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In 1968 bleef de hoogconjunctuur in België voortduren en nam zelfs
in kracht toe. Zoals in alle landen van de Europese Economische Gemeen-
schap, kwamen spanningen, eigen aan een toestand van aanhoudende vol-
ledige tewerkstelling, aan het licht.

Ofschoon de industriële produktie, ingevolge de strenge winter, aan-
vankelijk een vertraging opliep, is zij, in haar geheel beschouwd, met
ongeveer 5,5 pct. toegenomen. De steenkolenmijnen, het bouwbedrijf, de
meeste textielbedrijven ev, meer algemeen, de bedrijven die verbruiks-
goederen produceren werden begunstigd door een vaste vraag, zodat het
produktievermogen volledig gebruikt werd of had kunnen gebruikt worden,
ware zulks in vele gevallen niet verhinderd geworden door het tekort aan
beschikbare arbeidskrachten. Daarentegen ondergingen de bedrijvigheid
en de verkoopprijzen van de ijzer- en staalnijverheid de ongunstige invloed
van het verbroken evenwicht op de wereldmarkt van het staal; de metaal-
bedrijven gespecialiseerd in de produktie van uitrustingsgoederen voelden
de vertraging van het groeitempo van de investeringen der bedrijven in
sommige Europese landen; de glasfabrieken en de tapijtweverijen werden
getroffen door de protectionistische maatregelen van de Verenigde Staten.

De verhoging van de levensstandaard en de geleidelijke vrijmaking
van de landbouwmarkten in de Gemeenschap schiepen ruimere afzet-
mogelijkheden voor de veeteeltprodukten.

De groothandelsprijzen van de veeteeltprodukten stegen trouwens
met ongeveer 16 pct., terwijl de prijzen van de plantaardige landbouw-
produkten, doorheen de seizoenbewegingen, vaster bleven. In totaal,
vertoonde het indexcijfer van de groothandelsprijzen der landbouwpro-
dukten een verhoging met ongeveer 7 pct., d.i. veel meer dan het overeen-
stemmende stijgingspercentage van de nijverheidsprodukten. Dit laatste
bedraagt 8 pct., hetgeen toch een aanzienlijke verhoging betekent voor
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een tijdsbestek van één jaar. Zij volgt echter op een daling, die in 1960
een aanvang nam, zodat de ontwikkeling van de Belgische industriële
prijzen, sedert 1958, nog gunstig de vergelijking doorstaat met die van de
voornaamste Europese landen, zo niet met die van de Verenigde Staten.

De lonen vermeerderden, van september 1962 tot september 1968,
met ongeveer 8 pct.; op het einde van het jaar werden nieuwe verhogingen
toegepast.

De stijging van de kleinhandelsprijzen bereikte voor het gehele jaar
4,2 pct.; zij verliep sneller tijdens de tweede helft van het jaar.

De uitbreiding van de economische bedrijvigheid en van de inkomens
leidde tot een verhoging van de invoer met ongeveer 12 pct. voor de eerste
elf maanden; de uitvoer nam iets minder toe; het tekort van de handels-
balans bereikte F 11,1 miljard, tegen F 7,6 miljard voor dezelfde periode
van 1962. Die aangroei van het goederenverkeer komt volledig tot uiting
in het volume, want de gemiddelde prijzen liepen een weinig terug. Vooral
de betrekkingen met de landen van de Gemeenschap en met het Verenigd-
Koninkrijk namen uitbreiding; het overschot tegenover de eerstgenoemde
landen gaf een afgetekende vermeerdering te zien, terwijl het tekort
geringer werd tegenover het Verenigd-Koninkrijk, maar ruimer tegenover
de andere gebieden.

De ontwikkeling van de handelsbalans had tot gevolg dat het
betalingssaldo van de gezamenlijke goederentransacties minder gunstig
uitviel voor de eerste negen maanden van 1968 dan voor de overeenstem-
mende periode van 1962. Rekening houdend met de overige rubrieken,
sloot de lopende rekening voor de eerste negen maanden met een negatief
saldo van F 2 miljard, terwijl zij voor de overeenstemmende maanden van
1962 een batig saldo van F 4,8 miljard vertoonde.

Voor dezelfde periodes lieten de particuliere kapitaaltransacties, het
waarneembare kortlopend kapitaalverkeer niet medegerekend, een over-
schot van F 0,4 miljard, tegen F 2,8 miljard. Maar het kapitaalverkeer van.
de overheidssector, dat voor de eerste negen maanden van 1962 ingevolge
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de terugbetaling van schulden aan het buitenland aanleiding gaf tot netto-
uitvoer van kapitaal, liet. tijdens dezelfde periode van 1963, een overschot
voortvloeiend uit nieuwe leningen opgenomen in het buitenland. In totaal,
stegen de nettoreserves van de Bank, maar de particuliere banken zagen
hun nettoverplichtingen tegenover het buitenland eveneens toenemen,
vooralomdat zif zich buitenlandse geldmiddelen aanschaften met de bedoe-
ling krediet te verlenen aan de Staat.

De groei van de economische bedrijvigheid en, in sommige bedrijfs-
takken, een vermindering van de beschikbare middelen voor zelffinan-
ciering hebben de bedrifven ertoe aangezet een ruim beroep te doen op
het krediet. De kredietverlening van de geldscheppende instellingen, d.w.z.
voornamelijk de banken, aan de bedrijven en particulieren vertoonde een
aanzienlijke uitbreiding : zij vermeerderde namelijk met 13,3 pct. van
september 1961 tot september 1962 en met 21 pct. tijdens de volgende
twaalf maanden.

