormt uit dien hoofde de cijfers
van volgende kolommen van tabel 40 :

a) kolom (3) « Accepten », voor zover het bestaat uit geviseerde accepten in
Belgische franken betreffende invoer van de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie;

b) kolom (5) «. Kredieten aan de bedrijven en particulieren gevestigd in het
buitenland », voor zover het bestaat uit geviseerde accepten in Belgische franken betref-
fende uitvoer door de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie.

Sedert 9 februari 1961 wijzigt het Herdiscontering- en Waarborginstituut zijn
tarieven niet alleen op basis van de kosten van zijn beroep op de Nationale Bank
van België, zoals dat vroeger het geval was, doch ook van de rentevoet waartegen
het geld op zeer korte termijn opneemt. Die tarieven werden dan ook in de loop van
het jaar 1962 herhaaldelijk gewijzigd en meestal in neerwaartse richting. De tarieven
geldend voor het papier op 120 dagen en minder, lagen op het einde van 1962, verge-
leken met einde 1961, 0,25 pct. lager voor wissels in verband met de uitvoer en 1 pct.
voor wissels betreffende de invoer.

(40)

De eerste vier kolommen van tabel 40 geven een indeling van de kredieten
waarvan de evolutie aangeduid is in kolom (3) « Kredieten ondergebracht bij de
Nationale Bank van België» van tabel 37.
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Tabel 40.

Discontokredieten, voorschotten en acceptkredieten verleend aan de

bedrijven en particulieren en ondergebracht bij de Nationale Bank van België

(Miljarden franken)

Kredieten
Kredieten aan de bedrijven en part.leulieren gevestigd in België nun de

bedrijven
en

Einde rnaend particulieren

Handelspapier Voorschotten Accepten Totaal
gevestigd

in het
buitenland

(1) (2) (3) (4) (5)

1959 December ............... 4,7 . .. 0,9 5,6 2,0
1960 December ............... 3,4 . .. 0,9 4,3 2,5
1961 December ............... 2,5 . .. 0,2 2,7 2,4
1962 Maart .................. 2,1 ... . .. 2,1 0,3

Juni ..................... 1,8 . .. . .. 1,8 2,3
September ............ 1,7 ... . .. 1,7 0,9
December ............... 3,6 ... 2,7 6,3 3,8

Kolom (1), « Handelspapier» : Gedurende 1962 kwam het grootste deel van de
portefeuille handelspapier voort uit kredieten die de Bank door bemiddeling van haar
discontokantoren toestond.

Kolom (3), « Accepten » : Portefeuille geviseerde accepten in Belgische· franken
betreffende invoer in de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie, door de Bank herge-
disconteerd op aanvraag van het Herdiscontering. en Waarborginstituut.

Kolom (5), « Kredieten aan de bedrijven en particulieren gevestigd in het buiten-
land » : Portefeuille geviseerde accepten in Belgische franken betreffende uitvoer van
de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie, door de Bank hergedisconteerd op aan-
vraag van het Herdiscontering. en Waarborginstituut. Sedert 10 november 1960 ligt
de discontovoet die door de Bank voor deze accepten toegepast wordt lager dan die
van de invoeraccepten, zodat het Herdiscontering. en Waarborginstituut ze bij voor-
rang ter herdiscontering aanbiedt wanneer het wegens een geldmarktverkrapping een
beroep op de Bank moet doen. De kredieten van deze kolom vormen een deel van
diegene waarvan de evolutie aangeduid is in kolom (7) « Kredieten aan de bedrijven
en particulieren geyestigd in het buitenland » van tabel 37.

(41)

De hervorming van 17 november 1959 heeft de markten in en buiten verrekening
in één enkele markt verenigd waarop de voorwaarden van de transacties vrijer bedongen
worden dan voorheen. Alle kapitalen die op deze enige markt worden opgenomen,
moeten gewaarborgd zijn, d.w.z. of wel dat de verplichtingen van de geldopnemers
in hun hoedanigheid van overheidsinstellingen door een staatswaarborg gedekt zijn,
of wel dat zij een zakelijke waarborg verstrekken : overheidseffecten afgegeven aan
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Tabel 41.

Markt van het geld op zeer korte termijn
(Miljarden franken)

Kapilaal geleend door Kapilaal onlleend door
Tolaal

de het de van de Terug-
het Herdis- geleende

Daggemiddelden de andere de contering- andere of gevraagd

banken
Renten-

instel- banken en instel- ontleende kapitaal
.fonds

Jingen Waarborg- lingen kapitalen
instituut

(1) (2) (8) (4) (5) (6) (7) (8)

1960 ........................ 2,4 1,1 1,6 1,0 3,0

I
1,1 5,1 - ..

1961 ........................ 2,5 1,8 1,5 1,8 3,0 1,0 5,8 .- .
1962 ........................ 1,5 1,0 1,6 1,5 2,6 4,1 0,3
1962 Ie kwartaal ...... 1,9 0,4 1,3 1,3 1,2 I 1,1 3,6 0,9

2e » ...... 1,5 0,9 2,0 1,5 1,7 1,2 4,4 0,2
s- » ...... 1,2 1,6 1,6 1,9 1,1 1,4 4,4 .. -
4·e » ...... 1,5 0,8 1,5 1,3 2,5 3,8 0,1

de Nationale Bank van België of aan deze laatste overhandigd als zekerheid van een
voorschottenrekening waarvan de marge met het betrokken bedrag verminderd wordt,
bij de Bank neergelegde herdisconteerbare handelswissels. Sedert de hervorming van
1959 bleef de looptijd van de verrichtingen tot één dag beperkt.

In 1962 waren de banken en de Algemene Spaar- en Lijfrentekas de voornaamste
geldschieters; de belangrijkste geldopnemers waren de banken en het Herdiscontering-
en Waarborginstituut. De verrichtingen van het Rentenfonds als ma.rktregelaar betrof-
fen bijna uitsluitend het verstrekken van leningen.

(42)

Kolom (1), « N.B.B. : Geaccepteerde, in een bank gedomicilieerde wissels,
warrants» : De Nationale Bank van België disconteert eveneens andere soorten wissels
en staat daarenboven voorschotten toe in rekening-courant, evenals beleningen. De per-
centages die zij voor deze verschillende verrichtingen toepaste op het einde van 1961 en
van 1962 zijn als volgt te vergelijken

Disconto: 31 december 81 december
1961 1962

(pot.)
Accepten vooraf door de Nationale Bank van

België geviseerd :

Invoer 4,50 3,50

Uitvoer 3,50 2,75
Geaccepteerde, niet in een bank gedomicilieerde

wissels 5,00 4,00

Niet-geaccepteerde, in een bank gedomicilieerde
wissels 5,25 4,50
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81 december
1961

81 december
1962

Niet-geaccepteerde en niet in een bank gedomici-
lieerde wissels, promessen

(pot.)

5,75 5,00

Voorschotten in rekening-courant en beleningen :

Schatkistcertificaten en certificaten van het
Rentenfonds, uitgegeven op maximum
130 dagen

Schatkistcertificaten uitgegeven op meer dan
130 dagen en op maximum 366 dagen

Andere overheidsfondsen

4,50 3,50

5,25

5,75

4,00

5,00

Tabel 42.
Disconto-, rente- en rendementspercentages

N.B.B. : Overheidspapier
Geaeeep- Banken :

teerde, in Deposito's kortlopende
een bank

Daggeld
op termijn Cerbificeten kortlopende certificaten LeningenEinde maand gedomici- in Belgische op zeer korte certificaten uitgegeven

lieerde franken termijn op bij gunning van fi tot
wieeele, (8 m.. nden) (8 m.. nden) 4 maanden (12 20 jaar

warranta maanden)
(1) (2) (8) (4) (5) (6) (7)

1959 December ......... 4,00 2,17 2,20 3,25 3,25 4,354 5,21
1960 December ......... 5,00 2,67 3,45 4,50 4,75 4,956 6,07
1961 December ......... 4,50 2,25 3,15 4,00 4,25 - 5,74
1962 Januari ............ 4,25 1,51 3,00 3,60 3,80 3,958 5,58

Februari ............ 4,25 1,48 3,00 3,40 3,60 3,850 5,47
Maart ...............4,00 1,87 2,75 3,30 3,50 3,604 5,37
April ............... 4,00 1,74 2,75 3,00 3,40 3,550 5,28
Mei ..................4,00 1,82 2,75 3,00 3,30 3,500 5,20
Juni ............... 4,00 2,32 2,75 3,00 3,25 3,498 5,21
Juli ..................4,00 2,73 2,75 3,00 3,30 3,500 5,06
Augustus ......... 3,75 2,36 2,50 2,90 3,15 3,379 4,96
September ......... 3,75 2,44 2,50 2,90 3,20 3,400 4,95
Oktober ............ 3,75 2,50 2,50 3,00 3,25 3,490 5,01
November ......... 3,75 1,77 2,50 3,00 3,25 3,450 5,08
December ......... 3,50 2,73 2,50 3,00 3,30 3,450 4,96

Kolom (2), « Daggeld» : De percentages van deze kolom zijn gemiddelden, gewo-
gen met de kapitaalomzetten, van de dagelijkse percentages van de maand. Deze laatste
zijn zelf gemiddelden: gewogen met, de kapitaalomzetten,

a) van de rentevoeten die door de deelnemers aan de markt III de loop van de
dag vrij en op bilaterale wijze onder elkander bedongen worden;

b) van de enige rentevoet, vastgesteld met inachtneming van het aanbod én
de vraag, waartegen op het einde van de dag die verrichtingen worden afgewikkeld
die niet vroeger konden afgehandeld worden.

Kolom (3),« Banken: Deposito's op termijn in Belgische franken (3 maanden}» :
Tot begin 1962 waren de rentepercentages die op deze deposito's toegekend
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werden, evenals op de andere deposito's op termijn en met opzegging in Belgische
franken, gekoppeld aan de discontovoet die de Nationale Bank van België toepaste op de
geaccepteerde, in een bank gedomicilieerde wissels. Thans worden zij vastgesteld, na
overleg tussen de Bank en de Belgische Vereniging der Banken, in het raam van een
gecoördineerd beleid en met inachtneming van de marktvoorwaarden, de stand van
de betalingsbalans en het conjunctuurverloop.

Kolom (4), « Certificaten op zeer korte termijn (3 maanden) » : De schatkist-
certificaten op zeer korte termijn zijn cerbificaten waarop de Nationale Bank van
België inschrijft om ze onmiddellijk opnieuw af te staan aan de banken en financiële
overheidsinstellingen, voor zover zij van oordeel is dat de toestand van de geldmarkt
zulks rechtvaardigt. Deze certificaten hebben een looptijd van 1, 2, 3 en 4 maanden;
sinds begin 1962 werden evenwel geen certificaten op 4 maanden meer uitgegeven.
De rentepercentages worden door de Bank vastgesteld; zij mogen haar discontovoet
voor de geaccepteerde, in een bank gedomicilieerde wissels niet overtreffen.

Kolom (5), « Kortlopende certificaten op 4 maanden » : Deze certificaten zijn de
schatkistcertificaten van de B-tranche en de certificaten van het Rentenfonds. De
banken schrijven erop in; op de schatkistcertificaten van de B-tranche - waarvan het
uitstaande bedrag niet verandert - wordt bovendien ingetekend door het Rentenfonds
in de mate waarin zij niet door de banken opgenomen worden. Tot begin 1962 was de
rentevoet voor de hier bedoelde certificaten gekoppeld aan de discontovoet van de
Nationale Bank van België voor het geaccepteerd, in een bank gedomicilieerd papier.
Thans wordt hij vastgesteld door wekelijkse gunningen met inachtneming van de
toestand van de markt en van het beleid van het Rentenfonds ; de toekenning van alle
certificaten geschiedt tegen het hoogste in aanmerking genomen percentage. De per-
centages opgenomen in deze kolom zijn, voor 1962, die van de laatste gunning van elke
maand.

Kolom (6), « Kortlopende certificaten uitgegeven bij gunning (12 maanden) » :
Schatkistcertificaten op 6, 9 en 12 maanden worden door middel van maandelijkse gun-
ningen uitgegeven. De banken en financiële overheidsinstellingen nemen eraan deel. Het
bedrag van de certificaten dat iedere maand wordt uitgegeven, wordt vastgesteld na
overleg tussen de Minister van Financiën en de Nationale Bank van België. Er wordt
ingeschreven volgens het Amerikaanse stelsel tegen de verschillende door de deel-
nemers aangeboden rentevoeten en niet tegen één enkel marginaal percentage, zoals
dit het geval is met de gunningen van de schatkistcertificaten van de B-tranche en
van het Rentenfonds. De percentages van deze kolom zijn gemiddelde percentages
gewogen met de bedragen van de toegekende certificaten. Daar de gunning in de eerste
dagen van de maand plaats vindt, heeft men, om het percentage te kennen dat het
dichtst bij het einde van de maand ligt, tegenover elke maand het percentage aangeduid
van de gunning in het begin der volgende maand.

Kolom (7), « Leningen van 5 tot 20 jaar» : Deze kolom geeft het gemiddelde
rendementspercentage van de staatsleningen van 5 tot 20 jaar, d.w.z. het percentage
dat, toegepast voor de berekening van de actuele waarden van de gezamenlijke nog
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te ontvangen annuïteitstermijnen (terugbetalingen, rente, eventuele loten en premies),
deze actuele waarde gelijk maakt aan de aankoopprijs van het nog uitstaande kapitaal
geraamd tegen de koers van de dag, verhoogd met de courtages en eventueel met de
verlopen interesten. De berekening geschiedt op grond van een keuze van leningen
waarvan de nominale rentevoet schommelt tussen 4 en 5,75 pct. Het percentage aange-
duid tegenover elke maand is dit van het begin van de volgende maand.

In 1962 gaven de staatsleningen bij de uitgifte de volgende gemiddelde
rendementen :

a) lening van februari : 5,54 pct.:
b) lening van juni-juli : 5,26 pct.;
c) lening van november : 5,08 pct.
Deze percentages zijn berekend in de veronderstelling dat de houders geen gebruik

zullen maken van de hun geboden mogelijkheid om de vervroegde terugbetaling van
hun effecten te vragen.

(43)

Tabel 43.
Contantmarkt der niet-vast rentende effecten

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

Indexcijfer
der noteringen

(basis 1953 = 100)
Periode Belgische en BelgischeKongolese

effecten effecten
(1) (2)

121 162
120 169
119 171
123 174
124 177
127 181
126 181
122 174
115 164
116 167
119 170
119 169
114 163
114 164
115 164

1960
1961
1962
1962 Januari ..