De financiering van de Staat droeg eveneens bij tot de aanwas van de
liquiditeiten. Dank zij het herstel van de overheidsfinanciën in 1961 en
1962, kon het kastekort merkelijk verminderd worden. In 1963 is het even-
welopnieuw gestegen en bereikte het, voor de eerste elf maanden,
F 29,5 miljard. De nettofinancieringsbehoeften van de Staat, gemeten aan
de hand van de toeneming van de directe en indirecte schuld, beliepen
voor de eerste elf maanden van 1962 F 16,2 miljard en vermeerderden tot
F 20,9 miljard voor de overeenstemmende periode van 1963; terzelfder tijd
kon de Staat aanzienlijk minder leningen plaatsen op de binnenlandse
markt: de middelen die deze laatste aan de Staat verschafte, vielen tijdens
de voornoemde periodes van F 24,6 miljard op F 8,4 miljard. Bijgevolg
moest de Schatkist zich tot het buitenland wenden.

Kenmerkend voor de toestand van de binnenlandse kapitaalmarkt
waren het klimaat van hoogconjunctuur, een duidelijke afkeer van het
publiek voor de aan de fiscale voorheffing onderworpen beleggingen en
een voorkeur voor sommige andere activa, o.m. voor monetaire kas-
middelen.
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In de loop van de eerste elf maanden van 1963 nam de gemiddelde
biljettenhoeveelheid toe met 9,9 pct., tegen 5,4 pct. voor de overeenstem-
mende periode van 1962, en de gemiddelde totale geldhoeveelheid - bil-
jetten en dadelijk opeisbare deposito's - met 10,3 pct., tegen 7 pct.

Die vooruitgang, die zich vooral tijdens het eerste halfiaar van 1963
voordeed, overtreft de aangroei van het Bruto Nationaal Produkt. Hij
werd evenwel ten dele geneutraliseerd door een daling van de omloop-
snelheid der bankdeposito's en der tegoeden in rekening bij het
Bestuur der Postchecks; die vertraging wijst op een zekere neiging tot
het oppotten van rustende kasvoorraden. Verder beliep de gemiddelde toe-
neming van de totale hoeveelheid monetaire en quasi monetaire tegoeden
10,1 pct. voor de eerste negen maanden van 1963, d.i. nauwelijks meer dan
de vermeerdering met 9,6 pct. in 1962. Ten slotte, dient er op gewezen dat
de monetaire kasvoorraden, ondanks hun aangroei in 1963, nochtans minder
toenamen in België tijdens de jongste drie jaar dan in elk van de andere
landen van de Gemeenschap.

De gezamenlijke spaardeposito's stegen sneller dan in 1962. De
publieke uitgiften van obligaties en kasbons, inzonderheid de doorlopende
uitgiften van de openbare kredietinstellingen, gaven daarentegen een
merkelijk tragere aangroei te zien.

De conjuncturele verruiming van de kredietbehoeften der bedrijven,
enerzijds, het herhaalde beroep van de Schatkist op de markten, anderzijds,
en, ten slotte, een zekere voorkeur van het publiek voor liquide middelen
hebben geleid tot een opwaartse beweging van de rentevoeten. De verho-
ging - gelukkiglijk vertrekkend van een peil dat zover mogelijk omlaag
gedrukt was in 1962 - had een uitwerking op alle categorieën financiële
activa.

Ook de geldmarkt werd in die beweging meegetrokken, zowel de
daggeldmarkt als de meer kenmerkende markten van het handelspapier en
van het kortlopend overheidspapier.

De stijging van de rentevoeten, van het geldmarktpapier in de loop
van het jaar weerspiegelt de beredeneerde toepassing van een politiek.
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De gebeurtenissen van de jaren 1960 en 1961 - de Kongolese afschei-
ding, daarna de sociale onlusten tijdens de winter en de regeringscrisis die
er op volgde - wettigden maatregelen tot behoud van het buitenlands
evenwicht, inzonderheid verhogingen van rentevoeten. Deze laatste konden
naderhand opnieuwomlaag gedrukt worden dank zij de bevredigende ont-
wikkeling van de betalingsbalans, de merkeliike verbetering van de finan-
ciële toestand van de Staat en de stabiliteit der prijzen. De verlaging van de
rentevoeten lag in de lijn van de inspanningen gericht op de versnelling
van de economische groei, doelstelling van het regeringsbeleid. De laatste
verlaging van de discontovoet met 0,25 pct. werd doorgevoerd op 6 decem-
ber 1962 : doel van de Bank was zover mogelijk omlaag te gaan met het
rentepeil dat als uitgangspunt zou dienen voor de opwaartse beweging die
onoermiideliik: op de fiscale hervorming zou volgen.

In de loop van 1963 kwam die beweging inderdaad los. Ook de con-
iuncturele ontwikkeling liet haar invloed gelden. De mogelijkheid van een
conjunctuurteruggang, die tot het einde van het eerste kwartaal niet uit-
gesloten was, nam geen vaste vorm aan; bij het begin van het tweede
kwartaal begonnen zich daarentegen spanningen af te tekenen. De reacties
van de Belgische kapitaalmarkt noopten de Schatkist ertoe zich tot de bui-
tenlandse markten te wenden om haar tekort te financieren; de daaruit
voortvloeiende verkoop van buitenlandse valuta's aan de Bank gaf aan-
leiding tot geldschepping. Ofschoon de daling van de omloopsnelheid neu-
traliserend werkte, dreigde die geldschepping een evenwichtsverstorende
factor te worden, te meer daar zij versterkt werd door de snelle aangroei
van de bankkredieten aan de bedruoen.

Biigeoolg. verhoogde de Bank, op 18 juli, de gehele schaal van haar
rentepercentages met 0,50 pct., waardoor de discontovoet van de geaccep-
teerde in een bank gedomicilieerde wissels van 3,5 op 4 pct. gebracht werd.
Zii heeft daarenboven de banken verzocht dat zii er bij hun kredietver-
lening zouden voor waken vooral die activiteiten te financieren die
bijdragen tot een uitbreiding van het aanbod van produkten, en dat zij
zouden vermijden de verbruiksuitgaven verder aan te wakkeren. Dat
advies vormde de tegenhanger van de aanbeveling die de Minister van
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Financiën en het Centraal Bureau voor de Kleine Spaarders in maart
gericht hadden, de eerste tot de openbare kredietinstellingen, het tweede
tot de particuliere spaarkassen, met het doel de toekenning van leningen
voor de woningbouw te matigen.

Die waarschuwingen hadden geen beoredigende uitwerking.

Op 81 oktober verhoogde de Bank dan ook opnieuw haar rentevoeten,
ditmaal echter niet op eenvormige wijze. De verhoging bleef beperkt tot
0,25 pct. wat betreft de discontovoet der geaccepteerde in een bank
gedomicilieerde wissels, die aldus 4,25 pct. bereikte; zij bedroeg 0,75 pct.
voor de discontovoet van de promessen en die van de voorschotten; beide
rentepercentages, aldus op 6,25 pct. gebracht, dienen voor de banken
meestal tot vergelijkingspunt voor de tarieven van hun kaskredieten.

De stijging van de kosten van hët bankkrediet ging gepaard met een
verhoging van de rentepercentages toegepast door de overheidsinstellingen.

Die beperkende maatregelen hebben aldus het sedert 1961 gevoerde
beleid onderbroken. Op lange termijn gezien, zou de economische groei
in het gedrang gekomen zijn, indien de conjuncturele spanningen, vooral
voortvloeiend uit een verstoring van het evenwicht in de naburige landen,
door een overdreven kredietexpansie verergerd geweest waren. Eoen-
wichtige economische groei bliift een fundamentele doelstelling. Zodra de
risico's van de huidige toestand zullen uitgeschakeld zijn, zullen de beper-
kende schikkingen verzacht of opgeheven worden.

Men stelt evenwel vast dat de ramingen opgenomen in het Nationaal
Budget voor 1964 steunen op de voortzetting van de hoogconjunctuur. De
conjuncturele spanningen zouden dus kunnen aanhouden en zelfs in
kracht toenemen. De verwachte uitbreiding van het Bruto Nationaal
Produkt zou even groot zijn als in 1968; de netto-investeringen van de
bedrijven en die van de gezamenlijke overheidssector zouden nog toe-
nemen. Nu ging, in 1968, de dekking van de financieringsbehoeften van
de bedrijven en van de Staat met rroeilijkheden gepaard. In dat opzicht
openen de ramingen vervat in het Nationaal Budget en in de Begroting
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van de ontvangsten en de uitgaven van de Staat geen vooruitzichten op
wezenlijke veranderingen die de financiering minder moeilijk zouden
kunnen maken.

Wat inzonderheid de Staat betreft, verschaft de begroting die aan het
Parlement werd voorgelegd, gegevens over de omvang van het tekort dat
door leningen moet gedekt worden. De gewone begroting is in evenwicht
op F 148,7 miljard. Rekening houdend met de spreiding van de uitvoering
van het programma der vastleggingen over 196.5,wordt het tekort van de
buitengewone begroting, dat met leningen dient gefinancierd te worden,
op F 18,9 miljard geraamd. Bij dat bedrag komen de betalingen van het
Wegenfonds en de uitgaven in verband met gebruikte middelen van derden
en met de gewaarborgde Kongolese schuld.

Het totale tekort zou dus ongeveer F 28 miljard kunnen bedragen.
Dat cijfer houdt evenwel geen rekening met twee openbare leningen,
F 13 miljard in totaal, die in 1964 vervallen. De aflossingen en de terug-
betalingen in aanmerking genomen, zou het nettotekort F 16,5 miljard
bedragen.

Zelfs in de veronderstelling dat in de loop van het dienstjaar geen
enkele verhoging van uitgaven plaatsheeft en dat het bedrag der aflossin-
gen en terugbetalingen volledig opnieuw in staatsfondsen wordt geplaatst,
zal de overheid op de kapitaalmarkten met een belangrijke vraag in mede-
dinging treden met de bedrijven.

De ontpotting van de thans rustende kasmiddelen zou stellig tot de
oplossing van het probleem bijdragen, doordat zij het aanbod van kapitaal
zou doen toenemen. Indien de Schatkist, dank zij die ontpotting, niet alleen
het begrotingstekort kon financieren, maar ook en vooral haar verplich-
tingen tegenover het buitenland verminderen, dan zou zij, op beslissende
wijze, bijdragen tot het scheppen van normale verhoudingen.

Komen die normale verhoudingen niet tot stand, dan zullen de aan-
passing van het aanbod en van de vraag op de kapitaalmarkt en het even-
wicht van die markt in het raam van een op stabiliteit gerichte geldpolitiek,
slechts door een beperkend kredietbeleid kunnen verwezenlijkt worden.
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Weliswaar kan de economische weerslag van een dergelijk beleid niet
altijd nauwkeurig gemeten worden, in het bijzonder in sommige stadia
van de conjunctuur.

Maar, anderzijds, is het zo dat, in een toestand van volledige tewerk-
stelling van de actieve bevolking, de groei van het Nationaal Produkt, voor-
opgesteld in het Nationaal Budget, slechts mogelijk is door de verbetering
van de produktiviteit van de economie, en dat die verbetering slechts het
resultaat kan zijn van een ontwikkeling die niet zou bespoedigd worden
door een monetaire expansie die opnieuw op de stijging van het reëel
inkomen zou vooruitlopen. De prijsstijging die van een dergelijke expansie
het gevolg zou kunnen zijn, houdt het gevaar in dat de reeds in 1963 ter
beschikking van de economie gestelde en blijkbaar ten dele rustend ge-
bleven betaalmiddelen, thans in de goederensfeer zouden aangewend
worden.