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

(8)

Kapitaalomzetten
per maand
(miljarden
franken)

0,9
1,1
0,9
1,1
I,D
1,3
I,D
1,2
0,9
0,8
0,7
0,7
0,8
0,7
0,7

Kolommen (1) en (2), « Indexcijfer der noteringen » : Gemiddelde der index-
cijfers van de noteringen op de tiende en de vijfentwintigste van elke maand op de
Beurzen te Brussel en te Antwerpen.

Kolom (3), « Kapitaalomzetten per maand» Belgische en buitenlandse effecten
op de Beurs te Brussel.
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BEHEER

Bij koninklijk besluit van26 juli 1962 werd het mandaat van de
heer gouverneur Hubert Ansiaux verlengd voor een termijn van vijf
jaar met ingang van 8 augustus 1962.

** *

In overeenstemming met de bepalingen van artikel 83 der statu-
ten, zijn de aandeelhouders op 26 februari 1962 in gewone algemene
vergadering bijeengekomen.

De algemene vergadering is overgegaan tot de herkiezing van de
HH. regenten Victor Van Rossem en Emile Masquelier, voorgedragen
door de Minister van Financiën, en van de heer regent Isidore Smets,
voorgesteld door het Algemeen Belgisch Vakverbond; zij heeft tevens
de mandaten van de HH. censoren Fernand Duchène, Auguste Jadoul
en Antoine Herbosch hernieuwd.

De vergadering heeft de heer Henri Cappuyns gekozen om het
mandaat te voleindigen van de heer censor Nicolas Boost die op 22 juni
1961 is overleden.

Bij toepassing der artikels 53 en 55 der statuten werden al de
mandaten toegekend voor een termijn van drie jaar, behalve het man-
daat van de heer Cappuyns dat na de gewone vergadering van 1963
zal eindigen.

** *
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De heer Thomas Basyn, eresecretaris van de Bank, die van 1946
tot 1960 belangrijke opdrachten in het buitenland had vervuld, onder-
meer als beheerder van de Internationale Bank voor Wederopbouw
en Ontwikkeling, en daarna naar Brussel was teruggekeerd als advi-
seur van de directie, is op 16 januari 1962 schielijk overleden.

De heer Basyn was een fijngevoelig en ontwikkeld mens, bezorgd
om de vraagstukken die hem werden onderworpen uit te diepen;
zowel in België als in het buitenland genoot hij eenieders achting.

De Bank zal trouw zijn aandenken bewaren.

** *

De heer Emmanuel de Miomandre, onderdirecteur, chef van de
Juridische dienst, werd op 1 januari 1962 tot juridisch adviseur van
de Bank aangesteld.

De heer Paul Callebaut, erekabinetschef van de Minister van
Financiën, eredirecteur-generaal van de Nationale Kas voor Beroeps-
krediet, werd op 15 juni 1962 benoemd tot adviseur van de directie.
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PERSONEEL

Door de beschikkingen betreffende de leeftijdsgrens werd de Bank
de medewerking ontnomen van Dr Louis Hannaert, van de Controleur
der biljetten, de heer Corneille Grosemans, en van de heer Edmond
Burlion, agent te Ronse.

De Bank hecht eraan hun nogmaals haar dank te betuigen.

Dr Hannaert was de chef en de spil van de Medico-sociale
dienst, die in 1941 onder zijn leiding werd opgericht en die voortaan
een belangrijke plaats inneemt onder de sociale activiteiten van de
Bank.

Tijdens zijn lange loopbaan, die terugklimt tot in 1919, heeft de
heer Grosemans zich ten volle aan de dienst van de Bank gewijd. Hij
werd op 1 januari 1960 tot inspecteur-generaal benoemd en sedert drie
Jaar was hij verantwoordelijk voor de Controle der biljetten.

De heer Edmond Burlion trad in 1925 in dienst van de Bank. Hij
werd in 1928 belast met de leiding van het agentschap te Moeskroen;
sedert 20 juli 1933 bestuurde hij het agentschap te Ronse.

** *

Talrijke personeelsleden hebben in 1962 de pensioengerechtigde
leeftijd bereikt: de heer René Guilleaume, afdelingshoofd bij het agent-
schap te Bergen, Mej. Jeanne Arbalestrie, H. Henri Boffing, Mevr. Ger-
maine Bourtambour, HH. Etienne Brodkom, Pierre De Pauw, Gaston

- 139-



De Potter, Mevr. Yvonne Dumortier, HH. André Geluyckens, Jean
Godts, Léopold Leunis, Mej. Léa Moreau, HH. Gustave Nootens, Jean
Petit, Mej. Germaine Rangé, HH. Leopold Rousseau, Arthur
Vanderseypen, Guillaume Van Varenberg, Jean-Baptiste Van Varenberg,
Mevr. Lucie Vejnar-Nique en H. René Wausort, van het personeel van
het hoofdbestuur, HH. Albert De Boeck, Alfons De Dycker, René
Dinant, Raymond Goossens, Léon Hulet, Georges Mirgaux, Jean-
Baptiste Pleisters, Pierre Vanwerts en Jules Verstuyft, van de bijbanken
en agentschappen.

De Bank blijft hen dankbaar voor de doeltreffende medewerking
die zij haar hebben verleend.

** *

Tijdens het jaar 1962 had de Bank het vroegtijdig afsterven te
betreuren van de HH. Jozef Casier, Auguste Hamelynck, René Herent,
Henri Meylemans, Mauritius Toulet en Mevr. Liliane Van der Kelen-
Schlesser, personeelsleden bij het hoofdbestuur, en van de HH. Albert
De Decker, Gaston Robert en Adolphe Sampoux, resp. van de vestigin-
gen Sint-Niklaas, Luik en Charleroi.

** *

Met de medewerking van de leden van haar personeel, heeft de
Bank in 1962 de uitvoering voortgezet van haar reorganisatiepro-
gramma dat als opzet heeft het werk te rationaliseren en, zodoende, het
volbrengen ervan ie vergemakkelijken.

De dienst Rekeningen-courant werd vast opgericht op 1 januari
1962, onder de leiding van de heer René Stevens, afdelingshoofd.

De heer Jozef Verhaegen, afdelingshoofd, werd benoemd tot chef
van de op loktober 1962 in het leven geroepen dienst Voorschotten.
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Dokter Pierre De Ketelaere werd aangesteld als opvolger van
Dokter Louis Hannaert, die op 6 februari 1962 de leeftijdsgrens heeft
bereikt.

De HH. Jan Vanneste, Joseph Van Rompay en Lucien Van den
Wyngaert werden tot agent benoemd, resp. te Ronse, te Malmédy en te
Boom, op 22 december 1961,26 februari 1962 en 14 maart 1962.

De heer Karel Mortier werd sedert 16 januari 1962 belast met het
beheer ad interim van het agentschap te Ieper.

** *

De Directie van de Bank heeft tijdens elk kwartaal de leidende
ambtenaren en de leden van de afvaardiging van het personeel bijeen-
geroepen, overeenkomstig artikel 35 van het huishoudelijk reglement,
om hun commentaar en informaties van algemene aard te verstrekken
in verband met de activiteit van de Bank.

De problemen betreffende het regime der bezoldigingen werden
onderzocht en opgelost in overleg met de afgevaardigden van het per-
soneel.

Zoals voorheen besteedde de Bank bijzonder aandacht aan de
sociale kwesties en aan de vorming van de kaders.

Het Comité van veiligheid, gezondheid en verfraaiing der werk-
plaatsen is geregeld bijeengekomen.

** *

Het Beheer waardeert de diensten die door het personeel in al
zijn geledingen aan de Instelling werden bewezen.
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ONTLEDING VAN DE BALANS
EN VAN DE WINST- EN VERLIESREKENING

OVER HET BOEKJAAR 1962

AOTIVA

GOUDVOORRAAD.

De waarde van de goudvoorraad wordt berekend tegen de prijs
van F 56.263,7994 per kg fijn, die overeenstemt met de wettelijke
pariteit van de frank.

Zij vertegenwoordigt per 31 decem-
ber 1962 F 68.247.512.506
waarvan,

goud In het buitenland F 67.879.305.125
goud in België F 368.207.381

F 68.247.512.506

Op 31 december van VOrig Jaar bedroeg de goudvoorraad
F 62.424.171.251.

VREEMDE VALUTA'S.

De tegoeden van de Bank in vreemde valuta's, omzetbaar in
goud of in dollars, zijn geboekt op rekeningen geopend bij haar
correspondenten in het buitenland. Hun tegenwaarde beloopt, per
31 december 1962, F 12.848.337.243.

Per 31 december 1961 vertegenwoordigden diezelfde tegoeden
F 20.432.253.356.
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TE ONTVANGEN VREEMDE VALUTA'S EN GOUD.

Het bedrag van F 2.934.626.577, 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 1961 stond deze rubriek
ingeschreven voor F 6.856.148.989.

INTERNATIONALE AKKOORDEN (Wetten van 28 juli 1948 en van 19 juni 1959).

De vorderingen op het buitenland in het kader van interna-
tionale akkoorden zijn als volgt onderverdeeld :

Per 31 december 1961 Per 31 december 1962

a) Europese Betalings-
unie .F

b) Europees Monetair
Akkoord F

c) Internationaal Munt-
fonds F

d) 'Andere akkoorden F

413.476.851 251.263.463

7.988.661.609 6.738.661.609

Hierna de essentiële kenmerken van deze 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, zegge F 6.992.092.800, overeenkomstig
de bepalingen van het Akkoord C) geventileerd.

(1) Zie blz. 157 van dit verslag.
(2) Zie verslag over de verrichtingen van het boekjaar 1959, blz. 105.
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De Bank voorziet in de uitvoering van de consolidatie- en
amortisatieakkoorden, volgens haar overeenkomst van 16 april 1959
met de Belgische Staat C).

In het jaar 1962 heeft zij van het buitenland aflossingen ont-
vangen voor een totaal bedrag van F 162.213.388 die geboekt werden
op het credit van de rekening « Schatkist, speciale rekening vereffe-
ning E.B.U. » en onderverdeeld zijn als volgt:

Gewone Vervroegde Totaalaflossingen aflossingen

Noorwegen. 106.000.000 106.000.000
Turkije 32.123.388 32.123.388
Griekenland 17.520.000 17.520.000
IJsland 6.570.000 6.570.000

162.213.388 162.213.388

Het bedrag van F 162.213.388 werd gecrediteerd op de rekening
« Europese Betalingsunie » op de actiefzijde. Derhalve vermindert het
saldo van deze rekening van F 413.476.851 tot op F 251.263.463.

De contractuele aflossingen te ontvangen in 1963 bedragen
F 133.563.388, te weten :

Saldi Aflossingen
per 31 december 1962 verschuldigd in 1963

Noorwegen. 78.000.000 78.000.000
Turkije 99.047.113 32.123.388
Griekenland 53.614.450 17.520.000
IJsland 20.601.900 5.920.000

251.263.463 133.563.388

De Staat stort aan de Bank een rente gelijk aan het bedrag der
intresten door België ontvangen overeenkomstig de bilaterale consoli-
datieakkoorden.

(1) Zie verslag over de verrichtingen van het boekjaar 1959, blz. 106.
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b) Europees Monetair Akkoord.

In de rubriek « Internationale Akkoorden : b) Europees Mone-
tair Akkoord », op de actiefzijde van de balans, worden de voorschotten
in Belgische franken geboekt die de Bank gebeurlijk verleent aan
centrale banken van E.M.A.-Ianden, overeenkomstig de bepalingen van
het Akkoord en volgens de beschikkingen van haar hierboven vermelde
overeenkomst van 16 april 1959 met de Staat C).

De voorgeschoten bedragen zijn, einde elke maand, terugbetaal-
baar. Evenals per 31 december 1961, komt uit dien hoofde geen bedrag
op de balans voor.

De rente betaalbaar door de debiteurlanden wordt door de Raad
van Bestuur van het Europees Monetair Akkoord vastgesteld. In 1962
bedroeg zij 3 pct.

De interest op de verleende voorschotten komt de Bank toe.

c) Internationaal Muntfonds.

De rekening « Internationale akkoorden : c) Internationaal Munt-
fonds» wordt beheerst door de overeenkomsten die op 1 augustus 1959
en op 14 oktober 1959 tussen de Staat en de Bank werden gesloten
met het oog op het regelen der bijzondere modaliteiten van de tussen-
komst der Bank in de financiering der verplichtingen die door de Staat
jegens het Internationaal Muntfonds werden aangegaan C).

(J) Zie verslag over de verrichtingen van het boekjaar 1959, blz. 108 en 109.
(2) Zie verslag over de verrichtingen van het boekjaar 1959, blz. 109.

Per 31 december 1962 staat het saldo van deze rekening op de
balans te boek voor F 6.738.661.609, tegen F 7.988.661.609 per
31 december 1961.

De vermindering met F 1.250.000.000 heeft als tegenpost een
vermeerdering van de portefeuille van het Internationaal Muntfonds
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III renteloze Belgische schatkistbons. Ze vloeit voort uit de hierna-
volgende verrichtingen waartoe het Fonds tijdens het boekjaar is over-
gegaan door tussenkomst van de Bank :

1) Intekening op bons ten belope van de terug-
betalingen in Belgische franken gedaan door
het Verenigd Koninkrijk . . F 2.250.000.000

2) Incassering van bons, betaald door de Bank ter
ontlasting van de Staat, met het oog op een
cessie van Belgische franken aan Canada F 1.000.000.000

zegge, netto. F 1.250.000.000

De portefeuille van het Internationaal Muntfonds komt voor
onder de orderekeningen. Hij is van F 8.886.338.391 tot op
F 10.136.338.391 gestegen. Dit bedrag vertegenwoordigt het
verschil tussen de tegenwaarde van de deelneming van België, die
$ 337.500.000 of FB 16.875.000.000 beloopt, en het saldo van de
rekening « Internationaal Muntfonds » op de actiefzijde.

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

d) Andere akkoorden.

In de rubriek « Internationale akkoorden: d) andere akkoorden»
worden uitsluitend geboekt de eventuele vorderingen in vreemde
valuta's of in Belgische franken, op vreemde landen die geen deel
uitmaken van het Europees Monetair Akkoord en waarmede België
betalingsakkoorden heeft gesloten.

Op de voorschotten te verlenen 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
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Nationale Maatschappij voor Krediet aan de Nijverheid, van toe-
(1) .passmg

De rente betaalbaar aan de Bank wordt afgerekend tegen de
discontovoet voor het geaccepteerd in een bank gedomicilieerd
papIer.