Het aldus gestelde vraagstuk valt weliswaar, uit hoofde van de
fundamentele keuzebeslissingen die het inhoudt, hoofdzakelijk onder de
bevoegdheid van de politieke overheid. Het is niet de taak van de Bank
een orde van voorrang vast te stellen. Maar welke die ook mag ziin, er dient
vermeden dat het land medegesleept wordt in een cumulatieve stifging
van de kosten en de priizen. De globale evenwichtsverhoudingen die de
grondslag vormen van de waardevastheid van het geld, moeten gevrifwaard
blifven. Met dat doel zal de Bank, wat haar betreft, binnen de perken van
haar bevoegdheid inzake krediet, de vereiste maatregelen treffen.
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De veralgemening van de toestand van hoogconjunctuur was kenmer-
kend voor de wereldeconomie in 1963. Meestal aangewakkerd door de
stijging van het particuliere verbruik en van de overheidsbestedingen kende
de bedrijvigheid van de industrielanden een nieuwe expansie die tijdens
het tweede halfjaar de particuliere investeringen in verscheidene landen
opnieuw deed toenemen. Van hun kant haalden de ontwikkelingslanden
voordeel uit een stijging van de vraag naar basisprodukten waarvan zij
leverancier zijn.

De wereldhandel nam nog met ongeveer 7 pct. in waarde toe; de
veranderingen in het internationale goederen- en dienstenverkeer hadden
tot gevolg het verdwijnen van het batig saldo van de Europese Econo-
mische Gemeenschap en een verbetering van de lopende rekening van de
Verenigde Staten, het Verenigd-Koninkrijk en verscheidene ontwikkelings-
landen.

De spanningen in het internationale betalingsverkeer namen af : de
twee landen waarvan de valuta als reserve aangewend wordt, zagen hun
positie t.O.V. het buitenland verbeteren; de samenwerking onder de
monetaire autoriteiten van de voornaamste landen, inzonderheid de tien
ondertekenaars van de overeenkomst van 5 januari 1962, heeft die ontwik-
keling in de hand gewerkt.

Voor het jaar 1963 in zijn geheel zal het gezamenlijke tekort van de
betalingsbalans van de VERENIGDE STATEN vermoedelijk even groot
zijn als in 1962. Die vergelijking verbergt evenwel de gunstige kentering
die zich tijdens het tweede halfjaar aftekende. De vastheid van de vraag
in Europa, de relatieve ontwikkeling van de prijzen en de nog sterkere
koppeling van Amerikaanse hulpverlening aan Amerikaanse leveringen
maakten het de Verenigde Staten mogelijk het overschot van hun

15



goederen- en dienstentransacties op te voeren. Anderzijds vertraagde de
kapitaaluitvoer ten gevolge van de verhoging van de Amerikaanse rente-
percentages op korte termijn en het indienen van een wetsontwerp
houdende instelling van een vereveningstaks op de rente bij de aankoop
van buitenlandse effecten door Amerikaanse ingezetenen. Eenmaal door
het Congres goedgekeurd, zal de taks met terugwerkende kracht op
19 juli 1963 worden toegepast.

De vermindering van het tekort t.O.V.het buitenland in de loop van
het jaar ging gepaard met de voortzetting van de binnenlandse economische
expansie. De stijging van het Bruto Nationaal Produkt, alhoewel kleiner
dan in 1962, wordt geraamd op 3,5 pct. in volume. De toeneming van het
particuliere verbruik en van de overheidsuitgaven ondersteunde de bedrij-
vigheid die bovendien, vanaf het tweede kwartaal, in stand werd gehouden
door een hervatting van de particuliere investeringen in vast kapitaal. Dat
de werkloosheid niettemin vrij aanzienlijk blijft, kan o.m. worden ver-
klaard door structurele niet-economische gegevens.

TabelI.

Bruto Nationaal Produkt en buitenlandse handel van de grote industriegebieden

Bruto Nationaal Produkl (1) Aandeel in de werelduilvoer (5) Handelsbalans (5)
(IndexcijfeT8 1958 = 100) (Pct.) (Miljoenen U.S.-$)

E.E.G. I Verenigde I Verenigd- I Verenigde Verenigd- I Verenigde I Verenigd-Staten Koninkrijk E.E.G. E.E.G.(2) (3) (4) Stalen Koninkrijk Siaien Koninkrijk

1959 ............... 105,1 106,7 103,1 18,4 18,8 10,5 + 914 +2.385 -1. 494

1960 ............... 112,8 109,4 107,7 19,0 19,8 10,1 + 71 +5.648 -2.463

1961 ............... 118,7 111,5 111,3 19,3 19,5 10,2 - 3 +6.270 -1.557

1962 ............... 124,7 118,3 111,1 18,7 19,4 10,1 -1.651 +5.110 -1.521

1963 (6) ......... (r)129,7 (r)122,7 (r)113,9 (r)18,3 (r)19,4 (r)10,1 -3.012 +5.535 -1.583

(1) Tegen vaste markiprijzen.
(2) BTonnen : Jaren 1959 lol 1961 : Stalisliques générales de l'Organisation de Coopération el de Développement Econo-

miques, november 1962, blz. XIII (legen prijzen van 1954 en legen wisselkoersen van 1958); jaren 1962 en 1968 : ramingen
en vooruitzichten door de Diensten YaD de Commissie van de Europese Economische Gemeenschap, berekend tegen prijzen
en wisselkoersen ven het vorige jaar.

(3) BTon : Economic Indicators, november 1968, blz. 2 Itegen prijzen van 1962).
(4) Brulo binnenlands produkl geraamd tegen prijzen van 1958. Bron : Statistiques générales de l'Organisalion de Coopé-

ration et de Développement Economiques, november 1963, blz. 118.
(5) Excl. de intergemeenschappelijke handel. BTonnen : Verenigde Stalen (f.o.b.-invoer en f.o.b.-uilvoer) en Verenigd-

Koninkrijk (c.i.f.-invoer en f.o.b.-uitvoer) : Statistiques générales de l'Organisation de Coopération et de Développement
Economiques; E.E.G. (c.i.f.-invoer en f.o.b.-uitvoer) : Algemeen Statistisch Bulletin van het Bureau voor de Statistiek der
Europese Gemeenschappen.