Per 31 december 1962 was er geen enkel uitstaand voorschot.

DEBITJl:UREN WEGENS TERMIJNVERKOPEN VAN VREEMDE VALUTA'S EN GOUD.

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

Deze verbintenissen staan op de balans per 31 december 1962
te boek voor . F 12.341.491.620

Per 31 december 1961 bedroegen ze . F 18.493.702.779

HANDELSPAPIER.

De portefeuille handelspapier omvat, benevens het gedisconteerd
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 1961 en per 31 december 1962 :

Per 31 december 1961 Pcr 31 decomber 1962

Papier op België . .F 5.072.643.599 10.081.361.010
Papier in Belgische franken
op het buitenland . F

Totaal

13.637.913
----

5.086.281.512

1.601.275

10.082.962.285F

(1) Zie verslag over de verrichtingen van het boekjaar 1959, blz. 112.
(2) Zie blz. 157 van dit verslag.
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VOORSCHOTTEN OP ONDERPAND.

De voorschotten op onderpand,
bepalingen van artikel 17, 5° en 8°
31 december 1962 .
t.egen, per 31 december 1961

gedaan overeenkomstig de
der st.atuten, bedragen per

F 3.022.085.469
. F 73.987.850

OVERH;EIDSEFFECTEN (art. 20 der statuten. Overeenkomsten van 14 september 1948 en van
15 april 1952).

De portefeuille overheidseffecten bestaat uil de waarden door de
Bank verworven krachtens de hierboven vermelde overeenkomsten die
door haar werden gesloten, enerzijds met de Belgische Staat, anderzijds
met de Luxemburgse Staat, in toepassing van artikel 20 van haar
statuten. Hij mag niet hoger gaan dan resp. tien miljard en 333 mil-
joen frank.

Per 31 december 1962 bezit de Bank F 5.140.000.000 aan
Belgische schatkistcertificaten, tegen F 6.515.000.000 per 31 decem-
ber 1961. Geen enkele verrichting werd tijdens het boekjaar
1962 gedaan, noch op papier uitgegeven door instellingen waarvan
de verbintenissen door de Staat gewaarborgd zijn, of op andere Bel-
gische overheidseffecten, noch op bons van de Luxemburgse Schatkist.

De rente opgebracht door de portefeuille overheidseffecten is
begrepen in de resultaten ingeschreven op de creditzijde van de Winst-
en Verliesrekening, onder de rubriek « Disconto, wissel, intresten,
vergoedingen en provisies ». Ze wordt afgerekend tegen de disconto-
voet voor het geaccepteerd in een bank gedomicilieerd papier.

Overeenkomstig artikel 37 van de statuten, 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. Deze bepaling is zowel van toepas-
sing op de verrichtingen op overheidseffecten als op de verrichtingen
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geboekt in de rekeningen ({ Handelspapier », ({ Voorschotten op
onderpand» en ({Internationale akkoorden: d) andere akkoorden ».

DEEL· EN PASMUNT.

De deel- en pasmunt is onderverdeeld als volgt
Per 31 december 1961 Per 31 december 1962

a) Deelmunt
Biljetten der Thesau-
rIe F 107.713.385 112.836.450
Zilvermunt F 350.642.130 183.984.990

b) Pasmunt F 31.461.694 28.846.253

F 489.817.209 325.667.693

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 de data van
alle weekstaten van een bepaalde maand, 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;

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

Een beroep op deze beschikkingen is niet meer nodig geweest
sedert 1959.
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TEGOED BIJ HET BESTUUR DER POSTCHECKS.

Het tegoed van de Bank bij het Bestuur der Postchecks beloopt :
per 31 december 1962 . F 1.546.621
per 31 december 1961 . . F 1.645.495

GECONSOLIDEERDE VORDERING OP DE STAAT (art. 3, § b, van de wet van 28 jull 1948 en
art. 3 van de wet van 19 juni 1959).

De geconsolideerde vordering van de Bank op de Staat, die aan-
vankelijk 35 miljard frank bedroeg, staat op de balans per 31 decem-
ber 1962 te boek voor. . F 34.000.000.000

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 b, van de wet van 28 juli 1948 betreffende de sanering
der balans van de Bank, van vijf miljard tot op één miljard werden
verminderd.

OVERHEIDSFONDSEN (art. 18 en 21 der statuten).

De overheidsfondsen en andere krachtens artikelen 18 en 21 der
statuten verworven effecten, beliepen
per 31 december 1962 .
per 31 december 1961 .

F 2.627.225.039
F 2.568.446.110

TE INNEN WAARDEN.

bel' 1962 te boek voor .
tegen, per 31 december 1961 .

F
F

per 31 decem-
1.449.149.580

356.2330447

De « Te innen waarden » staan op de balans

Zebestaan uit te incasseren cheques, coupons en aflosbare stukken,
uit bedragen van derden te recupereren of te ontvangen, o.m. ten
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gevolge van verrichtingen op effecten of op vreemde valuta's en het
maken van drukwerken, alsmede uit post- of fiscale zegels.

In deze rubriek is eveneens ondergebracht, per 31 december 1962,
het bedrag der ontheffingen van mobiliënbelasting en van nationale
crisisbelasting op het dividend voor het boekjaar 1960, waarvan de
Bank op 27 november 1962 kennis heeft gekregen.

GEBOUWEN, MATERIEEL EN MEUBELEN.

De waarde van de terreinen en gebouwen IS III de balans per
31 december 1962 opgenomen voor. F 1.593.221.705
tegen, per 31 december 1961 . F 1.538.660.073

De verhoging met F 54.561.632 stemt overeen met de uitgaven
in 1962 gedaan voor de aankoop van gebouwen en voor constructies
die thans aan de gang zijn te Brussel en in de provincie.

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

WAARDEN VAN DE PENSIOENKAS VAN HET PERSONEEL.

De rekening « Waarden van de Pensioenkas van het Personeel »
heeft haar tegenpost op de passiefzijde onder het hoofd « Pensioenkas
van het Personeel ». Zij is in de balans per 31 december 1962 opge-
nomen voor . F 1.277.651.683
tegen, per 31 december 1961 . F 1.167.443.097

De vermeerdering met F 110.208.586 volgt uit de toelagen
gestort door de Bank, de loten en premiën tijdens het jaar geïncasseerd
en de afhoudingen gedaan op de bezoldigingen van het personeel, ver-
minderd met de uitbetalingen waartoe de Kas is overgegaan.

De tussenkomst van de Bank in de betaling der renten bedroeg
III 1962 F 15.815.423, tegen F 17.522.063 in 1961.
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Het cijfer vandeze tussenkomst wordt beïnvloed door de aan-
wending van reserves vrijgemaakt ingevolge de bepalingen die, in
1959, in overleg met de aangeslotenen, werden aangenomen om in de
toekomst het cumuleren der wettelijke renten C) en der renten uitge-
keerd door de Pensioenkas van het Personeel, te vermijden.

AFGESCHREVEN EN TE VERZILVEREN WAARDEN.

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 der verbintenissen op zicht van de Bank mag vormen.

OVERGANGSREKENINGEN VAN DE ACTIEFZIJDE.

Per 31 december 1962 zijn de overgangsrekeningen van de
actiefzijde samengesteld als volgt :

a) Interestenprorata te ontvangen op de vorde-
ringen resulterend uit internationale akkoor-
den .F 3.987.306

b) Interestenprorata te ontvangen op beleggin-
gen in het buitenland . .F 72.263.774

c) Interestenprorata op overheidsfondsen ver-
worven krachtens de statuten .F 62.734.548

d) Prorata van moratoire rente op ontheffing
van mobiliënbelasting en van nationale
crisisbelasting C) . F 13.818.420

-------------------
Te transporteren F 152.804.048

(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).

(2) Zie blz. 170 van dit verslag.
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Transport : F 152.804.048

e) Voorraden voor aanmaak van biljetten
en drukwerken, voor de refter van het perso-
neel en voor het departement Immobiliën. F 35.896.648

f) Vervroegde storting, m mindering op de
vennootschapsbelasting, gedaan in 1962 . F 135.000.000

g) Ministerie van Landsverdediging : terugvor-
dering van tijdens de bezetting door geheime
formaties weggenomen kasgelden . . F
Ingevolge de uitvoering van het vonms
geveld einde 1958 door de Rechtbank van
Eerste Aanleg te Hoei, heeft de Bank, tot nog
toe, F 129.689 kunnen recupereren op deze
vordering, die oorspronkelijk F 2.243.400
beliep. Een nieuw verzoek tot schadeloos-
stelling voor het saldo werd bij het Ministerie
van Landsverdediging ingediend.

2.113.711

h) Waarden van het Fonds van de Honderdste
Verjaring. De inkomsten van dit fonds,
gevormd bij gelegenheid van de honderdste
verJarmg der Bank, maken het mogelijk
prIjzen en beloningen toe te kennen aan
bijzonder verdienstelijke leden van het admi-
nistratief en het technisch personeel . . F 2.780.323

i) Buitenlandse correspondenten, valuta's ge-
blokkeerd ingevolge buitenlandse valuta-
wetgevingen . F
(De rekeningen sub st, hj en ij hebben hun
tegenwaarde in de overgangsrekeningen op
de passiefzijde.)

20.361

Totaal. . F 328.615.091
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PASSIVA

BANXBILJETT;EN IN OMLOOP.

Het bedrag aan biljetten van de Bank in omloop beliep per
31 december 1962 . F 138.480.708.900
tegen, per 31 december 1961 . .F 129.078.300.500

De samenstelling van deze bedragen, per coupure, is als volgt :

Per 31 december 1961 Per 31 december 1962

F 1.000 F 113.054.331.000 120.520.691.000
F 500 F 8.452.442.000 9.478.901.500
F 100 F 7.571.527.500 8.481.116.400

Totaal F 129.078.300.500 138.480.708.900

REKENINGEN-COURANT EN DIVERSEN.

De saldi van de « rekeningen-courant en diversen » vertonen
volgende onderverdeling :

Per 31 december 1961 Per 31 december 1962

Schatkist, gewone
rekening F 701.713 5.366.028

Schatkist, buitengewone
eonjunctuurtaks (Wet van
12-3-1957) F 24.941.874

----------------

25.643.587

26.784.593

Te transporteren : F 32.150.621
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Transport : F

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

Banken in het buitenland,
gewone rekeningen . F

Instellingen door een bij-
zondere wet beheerd en
openbare besturen F

Banken in België. F

Partikulieren F

Te betalen waarden F

F

25.643.587 32.150.621

445.073.220 386.774.593

3.513.465.813 203.926.898

4.030.627.217 1.645.406.332

346.893.760 326.067.100

446.951.846 1.298.649.919

8.808.655.443 3.892.975.463

Onder de vermelding « Te betalen waarden » zijn volgende ver-
bintenissen opgenomen : bankassignaties, verplaatste cheques, betaal-
mandaten, dividenden, tegenwaarde van valuta verschuldigd aan
derden, te betalen taksen, betalingen te doen aan leveranciers en aan
de Rijksdienst voor Maatschappelijke Zekerheid, aanhangige credit-
berichten, lopende verrichtingen die later het voorwerp zullen
moeten zijn van betalingen of van inschrijvingen op het credit der
rekeningen-courant.

INTERNATIONALE AKKOORDEN (Wetten van 28 lull 1948 en van 19 juni 1959).

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 1961 Per 31 december 1962

Europees Monetair
Akkoord F 199.741.972 185.363.729

Andere akkoorden F 365.679.696 412.849.128

F 565.421.668 598.212.857
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TOTAAL DER VERBINTENISSEN OP ZICHT.

De onmiddellijk opvraagbare verbintenissen omvatten de bank-
biljetten in omloop, de rekeningen-courant en diversen, alsmede de
verbintenissen tegenover het buitenland in het kader van internationale
akkoorden.

Per 31 december 1962 belopen zij F 142.971.897.220, tegen
F 138.452.377.611 per 31 december 1961.

TE LEVEREN VREEMDE VALUTA'S EN GOUD.

Evenals op 31 december 1961, beslaan de verbintenissen geboekt
per 31 december 1962 onder het hoofd « Te leveren vreemde valuta 's
en goud» uitsluitend uit verrichtingen gesloten in vreemde valuta 's.

Hun tegenwaarde bereikt
F 25.376.184.130 een jaar geleden.

F 15.270.920.215 tegen

Met uitzondering van een klein bedrag contant te leveren vreemde
valuta' s, bestaan deze verbintenissen uit vreemde valuta's te leveren
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

b) tegen betaling in Belgische franken, ten
belope van het bedrag dat op de actiefzijde
opgenomen is onder « Debiteuren wegens
termijnverkopen van vreemde valuta's en
goud », zegge . F

2.964.247.960

12.301.754.678

Per 31 december 1962, bezit de Bank een tegoed van
F 12.848.337.243 in vreemde valuta 's.

Zij kan, zonder wisselrisico te lopen, de op termijn verkochte
vreemde valuta's waarvan de rekening « Debiteuren wegens termijn-
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verkopen van vreemde valuta's en goud », ad F 12.341.491.620, de
tegenpost vormt, tot op de vervaldagen aanhouden. Om ze lonend te
maken moet zij nochtans, in sommige gevallen, tot arbitrages over-
gaan. Ten belope hiervan, zegge F 2.934.626.577, tegenwaarde van de
vreemde valuta's te ontvangen op termijn, blijven de leveringen van
op termijn verkochte vreemde valuta's zonder invloed op de activa van
de Bank.

De teruggang, van het ene jaar tot het andere, van de verkopen
op termijn geboekt onder « Debiteuren wegens termijnverkopen van
vreemde valuta's en goud » beloopt minder dan het bedrag der
terugbetalingen gedaan door de Schatkist op haar kortlopende schuld
in vreemde valuta's. Deze is effectief met 9.150 miljoen gedaald C).
Er is geen overeenstemming doordat dekkingsverrichtingen werden
gesloten met de Schatkist voor de dienst van schulden op langere ter-
mijn, alsmede met Belgische en buitenlandse banken.

De nettopositie van de Bank in vreemde valuta's is als volgt per
31 december 1962 :

Activa
Vreemde valuta's F 12.848.337.243
Te ontvangen vreemde valuta 's en goud F 2.934.626.577

Totaal F 15.782.963.820
Passiva

Te leveren vreemde valuta 's en goud . F 15.270.920.215

Nettoactief F 512.043.605

Per 31 december 1962 blijven de termijnverbintenissen dus
zonder invloed op de goudvoorraad.

PENSIOENKAS VAN HET PERSONEEL.

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

(') Zie blz. 83 van dit verslag.
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Zij bedraagt, per 31 december 1962 .
tegen, per 31 decomber 1961 .