(6) Voor de laatste zes kolommen ven dt: tabel : cijfeq van de eerste negen maanden, op jaarbasis wat de handelsbelene
belrefl.

(r) Raming.
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In het VERENIGD-KONINKRIJK steeg het Bruto Nationaal Produkt,
na een stilstand van meer dan een jaar, met ongeveer 2,5 pct., onder impuls
van de buitenlandse vraag, van het particuliere verbruik aangewakkerd
door verlaging van belastingen en verruiming van de kredietvoorwaarden
en, in mindere mate, onder impuls van de overheidsuitgaven; de nijver-
heidsinvesteringen vertoonden evenwel nog geen heropleving.

De EUROPESE ECONOMISCHE GEMEENSCHAP kende een
vijfde jaar van hoogconjunctuur. Na een zekere aarzeling tijdens de eerste
maanden van 1963 kwam het expansietempo opnieuw op een hoger peil.
Steeg het Bruto Produkt van de Gemeenschap iets minder dan in 1962, toch
groeide het nog met 4 pct. in volume, tegen 5 pct. tijdens het vorige jaar.
Nederland en België, die in 1962 lagere groeipercentages bereikten dan de
gezamenlijke Gemeenschap, zijn de enige landen waar de verhoging van het
Nationaal Produkt in 1963 sterker was dan vorig jaar; zij hield gelijke tred
met het gemiddelde expansiepercentage van de Gemeenschap.

In de Gemeenschap in haar geheel was de stijging van alle categorieën
binnenlandse bestedingen kleiner dan het vorige jaar; de investeringen,
meer bepaald die van de bedrijven, gaven de kleinste vooruitgang te zien.
Daarenboven was het tekort aan beschikbare produktiefactoren, vooral aan
werkkrachten, een knelpunt voor de toeneming van de bedrijvigheid. De
respectieve evolutie van de bestedingen en de middelen deed dan ook het
batig saldo van de netto-uitvoer verdwijnen, nadat het trouwens reeds in
1962 verminderd was. Ondanks die verslechtering van de balans van de
lopende transacties, namen de deviezenreserves van de landen van de
Gemeenschap in hun geheel nog toe, ten gevolge van de nettokapitaal-
invoer. De kosten en prijzen waren opwaarts gericht, vooral in Italië en
Frankrijk.

De landen van de Gemeenschap hebben de integratie van hun volks-
huishoudingen voortgezet. Op 1 juli 1963 werd een nieuwe stap naar een
tolunie gezet door de verlaging met 10 pct. van de toltarieven op het
handelsverkeer, binnen de Gemeenschap, van nijverheidsprodukten en
zogenaamde niet-vrijgemaakte landbouwprodukten. Die tarieven zijn aldus
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teruggebracht tot respectievelijk 40 pct. en 55 pct. van het peil van 1957
als vergelijkingspunt genomen. Eveneens werden, met ingang van 1 juli
1963, de verschillen tussen het gemeenschappelijk buitentarief en de natio-
nale tarieven toepasselijk op de industriële produkten aanzienlijk vermin-
derd. Met verscheidene derde landen, leden van de Algemene Overeen-
komst voor Handel en Tarieven, werden tariefovereenkomsten gesloten.
Ten slotte heeft de Raad van Ministers van de Gemeenschap op 23 decem-
ber 1963 ten behoeve van de Commissie richtlijnen vastgelegd met het
oog op de multilaterale handelsbesprekingen die in mei 1964 tussen
de partijen ~an genoemde Overeenkomst zullen beginnen. Bovendien
maken de beslissingen van dezelfde Raad van Ministers, getroffen in
december 1963, de weg vrij voor een verdere integratie van de nationale
landbouwmarkten en voor het uitwerken van een gemeenschappelijk land-
bouwbeleid. De Ministers hebben de grondbeginselen vastgelegd betref-
fende het Europese Oriëntatie- en Garantiefonds voor de Landbouwen
zij hechtten hun goedkeuring aan de vestiging van een gemeenschappelijke
organisatie van de markten voor zuivelprodukten, rundvlees en rijst. De
gemeenschappelijke organisatie van die markten is een aanvulling van die
welke vanaf 30 juli 1962 geleidelijk tot stand kwam voor de markten van
graangewassen, varkensvlees, pluimvee en eieren, evenals van fruit en
groenten.

De landen van de Gemeenschap werkten daarenboven nauwer samen
bij het zoeken naar en het in toepassing brengen van oplossingen voor hun
hangende economische problemen. Die samenwerking kwam inzonderheid
tot uiting in de werkzaamheden van het Monetair Comité en van de overige
gemeenschapsinstellingen. Met het oog op de coördinatie van hun beleid
hebben de monetaire autoriteiten elkaar bestendig geraadpleegd en voor-
gelicht; die samenwerking zal weldra door de oprichting van een Comité
van de Gouverneurs der centrale banken worden bekrachtigd.

GLOBALE ONTWIKKELING VAN DE BELGISCHE ECONOMIE.

Volgens de officiële ramingen van de globale grootheden van de.
Belgische economie steeg het Bruto Nationaal Produkt met 4 pct. in
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volume, tegen 3,9 pct. in 1962; na een vertraging tijdens de winter kende
de activiteit een levendige heropbloei die na de zomerperiode in kracht
toenam.

Het groeipercentage van het particuliere verbruik, geraamd op 4 pct.,
zou gelijk zijn aan dat van het Nationaal Produkt; het is inzonderheid de
vraag naar duurzame gebruiksgoederen die gestegen is.

De herwaardering van het openbaar ambt, waarvan de kosten voor
1963 op meer dan F 5 miljard worden geraamd, zou één van de oorzaken
zijn van de sterke stijging van de overheidsconsumptie, geraamd op 5,5 pct.

Tabel 2.
Verwezenlijkingen van 1963 en Nationaal Budget voor 1964

(Wijzigingen tegenover vorig jaar, in pct.)

Bron : Ministerie van Economische Zaken en Energie.

I
Courante prijzen Vaste prijzen

1963 (Il I 1963 (2) I 1964 (3) 1963 (Il I 1963 (2l I 1964 (3)

I
Particulier verbruik .................. + 6,0 + 6,0 + 5,5 + 4,0 + 4,0 + 3,5
Overheidsconsumptie .................. + 11,5 + 11,5 + 5,5 + 5,5 + 5,5 + 2,0

Partieuliere investeringen :
- in vast kapitaal ............... + 6,0 + 6,0 + 8,0 + 2,0 + 2,0 + 5,0
- lU voorraden ..................... - - - - - -

Overheidsinvesteringen ............... + 18,0 + 18,0 + 10,0 + 10,0 + 10,0 + 5,0

Uitvoer (goederen en diensten) ... + 7,0 + 9,0 + 7,0 + 7,0 + 9,0 + 7,0
Invoer (goederen en diensten) ...... + 8,0 + 9,5 + 7,0 + 8,0 + 9,5 + 6,5
Bruto Nationaal Produkt ............ + 6,8 + 7,0 + 6,25 + 3,8 + 4,0 + 4,0
(11 Rammgen gepubhceerd ln het Netdonaal Budget van 1964.
(2) Laatste beschikbare ramingen.
(3) Vooruitzichten van het Nnrionaul Budget van 1964.

De overheidsinvesteringen zouden met 10 pct. toegenomen zijn, tegen
13 pct. in 1962; de spanningen in de bouwsector op het einde van het jaar
wettigden een vertraging van de openbare werken. Het groeipercentage
van de produktieve investeringen van de bedrijven, met name 4,5 pct., zou
volgens dezelfde ramingen gestegen zijn, ondanks de aarzelende houding
van sommige bedrijven uit de fabrieksnijverheid t.a.v. een verdere uit-
breiding van hun outillage.

De woningbouw zou met 3 pct. in volume gedaald zijn; de bouwnij-
verheid draaide sedert het einde van de winter nochtans op volle toeren.
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Fabrieksnijverheid

(Produktie-indexcijfers, 1958 100)
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De uitvoer van goederen en diensten zou met ongeveer 9 pct. gestegen
zijn; aangezien de invoer iets vlugger toenam, zou de balans van de netto-
uitvoer sluiten met een negatief saldo, van zeer geringe omvang echter.

De verwachte stijging van het Nationaal Produkt zou voortvloeien
uit een vermeerdering van de toegevoegde waarde met 5,7 pct. in volume
in de nijverheid, met nagenoeg 1 pct. in het bouwbedrijf, met 2,8 pct. in
de landbouwen met 3,5 pct. in de dienstensector.

INDUSTRIELE PRODUKTIE.

Voor de eerste drie kwartalen van 1963 vertoont de industriële pro-
duktie, vergeleken met die van dezelfde periode van 1962, een stijging
van 5,3 pct. in haar geheel en van 5,6 pct. voor de fabrieksnijverheid
alleen. Rekening houdend met het activiteitspeil dat tijdens het laatste
kwartaal bereikt werd, zal de groei voor het gehele jaar nog iets sterker zijn.

Die vooruitgang valt gunstig uit, vergeleken met de overeenstemmende
cijfers van de andere landen van de Gemeenschap, het Verenigd-Koninkrijk
en zelfs de Verenigde Staten.

De industrieën die verbruiksgoederen voortbrengen, kenden de drukste
activiteit, dank zij de stijging van de uitgaven van de gezinnen in België
en in de andere landen van de Gemeenschap, waarvan de markten voor
hen makkelijker bereikbaar zijn.

De gemiddelde verzekerde activiteitsduur berekend op grond van de
binnengekomen bestellingen bij de bedrijven die medewerken aan de maan-
delijkse conjunctuuronderzoekingen van de Bank, is tijdens het eerste
halfjaar van 1963 teruggelopen. Daarna nam hij toe, bij zoverre dat hij
in december nagenoeg hetzelfde peil bereikte als een jaar tevoren. De
ontwikkeling was evenwel verschillend naargelang de sectoren; de
gemiddelde duur bleef beneden die van december 1962 in de ijzer- en
staalnijverheid en in de metaalverwerkende nijverheid, meer bepaald in
de bedrijven welke uitrustingsgoederen produceren; de gemiddelde
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verzekerde activiteitsduur werd daarentegen langer in de bouw-, de
papier- en de houtverwerkende nijverheid.

Tabel 3.

Periodieke onderzoeking over het aangewende produktievermogen
in de fabrieksnijverheid

Redenen voor de onvolledige aanwending
van het produktievermogen (2)

Aanwendingsgrand
Tekort

(1)
Onvoldoende vraag aan vakbekwame

arbeidskrachten enf of
kaderpersoneel

oktoberl mei IOktober oktoberl mei IOktober oktoberl mei IOktober
1962 1963 19113 1962 1963 1963 1962 1963 1963

IJzer en staal ....................... , ......... 84 85 82 58 68 79 3 0 2
Metaalverwerking .............................. 83 81 83 52 56 56 24 21 30

waarvan : uitrustingsgoederen ......... 82 79 82 52 61 59 30 22 36
gebruiksgoederen ............ 84 84 89 53 46 35 4 24 17

Textiel .......................................... 82 80 81 28 32 25 49 51 51
Papier ............................................. 95 96 97 26 13 8 7 14 13
Leder ............................................. 81 74 78 44 74 50 25 10 15
Houtverwerking ................................. 86 88 88 21 20 6 22 22 31

-- -- -- -- -- -- -- -- --
Sarnen .......................................... 84 82

1

83 43 51 50 26 23 28

(1) Percent VBn het bestaande vermogen. Het gaat om het gewogen gemiddelde van de antwoorden der deelnemers, met
inachtneming, voor elke sector, van de belangrijkheid der firma's .en, voor het geheel, met de bijdrage van elke sector tot het
Bruto Nationaal Produkt.