F
F

OVERGANGSREKENINGEN VAN DE PASSIEFZIJDE.

1.277.651.683
1.167.443.097

Per 31 december 1962 waren de overgangsrekeningen van de
passiefzijde de volgende

a) Herdisconto van de portefeuille wissels en
schatkistcertificaten F

b) Voorschotten gestort door derden F

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

(1) Fonds van de Honderdste Verjaring.

F
F

e) Crediteuren wegens geblokkeerde deviezen F
De rekeningen sub c/, d / en e/ hebben hun
tegenwaarde in de overgangsrekeningen van
de actiefzijde.

f) Provisie voor onkosten van aankoop, verkoop
en verzending van goud F

g) Fiscale voorziening . F

h) Provisie voor gebouwen en materieel . F

i) Maatschappelijke provisie voor diverse
risico's F

Totaal. F

KAPITAAL.

21.836.819

65.911

2.113.711

2.780.323

20.361

30.000.000

140.825.676

221.983.906

280.000.000

699.626.707

Het kapitaal van 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.
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De Bank is tot de herdruk van haar aandelen overgegaan. De
afgifte der nieuwe effecten, met de coupons nr. 161 tot 184 aangehecht,
is sedert 1 oktober 1962 aan de gang.

RESERVEFONDS.

Het Reservefonds, voorzien bij artikel 14 der statuten van de
Bank, omvat volgende rubrieken :

Pel' 31 december 1961 Per 31 decomber 1962

Statutaire reserve . F 533.469.290

260.478.892

569.700.506

260.562.240Buitengewone reserve F

Rekening der afschrijvingen
op gebouwen, materieel
en meubelen F 1.397.127.428 1.443.168.477

Totaal. F 2.191.075.610 2.273.431.223

Het Fonds vermeerderde door het aandeel in de verdeling der
winst per 31 december 1961, dat aan de statutaire reserve toe-
kwam, door een overschrijving naar de buitengewone reserve, alsmede
door de afschrijving per 31 december 1962, ten belope van
F 46.041.049, der uitgaven van het boekjaar betreffende de constructie
van gebouwen.

De buitengewone reserve werd, langs het debet van de Winst-
en Verliesrekening, verhoogd met F 83.348, d.i. het bedrag van het
vrijgesteld gedeelte der winsten in 1962 verwezenlijkt op de verkoop
en de incassering. van effecten uit de portefeuille overheidsfondsen
van de Bank. Artikel 7 van de wet van 20 november 1962, houdende
hervorming der inkomstenbelastingen, voorziet, onder zekere voor-
waarden, de vrijste1ling van het geheel of van een gedeelte dezer
winsten. Het vrijgesteld gedeelte moet., luidens artikel 31 van deze
wet, onbeschikbaar blijven. Per 31 december 1962 bedraagt het, in
totaal, F 14.601.115.
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Het verschil tussen het bedrag van de rubriek « Gebouwen,
materieel en meubelen » op de actiefzijde en dit van de rubriek
« Rekening der afschrijvingen op gebouwen, materieel en meubelen »

op de passiefzijde, zegge F 150.053.228, stemt overeen met een
redelijke schatting der terreinen.

TE VERDELEN NETTOWINST.

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 316.491.136 tegen F 383.128.688 per
31 december 1961.

De verdeling van de nettowinst en de berekening van het divi-
dend komen voor op bladzijde 176 van dit verslag.

Hoewel het saldo dat aangewend wordt voor de verdeling
beneden dat van het vorige boekjaar ligt, is het nettodividend niet
kleiner.

Deze anomalie wordt verklaard door de wijzigmgen gebracht
aan het belastingstelsel der vennootschappen krachtens de wet van
20 november 1962 houdende hervorming van de inkomstenbelas-
tingen.

Het bedrag van de vennootschapsbelasting op de uitgekeerde
winsten, dat 30 pct. bedraagt en ten belope van 15 pct. een door de
vennootschap te storten belastingskrediet ten gunste van de aandeel-
houders vertegenwoordigt, wordt aangerekendvóór de verdeling.

Hierna de vergelijking der inhoudingen op het dividend

1961
Mobiliënbelasting 30 pct.
Buitengewone belasting 1,5 pct.

1962
Roerende voorheffing 15 pct.
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ORDEREKENINGEN

MINISTER VAN NATIONALE OPVOEDING EN KULTUUR: tegoed voor zijn rekening bij het
Bestuur der Postchecks (Schoolpakt, wet van 29 mei 1959, artikel 15).

De orderekening « Minister van Nationale
Opvoeding en Kultuur : tegoed voor zijn reke-
ning bij het Bestuur der Postchecks (Schoolpakt,
wet van 29 mei 1959, artikel 15) » 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 Natio-
nale Opvoeding en Kultuur (Schoolpakt, wet van
29 mei 1959, artikel 15) » komt voor op de
weekstaat, onderaan het totaal van de activa . F 1.910.512.430

T;E INKASSEREN WAARDEN.

De waarden - handelspapier, vreemde
valuta's, enz. - door rekening-couranthouders
of buitenlandse correspondenten ter incassering
afgegeven, bedragen per 31 december 1962 . F 12.766.538

GEOPENDE DOCUMENTAIRE KREDIETEN.

Zijn opgenomen onder de rubriek « Geopen-
de documentaire kredieten », de importkredieten
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door de Bank geopend aan financiële instellingen
van de overheidssector en aan Belgische onder-
nemingen, cliënten van haar discontokantoren,
alsmede de exportkredieten geopend door bemid-
deling van buitenlandse circulatiebanken. . F

VISUM VAN ACCEPTEN BETREFFENDE DE IN- EN UITVOER.

De bankaccepten of handelsaccepten in
omloop op 31 december 1962, voorzien van het
visum van de Bank krachtens hetwelk deze zich
verbindt ze te disconteren wanneer ze nog slechts
120 dagen te lopen hebben, voor zover de bij
het viseren gestelde voorwaarden nagekomen
werden, bedragen . F

VERBINTENIS TEGENOVER EEN INTERNATIONALE INSTELLING.

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
15 mei 1963 werden verlengd.

Deze 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, in het kader der bestaande
overeenkomsten, daags voor de vervaldag op zijn
rekening een voldoende dekking zal aanwezig
zIJn . F
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DIVERSE BEWAARNEMINGEN.

De diverse bewaarnemingen ZIJn samen-
gesteld als volgt

Internationaal
Muntfonds C) F 10.136.338.391

Andere bewaarnemingen F 101.385.153.629
Totaal. . F

WAARBORGEN VAN DERDEN ONTVANGEN.

De waarborgen van derden ontvangen om-
vatten volgende posten :
Onderpand van de voorschotrekeningen
Waarborgen verleend door de disconto-

cedenten

.F

.F
Waarborgen in effecten en in handelspapier

gesteld door de ontleners van call money F
Diverse borgtochten

Totaal

WAARBORGCERTIFICATEN VAN DE SCHATKIST ONTVANGEN.

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 aan- en verkoop van goud en
buitenlandse munt . . F

(1) Zie blz. 147 van dit verslag.

-164 -

111.521.492.020

27.922.533.321

7.814.650

F
3.014.331.820
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BORGTOCHTEN VERLEEND TEN GUNSTE VAN HET PERSONEEL.

De borgtochten door de Bank verleendaan
sommige discontokantoren, uit hoofde van lenin-
gen door de Algemene Spaar- en Lijfrentekas
toegestaan aan leden van het personeel van de
Bank om deze in de gelegenheid te stellen hun
huis te bouwen of te kopen, bedragen. .F 218.072.806

VERBINTENIS TEGENOVER DE NATIONALE STICHTING VOOR DE FINANCIERING VAN
HET WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK.

De Bank heeft in 1959 de verbintenis aan-
gegaan voor een bedrag van F 600.000.000 in te
tekenen op de lening van F 3 miljard, te emitteren
door de Nationale Stichting voor de Financiering
van het Wetenschappelijk Onderzoek. Daaren-
boven heeft zij, in 1962, erin toegestemd zich,
ten belope van F 30 miljoen, in de plaats te
stellen van een inschrijver die gedeeltelijk van
zijn verbintenis wenste te worden ontlast.

Op de intekening van de Bank werd in 1960
en 1961 in totaal F 120 miljoen gestort. Er blijft
dus nog te storten .F

De derde tranche zal begin 1963 worden
vereffend.

SCHATKIST.

De orderekeningen opgenomen onder het
hoofd « Schatkist» vergen geen kommentaar.

Portefeuille en allerlei tegoed.

Te transperteren

510.000.000

1.021.666.667

F
----------

1.021.666.667
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1.021.666.667Transport F

Diverse waarden toebehorend aan de Staat:
Preferente aandelen

N.M.B.S. F
Gewone aandelen

N.M.B.S. F
Deelhebbende obligaties

N.M.B.S. F
Schatkistbons van de Rege-

rmg van het Groother-
togdom Luxemburg (Bel-
gisch-Luxemburgs
Akkoord) .F

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

4 1/2 pct. certificaten N.M.
voor de Huisvesting . F

4 1/2 pct. certificaten van
de N.M. voor de Kleine
Landeigendom

Diverse waarden
.F
.F

5.000.000.000

1.000.000.000

638.305.187

1.406.719.713

195.905.400

3.881.125.000

569.290.000
1.019.541.111

F 13.710.886.411

Diverse waarden door de Staat tn bewaring
genomen:

Waarden door derden gede-
poneerd . F

Dienst van de ingeschreven
schuld F

Te transporteren. . F

6.000.884.063

15.008.714.100

21.009.598.163 14.732.553.078
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Transport : F

Deposito- en Consignatiekas
F

Als borgstelling gedepo-

21.009.598.163 14.732.553.078

68.346.721.811

neerde waarden .F 3.123.799.095

F 92.480.119.069

Waarden afgegeven ingevolge het Besluit van de
Regent dd. 17 januari 194-9 betreffende het
van onwaarde maken van de niet aangegeven
Belgische effecten aan toonder F

Af te leveren waarden

Ingetrokken effecten

Muntfonds :

Overheidsfondsen

F

3.911.528

6.514.238.230

710F

Totaal

F 5.462.894.190
----------------

F 119.193.716.805

RENTENFONDS, GEDEPONEERDE EFFECTEN.

De waarden die toebehoren aan het Renten-
fonds opgericht krachtens de besluitwet van
18 mei 1945, in bewaring gegeven bij, de
Bank, bedragen . F 9.980.141.610

ALGEMENE SPAAR· EN LIJFRENTEKAS.

De neerleggingen van de Algemene Spaar- en
Lijfrentekas zijn onderverdeeld als volgt

a) Voorlopige beleggingen F 33.116.944.686

b) Beleende fondsen F 14.355.500

c) Neergelegde waarborgen F 245.861.261
----------------

Totaal F 33.377.161.447
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WINST- EN VERLIESREKENING

CREDIT

MSCONTO, WISSEL, INTRESTEN, VERGOEMNGEN (1) EN PROVISIES.

Per 31 december 1961 Per 31 december 1962

F 931.051.073 893.697.681

De resultaten van de krediet- en wisselverrichtingen belopen
F 802.776.149 tegen F 776.043.764, na aftrek, langs het debet van de
winst- en verliesrekening, van het provenu boven 3 pct. der ver-
richtingen van disconto en voorschot dat krachtens artikel 37 der
statuten aan de Staat toekomt.

Het verschil is betrekkelijk gering.

De invloed der factoren die tot een vermindering leiden - aflos-
sing van de vordering uit hoofde van de vereffening van de E.B.U.,
ruimte van de geldmarkt, beperkte omvang van de tussenkomsten op
de wisselmarkt en stabiliteit van de koersen - is gevoelig geweest.
Een verbetering van het rendement der voorlopige beleggingen in
vreemde valuta's woog gedeeltelijk daartegen op.

Onder voorbehoud van vorengenoemde beschikkingen van arti-
kel 37 der statuten, worden voortaan alle voorschotten geïmputeerd
op de kredietmarge van de Schatkist afgerekend tegen de discontovoet
voor de in een bank gedomicilieerde accepten.

(1) Gezien het betrekkelijk gering bedrag van de vergoeding van 0,10 pct. 's jaars op de kleine
coupures die voor rekening van de Schatkist worden uitgegeven, wordt deze niet meer in een speciale post
ondergebracht; de ontvangst van het boekjaar 1962 bedroeg F 2.656.380, tegen F 2.491.378 in 1961.
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PROVENU DER OVERHEIDSFONDSEN EN ANDERE EFFECTEN VERWORVEN KRACHTENS
DE STATUTEN.

Per 31 december 1961 Per 31 december 1962

F 125.883.460 126.552.559

De portefeuille overheidsfondsen en andere krachtens de statuten
verworven effecten steeg, van het ene jaar tot het andere, van
F 2.568.000.000 tot F 2.627.000.000.

De toeneming van de inkomsten van deze portefeuille, zegge
F 669.099, is gering. Het achterstallige gedeelte dat zich komt voegen
bij het dividend uitgekeerd door de Bank voor Internationale Betalin-
gen was kleiner in 1962 dan in 1961.

WINST OP VERKOOP EN INCASSERING VAN EFFECTEN.

Per 31 december 1961 Per 31 december 1962

F 18.197.386 3.649.185

De winst op de verkoop en de incassering van effecten is kleiner
in 1962 dan in 1961.

In 1961 was deze rubriek sterk gestegen in verband met de
meerwaarde geboekt bij de terugbetaling van de aandelen der Centrale
Bank van Belgisch Congo en Ruanda-Urundi die de Bank in porte-
feuille had.

RECHTEN OP BEWAARNEMINGEN, COURTAGES EN HUUR DER BRANDKASTEN.

Per 31 december 1961 Per 31 december 1962

F 22.741.350 25.585.356

De vermeerdering betreft de rechten op de open bewaarne-.mmgen.
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GEIND OP AFGESCHREVEN EN TE VERZILVEREN WAARDEN.

Per 31 december 1961 Per 31 december 1962

F 30.400 88.449

Deze bedragen vertegenwoordigen de opbrengst der incassering
van noodlijdende vorderingen.

TERUGBETALING VAN TE VEEL GEINDE BELASTINGEN.

Per 31 december 1961 Per 31 december 1962

F 128.571.430 131.605.681

In toepassing van artikel52 der vroegere samengeordende wetten
betreffende de inkomstenbelastingen, werden te veel geïnde belas-
tingen voor het boekjaar 1960 aan de Bank terugbetaald C).

OVERSCHRIJVING VAN DE OVERGANGSREKENING VAN HET PASSIEF Il PROVISIE VOOR
GEBOUW;EN EN MATERIEEL ».