(2) Deze cijfers zijn de gewogen percentages van de antwoorden der deelnemers die aan één van de opgesomde redenen
de gedeeltelijke niet-aanwending van hun produktievermogen toeschreven.

Deze gegevens worden bevestigd door de evolutie van de gemiddelde
aanwendingsgraad van de produktiecapaciteit in de fabrieksnijverheid; hij
bedroeg 84 pct. in oktober 1962, 82 pct. in mei en 83 pct. in oktober 1963.

De STEENKOLENNIJVERHEID produceerde slechts ongeveer
21 miljoen ton steenkool, terwijl het zichtbare steenkolenverbruik meer
dan 27 miljoen ton bedroeg. Het tekort aan vakbekwame arbeidskrachten
verhinderde een verhoging van de produktie waartoe de verbetering van
het individuele rendement zou bijgedragen hebben. Het verschil tussen
vraag en produktie leidde tot de uitputting van de voorraden, een ver-
mindering van de uitvoer en een groter beroep op leveringen uit het
buitenland; het einde van de gedeeltelijke afzondering van de Belgische
markt, op 1 januari 1963, heeft de invoer in de hand gewerkt; voor de
eerste tien maanden van het jaar bereikte deze laatste 5,9 miljoen ton, tegen
4,8 miljoen ton voor heel het jaar 1962. Dit tekort van de nationale
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produktie van primaire energie was voor de Regering aanleiding om het
saneringsplan van de steenkolenmarkt te herzien; op 18 juni 1963 verzocht
zij de Hoge Autoriteit om de in 1959 aangegane verbintenissen inzake de
sluiting van mijnzetels van dan af als uitgevoerd te beschouwen.

De activiteit van de COKESBEDRI]VEN ging enigszins achteruit,
wegens de evolutie van de staalproduktie en de technologische ver-
beteringen die een rationeler cokesverbruik in de hoogovens tot gevolg
hebben. De gasproduktie steeg met ongeveer 5,5 pct.

Dank zij de fundamentele uitbreiding van de vraag, steeg de
ELEKTRICITEITSPRODUKTIE met ongeveer 8 pct., tegen 10 pct. in
1962. De stroomleveringen aan Zwitserland, die tijdens het eerste halfjaar
zeer hoog waren, gingen nadien achteruit. De organisatie van de elektri-
citeitsnetten onderging belangrijke verbeteringen. De stijgende kosten en
vooral de verhoging van de steenkolenprijzen hebben de neerwaartse
tendentie van de gemiddelde prijzen van elektrische stroom evenwel tot
staan gebracht.

De verwerking van ruwe oliën in de PETROLEUMRAFFINA-
DERIJEN steeg in 1963 met 43 pct., doordat de capaciteit van de
raffinaderijen in de Antwerpse haven op 13,5 miljoen ton gebracht werd.
De leveringen aan het buitenland konden dan ook sterk worden opgevoerd,
vooral die van stookolie aan Zwitserland en Nederland en van lichte
oliën aan het Verenigd-Koninkrijk en de Duitse Bondsrepubliek.

Dit jaar droeg de KERNINDUSTRIE verder bij tot de energie-
bevoorrading van het land door middel van het prototype van centrale
BR 3 met een elektrisch vermogen van 11 megawatt. Deze reactor werd
eveneens als proefwerktuig gebruikt voor de eerste met plutonium
verrijkte brandstoffen die in België geproduceerd werden. BR 3 zal in
de loop van 1964 omgebouwd worden om de bestraling van een Vulcain-
kern mogelijk te maken met het oog,op de bouw van een reactor-prototype
met veranderlijk neutronenspectrum. Anderzijds wordt de proefreactor
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BR 2 op volle kracht gebruikt voor de bestraling van materiaalmonsters
bestemd voor de kernindustrie of de onderzoekingscentra.

De IJZER- EN STAALNIJVERHEID had verder af te rekenen met
moeilijkheden in verband met het overtollige produktievermogen dat
sedert drie jaar op de internationale markt aanwezig is. De aanwendings-
graad van het toegenomen Belgisch produktievermogen lag iets lager
dan op het einde van 1962. In het laatste kwartaal zijn de bestellingen,
inzonderheid die van de landen buiten de Gemeenschappelijke Markt,
evenwelopnieuw toegenomen. In 1963 steeg de activiteit van de staal-
bedrijven met slechts 2 pct. t.O.V.1962; bovendien werden nieuwe prijs-
verlagingen toegestaan; tegen het einde van het jaar werden de prijzen
evenwel vaster. Vergeleken met de overeenstemmende periode van 1962,
bleef de waarde van de uitvoer voor de eerste tien maanden van 1963
ongewijzigd, ondanks een verhoging van het volume met 2,4 pct. Van
de gezamenlijke uitvoer van Belgisch-Luxemburgs staal ging 56 pct.
naar de landen van de Gemeenschap, tegen 49 pct. in 1962.

De METAALVERWERKENDE NIJVERHEID kon globaal haar pro-
duktie tijdens de eerste negen maanden van het jaar met 10 pct. opvoeren.
De leveringen, die met een soms tamelijk groot tijdsverschil het verloop van
de vraag weerspiegelen, overtroffen voor de eerste tien maanden van het
jaar met 13 pct. in waarde die van dezelfde periode van 1962. De vraag
gaf, begin 1963, een vertraging te zien, waarop een herstelperiode volgde :
voor de eerste tien maanden samen ligt het bedrag van de nieuwe bestel-
lingen 8 pct. hoger dan in 1962. Niettemin is de verzekerde activiteitsduur,
die in oktober 1962 6 maanden bedroeg, in 1963 gedaald; ondanks een
verlenging in het derde kwartaal was hij in december teruggevallen op
5,5 maanden. De achteruitgang tegenover 1962 trof over het algemeen
de fabricages van uitrustingsgoederen; in de sectoren die gebruiksgoederen
voortbrengen, steeg de verzekerde activiteitsduur daarentegen tussen
december 1962 en december 1963 van 4,1 tot 4,3 maanden.