Per 31 december 1961 Per 31 december 1962

F 22.054.332 46.041.049

Het bedrag dat per 31 december 1962 werd opgenomen van de
rekening « Provisie voor gebouwen en materieel » moet toelaten de
uitgaven te dekken die voor investering in nieuwe gebouwen in de
loop van het boekjaar werden gedaan.

(1) Dezelfde beschikking geldt voor de belastingen op het revenu van het boekjaar 1961; de te
veel geïnde belastingen op deze inkomsten zullen in 1963 worden terugbetaald. Voor de inkomsten van
het boekjaar 1962 is de wet van 20 november 1962 houdende hervorming van de inkomstenbelastingen
van toepassing.
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DEBET

ALGEMENE ONKOSTEN.

Per 31 decamber 1961 Per 31 decomber 1962

F 411.440.654 444.506.092

Het peil der algemene onkosten hangt essentieel af van het
verloop der uitgaven in verband met de bezoldiging van het personeel
en met de sociale lasten, die samen circa 90 pct. van het totaal verte-
genwoordigen, alsmede van de omvang, die veranderlijk is, van de
aankopen van papier en van benodigdheden voor de aanmaak der
biljetten.

Evenals vorig jaar is het aantal bedienden en arbeiders stabiel
gebleven. De per 1 januari 1962 toegekende bevorderingen en verho-
gingen gesteund op de verdiensten, de toepassing van de schikkingen
in verband met de overeenkomsten getroffen op het nationaal vlak en
de aanpassing der bezoldigingen aan de hausse van het indexcijfer der
kleinhandelsprijzen, hebben het bedrag van de uitgave beïnvloed. De
bijdragen voor de maatschappelijke zekerheid zijn verder gestegen.

ONKOSTEN OP AANKOOP, VERKOOP EN VERZENDING VAN GOUD.

Per 31 december 1961 Per 31 december 1962

F 270.253 133.906

De kosten van aankoop, verkoop en verzending van goud hangen
af van de omvang en van de aard der verrichtingen, alsmede van de
condities in de markt.
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GEWONE TOELAGE AAN DE PENSIOENKAS VAN HET PERSONEEL.

Per 31 december 1961 Per 31 december 1962

F 39.600.000 44.135.000

BUITENGEWONE TOELAGE AAN DE PENSIOENKAS VAN HET PERSONEEL.

Per 31 december 1961 Per 31 december 1962

F 37.100.000 54.100.000

De gewone toelage aan de Pensioenkas van het Personeel staat
in verhouding tot het totaal bedrag der wedden en lonen. De buitenge-
wone toelage die wordt toegekend is bestemd om de wiskundige reser-
ves op het gewenste peil te brengen ter vestiging van de niet-lopende
renten. De toekenning van deze toelage volgt uit de verhoging der
bezoldigingen.

AFSCHRIJVINGEN OP OUDE GEBOUWEN, MATERIEEL EN MEUBELEN.

Per 31 december 1961 Per 31 december 1962

F 13.057.201 13.307.897

AFSCHRIJVINGEN OP NIEUWE GEBOUWEN.

Per 31 december 1961 Per 31 december 1962

F 22.054.332 46.041.049

In de boeken zijn de uitgaven voor investering III oude en in
nieuwe gebouwen (met uitzondering van de waarde der terreinen), in
materieel en in meubelen, volledig afgeschreven.

De uitgaven voor het boekjaar 1962 zijn geventileerd als volgt

Modernisering van oude ge-
bouwen in de provincie F

Te transporteren. . F

481.056

481.056
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T 1. Qranspor, . r

Aankoop van materieel voor
de Drukkerij, de tech-
nische diensten en de
bureaus . F

Aankoop van meubelen
voor de bureaus te Brus-
sel en in de provincie . F

481.056

9.984.118

2.842.723

F 13.307.897

Uitgaven in verband met de constructie van
gebouwen te Brussel en in de provincie . F 46.041.049

GELDELIJKE VERPLICHTING TEGENOVER DE STAAT.

Per 31 december 1961 Per 31 december 1962

F 155.007.309 90.921.532

Het provenu boven 3 pct. van het disconto en van de voorschotten
op onderpand, dat overeenkomstig artikel 37 der statuten aan de Staat
toekomt, is lager in 1962 dan in 1961.

Het gemiddelde der verrichtingen was iets kleiner in 1962;
bovendien waren de rentevoeten beduidend lager dan in 1961.

OVERSCHRIJVING NAAR DE BUITENGEWONE RESERVE.

Per 31 december 1961 Per 31 december 1962

F 62.372 83.348

Het bedrag van F 83.348 vertegenwoordigt het gedeelte van de
winst, in 1962 verwezenlijkt op de verkoop en de incassering van
effecten uit de portefeuille der Bank, dat vrijgesteld wordt van belas-
ting, op voorwaarde dat het onbeschikbaar blijft.
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BESTEMMING VAN HET WINSTSALDO.

Na aftrek van de overschrijving naar de buitengewone reserve,
beloopt het batig saldo van de Winst- en Verliesrekening
F 533.991.136.

Het werd als volgt verdeeld :

Overschrijvingen naar de overgangsrekeningen van het passief "

a) Fiscale voorziening .F 122.900.000
b) Provisie voor gebouwen en materieel F 74.600.000
c) Maatschappelijke provIsIe voor diverse

, F 20.000.000riSICOS

F 217.500.000

Te verdelen nettowinst F 316.491.136

Totaal F 533.991.136

Hierna de stand van deze drie overgangsrekeningen

a.) Fiscale voorziening.

Per 31 december 1961 .F 100.760.025

Betalingen in 1962 gedaan voor belastingen, in
hoofdzaak de nationale crisisbelasting op het divi-
dend betaalbaar gesteld per 1 maart 1962, de
buitengewone belastingen voorzien bij art. 122
en 123 van de wet van 14 februari 1961, de
onroerende voorheffing en de diverse taksen F 82.834.349

----------------
17.925.676F

Overdracht langs het debet van de Winst- en
Verliesrekening, met het oog op de vereffening
van de vennootschapsbelasting, van de onroe-
rende voorheffing en van de diverse taksen, waar-
van de Bank de betaling voorziet in 1963 . F 122.900.000

----------------
140.825.676Saldo per 31 december 1962 . F
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De vennootschapsbelasting ingevoerd door de wet van 20 novem-
ber 1962 houdende hervorming van de inkomstenbelastingen
bedraagt 30 pct. der winsten.

Deze aanslagvoet wordt verhoogd met vijf punten voor het
gedeelte van de gereserveerde winsten dat F 5.000.000 te boven gaat.

Om de belastingverhoging met 15 pct., voorzien bij artikel 35,
§ 2, van bedoelde wet te vermijden heeft de Bank in 1962 een ver-
vroegde storting van F 135 miljoen gedaan; dit bedrag staat geboekt
in de overgangsrekeningen van de activa.

b) Provisie voor gebouwen en materieel.

Per 31 december 1961 . 193.424.955
Opnemingen in 1962, hiervoren besproken C) F 46.041.049

-----------------
F 147.383.906

F

Overschrijving langs het debet van de Winst-
en Verliesrekening

Saldo per 31 december 1962 .

F 74.600.000
F 221.983.906

De uitgaven waarin deze provisie moet voorzien hebben betrek-
king op de modernisering van de bijbanken en de agentschappen in de
provincie en op de voortzetting van de constructies te Brussel.

c) Maatschappelijke provisie voor diverse risico's.

Per 31 december 1961 . .F 260.000.000
Overschrijving langs het debet van de Winst-
en Verliesrekening . F 20.000.000

F 280.000.000

De maatschappelijke prOVISievoor diverse risico's werd einde
1957 aangelegd, gelet op de risico 's verbonden aan de activiteit van
de Bank en op de schommelingen waaraan haar resultaten onderhevig
zIJn.

(1) Zie blz. 173 van dit verslag.
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VERDELING VAN DE NETTOWINST.

De verdeling van de nettowinst werd gedaan als volgt, overeen-
komstig artikel 38 der statuten:

1. Aan de aandeelhouders : een eerste dividend van 6 % van het
nominaal kapitaal

2. Van het overschot, zegge F 292.491.136
a) 10 % aan de reserve
b) 8 % aan het personeel

3. Van het overschot, zegge F 239.842.731
a) Aan het Rijk 1/5e

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

Totaal van de te verdelen nettowinst

24.000.000

29.249.114
23.399.291

47.968.546
191.855.226

18.959

316.491.136

DIVIDEND TOEGEKEND VOOR HET BOEKJAAR 1962

Eerste globaal dividend
Tweede globaal dividend

F
F
---

Flil totaal

voor 400.000 aandelen, zegge, per aandeel
een dividend van .F

Dit dividend IS op 1 maart 1963 betaal-
baar, op vertoon van coupon n' 161 en na aftrek
van de inhoudingen voorzien bij de wet van
20 november 1962 houdende hervorming van
de inkomstenbelastingen.

De inhouding voor de roerende voorheffing
bedraagt 15 pct. Van de 85/70 C) van het toe-
gekend dividend, verminderd met een som over-
eenstemmend met de 85/100 der netto-inkomsten

Te transporteren. . F

24.000.000
191.855.226

215.855.226

539,638

539,638

(1) Rekening gehouden met het belastingkrediet ten gunste van de aandeelhouder, dat de helft ver-
tegenwoordigt der belasting van 30 pct. die door de vennootschap betaald wordt op de 100/70 van de
uitgekeerde winst.
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Transport. . F

uit aandelen geïncasseerd door de Bank cr),

539,638

zegge met

Blijft, netto

F 94,638

F 445,-

De aanvullende roerende voorheffing C)
vertegenwoordigt 15 pct. van F 445, te weten. F 66,-

De aanvullende roerende voorheffing wordt niet geïnd wanneer
de genieter van het inkomen de uitbetalende instelling toelaat op zijn
naam de individuele fiche, voorzien bij artikel 8 van het koninklijk
besluit van 3 december 1962, op te stellen en aan de administratie der
directe belastingen over te maken.

Wordt de uitkeerbare winst met 100 gelijkgesteld, dan zIJn de
vennootschapsbelasting en de roerende voorheffing als volgt
Bedrag aangewend voor de verdeling . 100
Vennootschapsbelasting die voor 15 pct. geldt als belas-

tingkrediet ten gunste van de aandeelhouder 30

Blijft 70
Roerende voorheffing berekend op 70 + 15, zegge

op 85/70 12,75

Netto 57,25

Daar het nettodividend F 445 bedraagt, IS het belastbaar
inkomen dat voor de personenbelasting dient aangegeven derhalve
gelijk aan:

85
57,25

F 660,70F 445 x

(1) Krachtens § 1 van artikel 43 van de wet, is de roerende voorheffing niet verschuldigd op het
gedeelte van de inkomsten uit aandelen :

a) dat toegekend wordt aan de Staat, aan de provinciën, aan de gemeenten en aan de commissies
van openbare onderstand;

b) dat overeenstemt met het bedrag dat, bij toepassing van artikel 34, § I, van de uitgedeelde winsten
wordt afgetrokken, t.w. de inkomsten uit aandelen of delen of uit belegde kapitalen, alsmede de
inkomsten uit overheidsfondsen die werden uitgegeven onder vrijstelling van Belgische reële en personele
belastingen.

(2) De inningsbasis van de aanvullende roerende voorheffing wordt bepaald per genieter en per
verrichting van betaling of van toekenning in rekening (en niet per coupon).
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Het bedrag dat door de aandeelhouder, overeenkomstig de bepa-
lingen van de wet, zal mogen aangerekend worden op zijn globale
belasting, vertegenwoordigt het verschil tussen het aangegeven bedrag
en het bedrag van het nettodividend, zegge F 215,70, eventueel ver-
meerderd met F 66, d.i. de aanvullende roerende voorheffing, indien
tot de inning hiervan werd overgegaan.

De Regentenmad

Franz DE VOGHEL, Vice-gouverneur,
Marcel LEFEBVRE, Directeur,
Jean BRAT, Directeur,
Cecil de STRYCKER, Directeur,
Yvan FEYERICK, Regent,
August COOL, Regent,
Robert VANDEPUTTE, Regent,
Hector MARTIN, Regent,
Victor VAN ROSSEM, Regent,
Max DRECHSEL, Regent,
Emile MASQUELIER, Regent,
Isidore SMETS, Regent,
Roger DE STAERCKE, Regent,
Constant BOON, Regent.

De Gouverneur,
Hubert ANSIAUX.
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Balans

Winst- en Verliesrekening

Orderekeningen



ACTIVA BALANS PER af I

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 cler statuten)

Te innen waarden

Gebouwen, materieel en meubelen

Waarden van de Pensioenkas van het Personeel .

Afgeschreven en te verzilveren waarden

Overgangsrekeningen

Totaal van de activa
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68.247.512.506

12.848.337.243

2.934.626.577

251.263.463

6.738.661.609

12.341.491.620

10.082.962.285

3.022.085.469

5.140.000.000

325.667.693

1.546.621

34.000.000.000

2.627.225.039

1.449.149.580

1.593.221. 705

1.277.651.683

p.m.

328.615.091
----------------- l'

I

163.210.018.184



DECEMBER 1962 PASSIVA

Bankbiljetten in omloop .

Rekeningen-courant en diversen

I
l::::::e::::i::njunctuurtaks

(wet van 12-3-1957)

speciale rekening vereffening
E.B.U.

5.366.028

Schatkist 26.784.593

Banken in het buitenland : gewone rekeningen .

Instellingen door een bijzondere wet beheerd en
openbare besturen

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

386.774.593

203.926.898

1.645.406.332

326.067.100

1.298.649.919

185.363.729

412.849.128

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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138.480.708.900

3.892.975.463

598.212.857

142.971.897.220

15.270.920.215

1.277.651.683

699.626.707

400.000.000

569.700.506

260.562.240

1.443.168.477

316.491.136

163.210.018.184



DEBET WIN ST- EN VERLIESREKENING I,~-----------------------------------------.--------------------------------~------------------~~'--
444.506.092

133.906
44.135.000
54.100.000
13.307.897
46.041.049

Algemene onkosten
Onkosten op aankoop, verkoop en verzending van goud
Gewone toelage aan de Pensioenkas van het Personeel
Buitengewone toelage aan de Pensioenkas van het Personeel
Afschrijvingen op oude gebouwen, materieel en meubelen .
Afschrijvingen op nieuwe gebouwen .
Geldelijke verplichting 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) fiscale voorziening
b) provisie voor gebouwen en materieel
c) maatschappelijke provisie voor diverse risico's

Te verdelen nettowinst

90.921.532

83.348

122.900.000
74.600.000
20.000.000

316.491.136

1.227.219.960

ORDEREKENINGEN PER a
Minister van Nationale Opvoeding en Kultuur: Tegoed voor zijn

rekening bij het Bestuur der Postchecks (Schoolpakt, wet
van 29 mei 1959, artikel 15)

Te inkasseren waarden
Geopende documentaire kredieten
Visum van accepten betreffende de In- en uitvoer .
Verbintenis tegenover een internationale instelling
Diverse bewaarnemingen :

Internationaal Muntfonds
Andere bewaarnemingen

Waarborgen van derden ontvangen
Onderpand van de voorschotrekeningen
Waarborgen verleend door de discontocedenten
Waarborgen gesteld door ontleners van call money .
Diverse borgtochten

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 Duite-

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 hei 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

L- ~---



PER 81 DECEMBER 1962 ORE DIT

Disconto, wissel, intresten, vergoedingen 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

Overschrijving van de overgangsrekening van het passief « Provisie voor gebou-
wen en materieel »

893.697.681

126.552.559

3.649.185

25.585.356

88.449

131.605.681

46.041.049

1.227.219.960

81 DECEMBER 1962

1.910.512.430
12.766.538
8.512.153

6.324.183.194
1.000.000.000

10.136.338.391
101.385.153.629

111.521.492.020

27.922.533.321
7.814.650

3.014.331.820
295.010.138

31.239.689.929
1.020.000.000

218.072.806

510.000.000

1.021.666.667

5.000.000.000
1.000.000.000

638.305.187
1.406.719.713

195.905.400
3.881.125.000

569.290.000
1.019.541.111

13.71 0.886.411
6.000.884.063

15.008.714.100
68.346.721.811

3.123.799.095
92.480.119.069

3.911.528
6.514.238.230

710

5.462.894.190 119.193.716.805

9.980.141.610

33.116.944.686
14.355.500

245.861.261
33.377.161.447





Verslag van het College der Censoren





Mijne Heren,

Het College der censoren heeft de opdrachten vervuld waarmede
het krachtens. de organieke wet en de statuten belast is.

Het werd, binnen de voorziene termijnen, in het bezit gesteld van
de begroting der uitgaven voor het boekjaar 1963, alsmede van de
balans en de winst- en verliesrekening afgesloten per 31 december
1962.

De begroting der uitgaven werd gestemd na een grondig onder-
zoek van de documentatie verstrekt door de diensten tot staving van
hun voorstellen.

De goedkeuring van de balans en van de winst- en verliesrekening
werd voorafgegaan van een onderzoek der maatschappelijke boekin-
gen en van steekproeven in de inventarissen.

De verdeling der winsten werd definitief geregeld door de
Algemene Raad overeenkomstig artikel 70 der statuten.

** *

De processen-verbaal van de inspeeties en controles waartoe werd
overgegaan bij het hoofdbestuur en in de vestigingen in de provincie,
zijn regelmatig aan het College ter inzage voorgelegd geworden. Deze
waaraan leden van het College hebben deelgenomen krachtens de
beschikkingen van het huishoudelijk reglement, hebben bevrediging
geschonken.

** *
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Het College stelt er prijs op te verklaren dat zijn taak, zoals voor-
heen, vergemakkelijkt werd door de Directie die voor een klare en
volledige documentatie heeft gezorgd. Het drukt hiervoor zijn welge-
meende dank uit, die tevens gaat naar de leden van het personeel, wier
verdiensten het ten volle erkent.

De leden van het College der censoren,

Auguste JADOUL, Secreiaris,

Louis DELVAUX,
Edmond KONINGS,
Victor DEVILLERS,
'Marcel LECLERCQ,
Jean de COOMAN d'HERLINCKHOVE,
Fritz MEYVAERT,
Antoine HERBOSCH,
Henri CAPPUYNS.

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.

VICE-GOUVERNEUR H. Franz DE VOGHEL.

DIRECTEUREN HH. Marcel LEFEBVRE,
Jean BRAT,
Cecil de STRYCKER.

REGENTEN HH. Yvan FEYERICK,
August :COOL,
Robert VANDEPUTTE,
Hector MARTIN,
Victor VAN ROSSEM,
Max DRECHSEL,
Emile MASQUELIER,
Isidore SMETS,
Roger DE STAERCKE,
Constant BOON.

CENSOREN HH. Fernand DUCHENE, Voorzitter,
Auguste JADOUL, Secretons,
Louis DELVAUX,
Edmond KONINGS,
Victor DEVILLERS,
Marcel LECLERCQ,
Jean de COOMA·N d'HERLINCKHOVE,
Fritz MEYVAERT,
Antoine HERBOSCH,
Henri CAPPUYNS.

SECRETARIS Mej. Elisabeth MALAISE.

SCHATBEWAARDER H. René MAGDONELLE.

REGERINGSCOMMISSARIS

M. Maurice WILLIOT.
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DISCONTOCOMITE VAN BRUSSEL

HH. Paul ECTORS,

Jean de COOMAN d'HERLINCKHOVE,

Emile HAYOIT,

Michel WAUCQUEZ.

** *

ADVISEURS

HH. Pierre KAUCH, adviseur van de Directie.

Emmanuel de MIOMANDRE, juridisch adviseur.

Paul CALLEBAUT, adviseur van de Directie.

** *

CHEF VAN HET PERSONEEL

H. Maurice JORDENS.

** *
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DEPARTEMENTEN EN DIENSTEN

Thesaurie en Krediet

Algemene Thesaurie DE SCHATBEWAARDER,

Hoofdkas : HH. L. WECKESSER, hoofdkassier,
onderdirecteur,

R. STEVENS, afdelingshoofd,Rekeningen-courant

Portefeuille-In vorderingen G. MULLIE, inspecteur-qeneraal:

Departement Krediet R. MAGDONELLE, schatbewaarder,

Disconto : P. HERMANT, inspecteur-generaal,

Voorschotten J. VERHAEGEN, afdelingshoofd.

Departement Overheidsfondsen T. ROSSAERT, onderdirecteu'r,

Effecten : J. LIEBAERT, inspecteur-qeneraol,

Rentenmarkt M. HUWAERT, inspecieur-qeneraal,

Dienst van de Rijkskassier L. REISGEN, inspecteur-qenemal.

Studiën

Studiedienst : R. BEAUVOIS, onderdirecteur.

Studie en Statistiek van het Krediet: Mej. G. VAN POUCKE, onderdirecteur.

Statistiek : HH. H. GAUTIER, inspecteur-çeneraal.

Juridische dienst E. de MIOMANDRE, iuridisch adviseur.

Betrekkingen met het buitenland

Buitenland : E. LECRICQUE, onderdirecteur,

Wisseldienst J. ART, inspecteur-generaal,

Wisselreglementering P. ANDRE, inspecteur-generaal.
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Administratie en technische departementen

Algemene Controle

Inspeetie :

Controle :

Algemene Boekhouding

Algemeen Secretariaa t

Secretariaa t :

Administratieve Organisatie

Dienst van het Personeel

Medico-sociale dienst

Immobiliën :

Gebouwen

Economaat :

Drukkerij :

Technische diens t :

Administratieve dienst

Biljetten

Gelastigden met speciale opdrachten

HH. R. GALLET, onderdirecteur,

A. VRANCKX, inspecteur-qenercal,

.T. GRAS, inspecteur-çeneraai.

G. PREVOS'l" onderdirecteur.

M. JORDENS, onderdirecteur,

A. BAUDEWIJNS, inspecteur-çeneraal;

'r. OTTO, inspecteur-generaal.

E. COENEN, inspecteur-generaal.

Dr P. DE KETELAERE.

HH. F. FLAMAND, onderdirecteur,

J. LEPOMME, afdelingshoofd, architect,

E. DEMARTIN, afdelingshoofd.

CH. AUSSEMS, hoofdingenieur,
onderdirecteur,

J. van WEDDINGEN, inspecteur-qenemal.

T. O'l'TO, a.i., inspecteur-generaal.

F. ASPESLAGH, onderdirecteur,

J. MERTENS de WILMARS, onderdirecteur,

R. SIMONIS, inspecteur-qeneraal,

Mej. A. MAES, inspecteU'r-generaal.
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BIJBANKEN

Antwerpen

Beheerder: H. A. NEVEN;

Diseontokantoor HH. R. GORIS,
F. VERREPT,
P. BRACHT.

Luik

Beheerder: H. E. RENARD.

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

Luxemburg (Groothertogdom Luxemburg)

Beheerder: H. J. VANDERGUCHT.

Diseon tokan toor HR. A. GROENEN,
N. BRAUN,
M. BIJONDELOT.
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AGENTSCHAPPEN

AGENTSCHAPPEN MET EEN DISCONTOKANTOOR

Agenten Leden der Discontokantoren

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

Aarlen F. LEFEVER, HH. V. POSSCHELLE,
Ridder D. LAMALLE,
G. HANSSENS.

Aat V. BRANDELAER,
( 1)Discontokantoor te Aat
HH. A. DESCAMPS,

H. LEMAIRE,
M. SIMON,
P~ BEAUDUIN.

Discontokantoor te Aat en Péruwelz
HH. H. LEMAIRE,

M. SIMON,
P. BEAUDUIN.

Bergen P. FABRI d'ENNEILLES, HH. G. DUCHATEAU,
J. SEGARD,
H. BOUTTIAU.

Boom L. VAN DEN WIJNGAER'l',
Discontokantoor te Mechelen en Boom
HH. P. CARTUYVELS,

J. VIGNERON,
F. VERHAEGEN.

Brugge F. COLLUMBIEN, HH. R. RAPAERT de GRASS:,
I. JANSSENS de BISTHOVEN,
J. van der PLANCKE.

Charleroi J. POTVIN, HH. A. GILLIEAUX,
Graaf C. de BRIEY,
A. BINARD,
J. CLEMENT.

(1) Het Kantoor te Aat werd in liquidatie gesteld op 1 januari 1962; de op die plaats gedane
verrichtingen worden sedert 30 november 1960 door het kantoor te Aat en Péruwelz behandeld.
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Agenten Leden der Discontokantoren

Dendermonde HH. J. VANDEN BOSCH, HH. J. VAN DAMME,
E. VAN DEN BERGHE,
R. DE COENE,
F. MORVOET.

Dinant
Dlscontokantoor te Dinant en Marche-en-Famenne

P. VAN NIEUWENHUYSE, HH. M. SCHOOFS,
Baron R. de VILLENFAGNE

de VOGELSANCK,
J. de MONTPELLIER

d'ANNEVOIE.

Doornik A. TOURNAY, HH. E. THORN,
V. VANDERBORGHT,
A. COUPLET.

Eeklo M. WELLEMANS, HH. C. VAN DAMME,
P. van GINDERACHTER,
G. VAN DAMME.

Gent G. TRIRIAUX, HH. Baron BRAUN,
Graaf H. de HEMPTINNE,
R. HANET,
J. WENS.

Geraardsbergen J. MASSET, HH. G. FLAMANT, (1)
J. RENS,
P.-E. WILLOCX.

Hasselt E. HUYBRECHT, HH. P. NAVEAU de MARTEAU,
A. JANSSENS,
J. SPAAS.

Hoei A. FRANÇOIS, HH. H. DELATTRE,
Graaf G. de LIEDEKERKE,
R. GREINER.

Kortrijk A. DE VULDER, HH. J. DUMONT,
P. DE WITTE,
Baron J. de BETHUNE,
R. DE KUYPER.

La Louvière J. HAUTAIN, HH. L. GRAFE,
L. PONCEAU,
M. HAUTIER.

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

(1) Ontslaggever per 9·1·1963.
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Agenten Leden der Discontokantoren

Discontokantoor te Dinant en Marche-en-Famenne
Marche-en-Famen.ne HH. M. HENNEQUIN, HH. M. SCHOOFS,

Baron R. de VILLENFAGNE
de VOGELSANCK,

J. de MONTPELLIER
d'ANNEVOIE.

Mechelen C. SIBILLE,
Discontokantoor te Mechelen en Boom

HH. P. CARTUYVELS,
J. VIGNERON,
F. VERHAEGEN.

Moeskroen F. LEFLERE, HH. A. SCARCEZ,
G. BLANCIŒ,
J. CASIER.

Namen Baron
de MOREAU d'ANDOY,

HH. O. HICGUET,
Baron L. HUART,
J. P. le HARDY de BEAULIEU,
A. VRANCKX.

Neufchâteau M. CABY, HH. L. GOURDET,
A. MINETTE,
H. ZOUDE.

Nijvel G. GINION, HH. E. de STREEL,
R. LECHIEN,
N. DESCAMPE.

Oostende
(1) Discontokantoor te Oostende en Veurne

L. NEIRYNCK, HH. F. LOOTENS,
D. SERRUYS,
L. GHYSELS.

Oudenaarde P. HERTSCHAP, HH. R. DE BEER,
R. VAN CAUWENBERGHE,
C. MAERE.

Péruwelz
DIscontokantoor te Aat en Péruwelz

G. WALNIER, HH. H. LEMAIRE,
M. SIMON,
P. BEAUDOIN.

(1) Het Kantoor IS sedert 9 april 1962 onder die benaming werkzaam.
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Philippeville

Roeselare

Ronse

Sint-Niklaas

Tienen

Tongeren

Turnhout

Verviers

Veurne

Waver

Zinnik

Agenten Leden der Discontokantoren

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

li. DEW AELE, HH. A. DEMEESTER-D'HOORE,
J. SOUBRY,
F. DE CLERCQ.

J. VANNESTE, HH. J. TASTE,
A. DELACROIX,
J.-B. WALTNIEL.

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

F. DE KEYSER, HH. J. GILAIN,
L. HALFLANTS,
J. DELACROIX.

H. LIENART va.n LIDTH HH. W. WILSENS,
de JEUDE, J. BEAUDOIN,

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.

(1) Discontokantoor te Oostende en Veurne
L. KERREMANS. HH. F. LOOTENS,

D. SERRUYS,
I~. GHYSELS.

R. PIN SAR'l', HH. J. PA'IRIARCHE,
J.·E. VAN DEN HAUTE,
C. PIRSON,
R. VAN STEENKISTE.

A. D'HAUWE, HH. L. BASTIN,
H. le MAISTRE d'ANSTAING,
F. GILBER'l'.

(1) Sedert 9 april 1962.
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Ieper

Malmédy

AGENTSCHAPPEN ZONDER DISCONTOKANTOOR

Agenten

HH. K. MORTIER, a.i.

J. VAN ROMPAY.
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BIJLAGEN





BIJLAGE 1

OVERHEIDSFONDSEN VERWORVEN
KRACHTENS ARTIKELEN 18 EN 21 DER STATUTEN

Staat pel' 31 deoember 1962
3 X pct. Belgische Schuld 1937.
3 X pct. Belgische schuld 1943.
3 X pct. Muntsaneringslening 10" oneven 1971.
3 X pct. Muntsaneringslening 10" even 1972.
4 pct. Belgische Geünificeerde Schuld, I" reeks.
4 pct. Belgische Geünificeerde Schuld, 2" reeks.
4 pct. Bevrijdingslening 1945.
4 X pct. Belgische Lening 1952/64.
4 X pct. Belgische Lening 1953/73.
4 X pct. Belgische Lening 1953/68.
4 X pct. Belgische Lening 1954/72.
4 X pct. Belgische Lening 1954/74, I.
4 X pct. Belgische Lening 1954/74, II.
4 pct. Belgische Lening 1955/75.
5 pct. Belgische Lening 1958/68.
4 % pct. Belgische Lening 1959/71.
4 % pct. Belgische Lening 1959/69/74.
5 pct. Belgische Lening 1959/70.
5 X pct. Belgische Lening 1960/70.
5 - 5 X pct. Belgische Lening 1960/65/70.
5 X - 5 X - 5 % pct. Belgische Lening 1961/66/70/73.
5 - 5 X - 5 X pct. Belgische Lening 1962/67/72/77/82, I.
5 - 5 X pct. Belgische Lening 1962/67/72/77/82. II.
4 % - 5 - 5 X pct. Belgische Lening 1962/72/77/82.
5 X pct. Schatkistcertificaten 1958/64.
4 pct. Belgische Lotenlening 1941.
4 pct. Lloyd Royal belge - reeks A.
4 pct. Oorlogsschade 1922.
4 pct. Oorlogsschade 1923.
4 X pct. Nationale Maatschappij van Belgische Spoorwegen 1954/74.
4 pct. Nationale Maatschappij van Belgische Spoorwegen 1955/75, II.
5 pct. Zelfstandige Kas voor Oorlogsschade 1953 en 1959 - I en VII.
4 % pct. Zelfstandige Kas voor Oorlogsschade 1954/55, II en III.
4 % pct. Zelfstandige Kas voor Oorlogsschade 1956, IV.
5 X pct. Zelfstandige Kas 'voor Oorlogsschade 1957, V.
5 % pct. Nationale Kas voor Beroepskrediet 1958/68.
2 pct. Nationale Stichting voor de Financiering van het Wetenschappelijk

Onderzoek 1960/69 - 1990/99, I" tranche.
2 pct. Nationale Stichting voor de Financiering van het Wetenschappelijk

Onderzoek 1960/69 - 1990/99, 2" tranche.
4 X pct. Regie van Telegraaf en Telefoon 1954/74, I.
4 pct. Regie van Telegraaf en Telefoon 1954/74, II.

Loten Kongo 1888.
4 pct. Koloniale Schuld 1936.
4 X pct. Koloniale Schuld 1955/67.

Aandelen Nationale Maatschappij voor Krediet aan de Nijverheid.
Aandelen Bank voor Internationale Betalingen - Belgische tranche.
Aandelen Bank voor Internationale Betalingen - Dantziger tranche.
Genotsbewijzen Nationale Maatschappij van Belgische Spoorwegen.





BIJLAGE 2

3

WEEKSTATEN

IN HET cc STAATSBLAD» GEPUBLICEERD IN 1962



WEEKSTATEN IN HET cc STAATSBLAD )) GEPUBLICEERD IN 1962
(in miljoenen franken)

ACTIVA -
Internationale akkoorden Overheidseffecten (art. 20 der statuten.

(Wet van 28 juli 1948) Debileuren
Overeenkomsten van 14 september 1948 Geconsoli·

en 15 april 1952) deerde Overheids·
Te ontvanqen weqens

Voorschotten Papier uit- Teqoed bij vorderinq Gebouwen,
Goud· Vreemde termijn. Deel- en fondsen

DATA vreemde val. verkopen Handelspapier op gegeven door Andere hel Bestuur op de Staal materieel eD 1

voorraad valuta's
Europese Europees .InternatbnaaI Andere van

instellingen
Belgische pasmunt (art. 3, § b

onderpand Schotkist- waarvan de der Postchecks (art. 18 en 21
en qoud Betnlinqs- Monetair vreemde val. verbintenissen

van de wet meubelen

unie Akkoord Munlfonds akkoorden en qoud certificaten door de Staal
cverheids- van der statuten)

gewaarborgd effecten 28 juli 1948)
zijn :-.

8 jan. 1962 62.856 20.930 6.673 413 10 7.988 - 18.972 2.504 116 5.590 - - 487 1 34.000 2.569 1.519
15 » 62.856 20.896 6.842 413 35 7.988 - 18.627 2.378 23 5.740 - - 503 1 34.000 2.569 1.519
22 » 62.989 20.334 6.534 379 35 7..988 - 17.556 2.330 64 5.215 - - 530 2 34.000 2.568 1.539
29 » 63.864 19.264 6.530 379 40 7.988 - 16.774 2.413 60 6.365 - - 543 1 34.000 2.595 1.539

5 februari 63.868 19.588 6.683 379 15 7.988 - 16.647 2.273 158 7.090 - -- 541 1 34.000 2.609 1.539
12 » 64.393 18.607 6.757 379 25 7.988 - 16.448 2.258 184 8.115 - _. 565 2 34.000 2.626 1.539
19 » 64.058 18.521 7.164 375 25 7.988 - 16.399 2.252 74 3.715 - - 578 2 34.000 2.626 1.539
26 » 64.573 18.251 7.140 375 25 7.988 - 16.195 2.232 111 2.965 - - 579 - 34.000 2.627 1.539

5 maart 64.571 18.352 7.057 375 - 7.238 - 16.695 2.277 107 4.615 - - 552 1 34.000 2.627 1.539
12 » 64.843 18.411 7.289 375 10 7.238 - 16.552 2.102 122 5.265 - - 541 2 34.000 2.627 1.539
19 » 64:867 17.701 7.707 371 30 7.238 - 16.242 2.053 44 5.565 - - 563 2 34.000 2.627 1.539
26 » 64.867 17.819 7.444 371 30 7.238 - 16.082 2.017 31 5.665 - - 562 2 34.000 2.627 1.539

2 april 64.867 18.373 7.809 371 - 7.238 - 16.257 1.947 35 6.890 - - 533 1 34.000 2.627 1.539
9 » 65.904 17.886 7.846 371 10 7.238 - 16.166 1.974 39 5.690 - - 524 2 34.000 2.627 1.539

16 » 65.907 15.582 7.399 340 - 7.238 - 14.829 1.920 18 6.690 - - 525 1 34.000 2.627 1.539
20 » 65.905 15.251 7.100 340 - 7.238 - 14.869 1.913 41 5.590 - - 512 2 34.000 2.627 1.539
27 » 65.733 15.201 7.055 340 - 7.238 - 14.821 2.416 41 6.615 - - 483 2 34.000 2.627 1.539

7 mei 65.727 15.708 7.054 340 25 6.488 5 14.756 1.880 35 8.490 - - 468 2 34.000 2.627 1.539
14 » 65.884 16.299 7.286 340 40 6.488 - 14.701 1.863 31 8.915 - - 489 2 34.000 2.627 1.539
21 » 65.887 15.884 7.549 336 50 6.488 - 14.674 1.823 36 7.490 - - 489 2 34.000 2.627 1.539
28 » 65.887 15.731 7.746 336 65 6.488 18 14.510 1.838 15 7.015 - - 490 2 34.000 2.627 1.539

4 juni 65.887 15.602 7.571 336 - 6.488 18 14.021 2.284 32 8.715 - - 457 2 34.000 2.627 1.539
8 » 66.324 15.473 7.596 336 15 6.488 19 13.979 1.823 22 9.415 - - 453 2 34.000 2.627 1.539

18 » 66.756 14.935 7.546 332 65 6.488 {) 13.879 1.760 22 8.740 - - 480 2 34.000 2.627 1.539
25 » 66.756 14.756 6.630 332 70 6.488 - 13.775 2.170 18 6.440 - - 477 2 34.000 2.627 1.539

2 juli 66.756 13.330 6.547 332 - 7.488 - 13.375 4.223 59 8.315 - - 457 1 34.000 2.627 1.539
9 » 66.754 14.078 6.311 332 40 7.488 - 13.435 4.431 109 8.815 - - 436 2 34.000 2.627 1.539

16 » 66.758 14.045 6.132 298 45 7.488 - 13.618 5.414 158 6.390 - - 441 2 34.000 2.627 1.539
23 » 66.758 14.057 6.474 298 45 7.488 - 13.666 4.990 170 6.140 - - 447 2 34.000 2.627 1.539
30 » 66.760 14.242 6.204 298 55 7.488 - 13.953 4.806 168 7.265 - - 444 2 34.000 2.627 1.539

6 augustus 66.760 14.825 6.211 298 20 6.738 - 14.433 3.903 61 8.215 - - 426 2 34.000 2.627 1.539
13 » 67.034 14.495 6.204 298 50 6.738 - 14.182 2.378 303 9.115 - - 436 2 34.000 2.627 1.539
20 » 67.036 14.523 6.163 294 50 6.738 - 14.104 2.247 474 8.340 - - 443 2 34.000 2.627 1.539
27 » 67.090 14.427 6.009 294 55 6.738 - 14.109 1.638 368 9.265 - - 448 2 34.000 2.627 1.539

3 september 67.090 14.154 6.000 294 30 6.738 - 13.987 1.915 572 9.740 - - 426 2 34.000 2.627 1.539
10 » 67.039 14.192 5.606 294 60 6.738 - 14.009 1.854 642 9.590 - - 434 2 34.000 2.627 1.539
17 » 67.071 13.998 5.533 290 65 6.738 13.947 1.869 531 8.015 . - - 447 2 34.000 2.627 1.539-
24 » 67.071 14.090 5.394 290 80 6.738 - 13.889 1.812 134 8.315 - - 455 2 34.000 2.627 1.539

1 oktober 67.071 14.653 5.035 290 - 6.738 - 13.894 2.221 42 9.915 - - 421 2 34.000 2.627 1.539
8 » 67.035 14.704 4.786 290 35 6.738 - 13.754 2.801 35 8.765 - -- 411 1 34.000 2.627 1.539

15 » 67.035 13.865 4.664 290 50 6.738 - 13.687 1.967 526 9.115 - -- 421 2 34.000 2.627 1.539
22 » 67.086 13.654 4.638 260 50 6.738 - 13.524 2.372 529 7.890 - - 420 1 34.000 2.627 1.539
29 » 67.079 13.700 4.378 260 50 6.738 - 13.400 2.597 536 9.890 - -- 410 2 34.000 2.627 1.539

5 november 67.061 14.028 4.148 260 - 6.738 - 13.353 3.558 534 9.840 - - 392 2 34.000 2.627 1.539
12 » 66.997 14.616 5.132 260 10 6.738 - 14.665 1.744 171 9.865 - - 402 1 34.000 2.627 1.539
19 » 66.992 14.113 5.014 255 10 6.738 - 14.796 1.696 821 8.615 - - 404 1 34.000 2.627 1.539
26 » 66.997 13.277 4.317 255 10 6.738 - 13.697 1.715 893 7.915 - - 401 2 34.000 2.627 1.539

3 december 66.996 13.338 3.102 255 30 6.738 - 12.541 4.663 1.814 6.415 - - 368 3 34.000 2.627 1.539
10 » 67.124 12.921 3.102 255 55 6.738 - 12.254 2.616 1.017 9.265 - - 370 - 34.000 2.627 1.539
17 » 67.121 12.642 3.102 251 55 6.738 - 12.254 2.188 1.015 9.465 - - 374 1 34.000 2.627 1.539
21 » 67.121 12.717

I
2.935 251 55 6.738 - 12.427 4.629 1.606 7.315 - - 363 2 34.000 2.627 1.539

28 » 68.248 12.924 2.935 251 55 6.738 - 12.341 7.811 2.712 5.090 - - 339 2 34.000 2.627 1.539
I

(1) Waarvan het kapitaal: F 400 miljoen.



WEEKSTATEN IN HET {( STAATSBLAD» GEPUBLICEERD IN 1962
(in miljoenen franken) PASSIVA

Orderekening :

I

I
Waarden

Bestuur der Rekeningen.courant Internationale akkoorden
Postchecks :
Tegoed voor (Wet van 28 juli 1948) Totaal Te leveren Pensioenkas

Kapitaal.
van de

I
TOTAAL rekening van de Bankbiljetten der

reserves en TOTAAL

Pensioenkas Diversen Minister van Schatkist Banken vreemde val. van het Diversen afschrijvings. DATA

ACTIVA Nationale Opvoe- in omloop I in het Dive-rse verbintenissen rekeningen PASSIVA
van het ding en Kultuur Buitengewone I buitenland : rekeninqen- Europees en goud PersoneelAndere op zicht (1)

Personeel (Schoolpakt,wet Gewone Spec. rek. con junc tuur- gewone Monetaircourant akkoorden
van 29 mei 1959, rekening veref£. E.B U. taks (Wet rekeningen Akkoord

artikel 15) van 12-3.1957) .

1.214 1.278 167.120 2.154 127.640 23 - 25 I 356 7.632 202 348 136.226 25.675 1.214 1.436 2.569 167.120 8 jan. 1962
1.220 1.168 166.778 2.127 125.619 18 28 25 459 9.361 145 345 136.000 25.539 1.220 1.450 2.5-69 166.778 15 »
1.220 723 164.006 2.084 124.232 22 - 25 365 9.431 148 204 134.427 25.104 1.220 628 2.627 164.006 22 »
1.220 604 164.179 2.058 124.005 4 - 23 296 10.722 110 208 135.368 24.325 1.220 639 2.627 164.179 29 »

1.217 639 165.235 2.037 126.393 1 - 23 251 9.385 124 202 136.379 24.349 1.217 663 2.627 165.235 5 februari
1.220 1.225 166.331 1.986 125.161 22 - 23 349 11.696 134 201 137.586 24.227 1.220 671 2.627 166.331 12 »
1.225 745 161.286 1.958 124.146 9 - 23 254 7.388 136 228 132.184 24.583 1.225 667 2.627 161.286 19 »
1.225 1.002 160.827 1.921 124.594 12 - 22 362 6.643 112 210 131.955 24.353 1.225 667 2.627 160.827 26 »

1.221 614 161.841 1.895 127.510 22 -- 22 356 5.363 119 188 133.580 23.808 1.221 605 2.627 161.841 5 maart
1.221 686 162.823 1.857 126.175 '1 - 22 322 7.665 124 181 134.496 23.867 1.221 612 2.627 162.823 12 »
1.222 827 162.598 1.820 125.200 14 - 22 415 8.143 163 193 134.150 23.979 1.222 620 2.627 162.598 19 »
1.221 534 162.049 1.809 124.833 14 - 22 538 8.290 138 184 134.019 23.550 1.221 632 2.627 162.049 26 »

1.222 628 164.337 1.769 128.203 7 - 22 352 6.862 119 181 135.746 24.096 1.222 646 2.627 164.337 2 april
1.217 726 163.759 1.737 128.023 19 - 25 377 6.437 146 193 135.220 24.037 1.217 658 2.627 163.759 9 »

1.221 958 160.794 1.691 126.883 18 - 25 590 6.165 138 194 134.013 22.248 1.221 685 2.627 160.794 16 »

1.221 738 158.886 1.675 126.665 21 - 25 373 4.925 165 174 132.348 21.990 1.221 700 2.627 158.886 20 »
1.228 626 159.965 1.645 128.698 15 -- 25 301 4.156 126 176 133.497 21.897 1.228 716 2.627 159.965 27 }}

1.224 606 160.974 1.637 129.177 14 - 24 272 4.775 128 158 134.548 21.832 1.224 743 2.627 160.974 7 mei
1.224 618 162.346 1.607 127.829 5 - 23 320 7.263 127 164 135.731 22.007 1.224 757 2.627 162.346 14 »
1.225 720 160.819 1.567 126.994 20 - 25 270 6.320 147 177 133.953 22.243 1.225 771 2.627 160.819 21 »

1.225 642 160.174 1.485 127.479 18 -- 25 334 5.140 114 153 133.263 22.279 1.225 780 2.627 160.174 28 »

1.226 694 161.499 1.474 130.358 15 - 19 294 4.280 108 151 135.225 21.616 1.226 805 2.627 161.499 4 juni
1.226 660 161.997 1.443 130.216 14 - 18 282 4.940 109 152 135.731 21.599 1.226 814 2.627 161.9.97 8 »

1.231 845 161.252 1.384 128.318 9 - 25 289 6.235 94 152 135.122 21.450 1.231 822 2.627 161.252 18 »

1.231 1.048 158.359 1.345 128.637 19 - 26 300 3.957 112 158 133.209 20.428 1.231 864 2.627 158.359 25 »

1.233 854 161.136 1.309 132.624 19 - 26 461 3.020 115 177 136.442 19.941 1.233 893 2.627 161.136 2 juli
1.231 857 162.485 1.264 133.468 20 - 25 307 3.868 94 168 137.950 19.763 1.231 914 2.627 162.485 9 »

1.232 879 161.066 1.223 132.670 13 - 25 329 3.191 97 184 136.509 19.762 1.232 936 2.627 161.066 16 »

1.234 823 160.758 1.205 131.366 2 - 25 252 3.755 167 232 135.799 20.154 1.234 944 2.627 160.758 23 »

1.234 895 161.980 1.170 132.018 11 - 25 224 4.061 399 246 136.984 20.165 1.234 970 2.627 161.980 30 »

1.230 1.396 162.684 1.147 133.416 16 - 24 382 2.943 128 268 137.177 20.655 1.230 995 2.627 162.684 6 augustus

1.229 986 161.616 1.117 131.991 10 - 24 227 3.719 103 283 136.357 20.393 1.229 1.010 2.627 161.616 13 »

1.229 849 160.658 1.095 131.101 19 -- 24 257 3.714 111 282 135.508 20.277 1.229 1.017 2.627 160.658 20 »
1.229 1.000 160.838 1.081 130.350 4 -- 25 253 4.716 120 359 135.827 20.130 1.229 1.025 2.627 160.838 27 »

1.230 1.143 161.487 1.012 133.234 14 - 25 275 2.567 101 378 136.594 19.999 1.230 1.037 2.627 161.487 3 september

1.224 1.008 160.858 966 132.383 17 - 24 328 3.095 132 356 136.335 19.620 1.224 1.052 2.627 160.858 10 »

1.225 1.161 159.058 947 130.891 21 - 23 379 2.870 128 345 134.657 19.484 1.225 1.065 2.627 159.058 17 »

1.226 1.085 158.747 886 130.624 13 - 23 286 3.068 128 341 134.483 19.322 1.226 1.089 2.627 158.747 24 »

1.228 1.067 160.743 829 133.859 23 - 25 412 2.155 152 229 136.855 18.926 1.228 1.107 2.627 160.743 1 oktober

1.223 1.060 159.804 803 133.429 12 - 25 305 2.114 133 277 136.295 18.535 1.223 1.124 2.627 159.804 8 »
1.225 1.230 158.981 731 132.174 10 28 25 327 2.640 151 292 135.647 18.345 1.225 1.137 2.627 158.981 15 »
1.225 1.161 157.714 714 131.547 11 - 25 289 2.187 190 307 134.556 18.158 1.225 1.148 2.627 157.714 22 »

1.225 1.073 159.504 644 132.168 11 - 24 330 3.600 200 361 136.694 17.777 1.225 1.181 2.627 159.504 29 »

1.221 1.067 160.368 610 134.306 12 - 24 349 2.556 211 359 137.817 17.496 1.221 1.207 2.627 160;368 5 november

1.220 975 160.962 569 132.969 14 - 25 337 3.420 246 211 137.222 18.672 1.220 1.221 2.627 160.~62 12 »
1.227 1.346 160.194 498 131.672 1 - 25 444 3.819 262 174 136.397 18.687 1.227 1.256 2.627 160.194 19 »
1.227 1.199 156.809 450 131.100 24 - 24 299 2.764 258 203 134.672 16.999 1.227 1.284 2.627 156.809 26 »

1.232 1.189 156.850 1.247 134.061 19 - 26 332 1.130 259 213 136.040 15.652 1.232 1.299 2.627 156.850 3 december
1.227 1.142 156.252 1.181 133.268 11 - 26 303 1.676 224 219 135.727 15.353 1.227 1.318 2.627 156.252 10 »
1.223 1.771 156.366 1.136 132.280 5 - 26 338 2.730 189 268 135.836 15.354 1.223 1.326 2.627 156.366 17 »
1.224 1.213 156.762 1.097 134.435 3 - 25 246 928 188 368 136.193 15.354 1.224 1.364 2.627 156.762 21 »
1.224 2.172 161.008 1.061 137.589 24 - 27 R90 1.899 187 394 140.510 15.269 1.224 1.378 2.627 161.008 28 »





BIJLAGE 3

TARIEVEN

DER DISCONTO- EN VOORSCHOTVERRICHTINGEN IN 1962

DISCONTO

Geaccepteerd in een bank gedomicilieerd papier, warrants

- Accepten 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 III een bank gedomicilieerd papier,
promessen.

VOORSCHOTTEN IN REKENING-COURANT EN BELENINGEN
Quotiteit

maximum
- Schatkistcertificaten uitgegeven tegen de rentevoet

van 1 15/16 % . 95 %
- Schatkistcertificaten en certificaten van het Renten-

fonds, uitgegeven op maximum 130 dagen 95 %
- Schatkistcertificaten uitgegeven op meer dan 130

dagen en op maximum 366 dagen 95 %
_ Andere overheidsfondsen (1) . 80 %

Tarief van kracht

op 31 sedert sedert sedert sedert
december 18 januari 22 maart 9 augustus 6 decem-

1961 1962 19û2 1962 ber 1962

4,50 4,25 4,-- 3,75 3,50

4,50 4,25 4,- 3,75 3,50
3,50 3,25 3,- 3,- 2,75

5,- 4,75 4,50 4,25 4,-

5,25 5,- 4,75 4,50 4,50

5,75 5,50 5,25 5,- 5,-

2,25 2,25 2,25 2,25 -

4,50 4,25 4,- 3,75 3,50

5,25 5,- 4,50 4,25 4,-

5,75 5,50 5,25 5,- 5,-

(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
( Belgische franken)

1 1 Caned. 1 1 1 1 1 100
1 Zwit. 1 U.S. nieuwe dollar 1 Pond 100 100 Ital.

1962 Nederl. Deutsche Zweedse Deense Noorse Oostenr.
frank dollar Franse

I
Sterling Escudo gulden Mark kroon kroon kroon Lires schill.

frank kabel post

Januari
Hoogste. 11,53 49,78 10,16 47,70 47,70 139,99 174,50 13,82 12,47 9,64 7,24 6,99 8,02 192,85
Laagste. 11,52 49,78 10,15 47,56 47,56 139,83 174,30 13,77 12,45 9,62 7,23 6,98 8,02 192,55
Gemiddelde 11,53 49,78 10,16 47,63 47,63 139,91 174,40 13,81 12,46 9,63 7,23 6,98 8,02 192,68

Februari
Hoogste. 11,53 49,78 10,16 47,53 47,53 140,16 174,73 13,77 12,46 9,66 7,23 6,99 8,02 192,78
Laagste. 11,48 49,78 10,15 47,40 47,40 139,97 174,45 13,75 12,44 9,65 7,23 6,98 8,02 192,65
Gemiddelde 11,51 49,78 10,16 47,46 47,46 140,10 174,63 13,76 12,45 9,65 7,23 6,99 8,02 192,70

Maart
Hoogste. 11,48 49,78 10,16 47,51 47,50 140,23 174,83 13,81 12,47 9,68 7,24 6,99 8,02 192,90
Laagste. 11,45 49,78 10,16 47,39 47,39 139,91 174,49 13,76 12,44 9,64 7,23 6,98 8,02 192,65
Gemiddelde 11,47 49,78 10,16 47,43 47,43 140,13 174,69 13,78 12,45 9,66 7,24 6,99 8,02 192,80

April
Hoogste. 11,48 49,82 10,17 47,45 47,45 140,21 174,85 13,85 12,46 9,68 7,24 6,99 8,03 193,25
Laagste. 11,45 49,78 10,16 47,40 47,40 139,99 174,55 13,80 12,44 9,67 7,22 6,98 8,02 192,85
Gemiddelde 11,46 49,79 10,16 47,42 47,42 140,10 174,69 13,83 12,45 9,67 7,23 6,99 8,02 192,93

Mel
Hoogste. 11,53 49,79 10,16 47,41 47,41 140,07 174,68 13,86 12,47 9,68 7,22 6,98 8,02 192,98
Laagste. 11,46 49,74 10,15 45,65 45,64 139,74 174,30 13,83 12,43 9,66 7,21 6,97 8,01 192,73
Gemiddelde 11,50 49,77 10,16 45,92 45,92 139,95 174,53 13,85 12,45 9,67 7,22 6,98 8,02 192,86

Juni
Hoogste. 11,53 49,77 10,15 46,09 46,08 139,82 174,40 13,85 12,48 9,68 7,23 6,97 8,02 192,90
Laagste. 11,53 49,74 10,15 45,62 45,62 139,58 174,10 13,80 12,45 9,66 7,21 6,97 8,01 192,80
Gemiddelde 11,53 49,75 10,15 45,72 45,72 139,71 174,24 13,84 12,46 9,67 7,22 6,97 8,02 192,84

Juli
Hoogste. 11,53 49,75 10,15 46,13 46,12 139,71 174,25 13,85 12,49 9,67 7,22 6,97 8,02 192,88
Laagste. 11,50 49,73 10,15 45,97 45,97 139,47 173,88 13,81 12,44 9,66 7,20 6,96 8,01 192,70
Gemiddelde 11,52 49,74 10,15 46,08 46,08 139,59 174,06 13,84 12,48 9,66 7,20 6,97 8,01 192,76

Augustus
Hoogste. 11,51 49,75 10,15 46,17 46,18 139,54 174,10 13,81 12,45 9,67 7,20 6,97 8,02 192,83
Laagste. 11,50 49,72 10,15 46,10 46,10 139,32 173,75 13,78 12,44 9,66 7,19 6,95 8,01 192,65
Gemiddelde 11,51 49,73 10,15 46,14 46,14 139,44 173,88 13,80 12,44 9,66 7,19 6,96 8,01 192,74

September
11,52Hoogste. 49,77 10,16 46,22 46,22 139,41 173,80 13,83 12,44 9,66 7,19 6,96 8,02 192,88

Laagste. 11,50 49,75 10,15 46,18 46,18 139,33 173,72 13,80 12,43 9,66 7,19 6,96 8,02 192,80
Gemiddelde 11,51 49,76 10,15 46,20 46,20 139,37 173,78 13,81 12,44 9,66 7,19 6,96 8,02 192,84

Oktober
Hoogste. 11,53 49,78 10,16 46,26 46,26 139,49 173,95 13,83 12,43 9,66 7,19 6,96 8,02 192,90
Laagste. 11,49 49,74 10,15 46,20 46,20 139,30 173,68 13,78 12,40 9,65 7,19 6,95 8,01 192,70
Gemiddelde 11,51 49,76 10,15 46,24 46,24 139,40 173,82 13,81 12,42 9,66 7,19 6,96 8,02 192,80

November
Hoogste. 11,53 49,76 10,16 46,27 46,26 139,47 173,90 13,82 12,43 9,65 7,20 6,97 8,02 192,70
Laagste. 11,52 49,74 10,15 46,12 46,12 139,31 173,68 13,78 12,39 9,60 7,18 6,95 8,01 192,47
Gemiddelde 11,53 49,75 10,15 46,20 46,19 139,39 173,79 13,80 12,41 9,63 7,19 6,96 8,01 192,56

December
Hoogste. 11,53 49,78 10,16 46,29 46,29 139,57 174,00 13,84 12,48 9,61 7,22 6,97 8,02 192,88
Laagste. 11,52 49,73 10,15 46,16 46,16 139,38 173,75 13,80 12,43 9,58 7,20 6,96 8,01 192,42
Gemiddelde 11,53 49,75 10,15 46,23 46,23 139,45 173,86 13,82 12,45 9,59 7,21 6,96 8,01 192,69

Het jaar
Hoogste. 11,53 49,82 10,17 47,70 47,70 140,23 174,85 13,86 12,49 9,68 7,24 6,99 8,03 193,25
Laagste. 11,45 49,72 10,15 45,62 45,62 139,30 173,68 13,75 12,39 9,58 7,18 6,95 8,01 192,42
Gemiddelde 11,51 49,76 10,15 46,55 46,55 139,71 174,19 13,81 12,45 9,65 7,21 6,97 8,02 192,77
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