Na een periode van verslapping, kende de wereldmarkt van het
koper, het lood en het zink in 1963 een verbetering; de noteringen van
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die metalen werden vaster, terwijl die van tin verder bleef stijgen.
De nijverheid van de NON-FERROMETALEN haalde voordeel uit die
ontwikkeling : de produktie van de eerste tien maanden van het jaar ver-
meerderde, t.o.v. dezelfde periode van 1962, met 12 pct. voor de ruwe
metalen en met 7 pct. voor de halffabrikaten. De produktie van aluminium
en van koper kende de grootste vooruitgang, terwijl die van de zeldzame
metalen en van de metalen met een hoge zuiverheidsgraad gedrukt bleef.
De voorziening van de Belgische bedrijven in lood- en zinkerts begint
minder moeilijk te worden.

Er kwam een vertraging in de dynamische groei van de CHEMISCHE
BEDRIJVEN. De activiteit van de nijverheid van lichtgevoelige pro-
dukten bleef ongewijzigd op een hoog peil, en de farmaceutische indus-
trie leed nog onder het verlies van de afzetgebieden in Kongo. In andere
belangrijke bedrijfstakken is de activiteit daarentegen nog gestegen : aldus
nam de produktie van stikstofmeststoffen en van synthetische ammoniak
toe met respectievelijk 9 pct. en 7 pct.: de toestand in de industrie van de
rubber en van de verven en vernissen bleef bevredigend. De prijzen van
de chemische produkten bleven over het algemeen vast; zo stegen de
chemische meststoffen gemiddeld met 2 pct. De uitvoer is toegenomen.

Ondanks de stilstand gedurende de strenge winter, was de activiteit
in de BOUWNIJVERHEID voor het jaar in zijn geheel een weinig groter
dan in 1962. Trad in de vraag naar nieuwe woningen een ontspanning in,
dan was het aantal bouwwerven van niet voor huisvesting bestemde ge-
bouwen, vanaf het tweede kwartaal van 1963, aanzienlijker dan in 1962;
voor de werken van burgerlijke bouwkunde hadden de aangegane ver-
bintenissen van de overheidssectoren, voor de eerste elf maanden van het
jaar, een waarde van F 15 miljard, d.i. F 2,5 miljard meer dan in 1962.
De verzekerde activiteitsduur van de bedrijven gespecialiseerd in romp-
werken van gebouwen veranderde weinig, zo men de seizoenbewegingen
buiten beschouwing laat; hij bedraagt nog 7,8 maanden in december.
Voor de ondernemingen van werken van burgerlijke bouwkunde heeft
de verzekerde activiteitsduur in ,1963 de cijfers van 1962 geregeld
overtroffen; in december bereikte hij 16;8 maanden. Het tekort aan
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gespecialiseerde arbeidskrachten heeft over het algemeen de aanpassing
van de produktie belemmerd; de prijzen stegen en in verband met
de wedijver tussen de werkgevers bij de aanwerving van arbeiders
deden zich plaatselijk loonsverhogingen voor die niet het voorwerp van
een algemene overeenkomst uitmaakten.

Bouwnijverheid (1)
Inclexci;f.r van de werlcge/egenheid

( ba,i, 1958 = 100 )

1959 1961 1963

Rompwerken van gebouwen

Gemiclcl.lde verzekerde actiY;feifsduur (in maanden)

Werken van burgerlijke bouwkunde

18

Uitrusting van de gebouwen

1961 1963

~

~
[21

A

Il
~~

~
,1,1,1 ,1,1,1 ,1,1,1-1.1 ,1,1,1

1959 1961 1963

14

10

6

1959

(1) Bronnen: Nationaal Instituut voor de Statistiek. - Maandelijkse conjunc tu uronder zoeking en (N.B.B.).
(2) Nieuwe reeks.

Over het algemeen is de activiteit van de belangrijkste producenten
van BOUWMATERIALEN niettemin gedaald. Wegens de ongunstige

27



weersomstandigheden verminderde de produktie van de steenbakkerijen
met 10 pct. in vergelijking met 1962. De zeer duidelijke inkrimping van de
uitvoer van cement naar de landen overzee werd niet gecompenseerd door
de stijging van de binnenlandse leveringen; de produktie daalde met onge-
veer 4 pct. Die van plaatglas ging, wat de eerste tien maanden van het
jaar betreft, met 6 pct. achteruit, vooralomdat minder in de Verenigde
Staten verkocht werd en de ontwikkeling van de overige uitvoer dat ver-
lies niet kon goedmaken.

De algemene ontwikkeling van het verbruik had een gunstige invloed
op de meeste takken van de TEXTIELNIJVERHEID. Het gezamenlijke
produktie-indexcijfer van de eerste negen maanden van het jaar lag 7 pct.
hoger dan het cijfer van de overeenstemmende periode van 1962; in
november werd de verzekerde activiteitsduur op gemiddeld 3 maanden
geraamd, d.i. het hoogste cijfer van de jongste jaren. Deze grotere activiteit
werd verkregen ondanks de moeilijkheden bij het aanwerven van werk-
krachten : de helft van de firma's die niet op volle capaciteit werkten gaf
in oktober als reden voor die onderbezetting een tekort aan vakbekwame
arbeiders. De produktie van de spinnerijen steeg niettemin met 8 pct. voor
de eerste drie kwartalen van 1962 tot 1963; die van de weverijen, met
6 pct. Onder de industrieën die natuurlijke vezels bewerken, kende de wol-
nijverheid de grootste vooruitgang, namelijk 11 pct. in de spinnerijen en
5 pct. in de weverijen. Nog grotere vooruitgang werd geboekt in de weve-
rijen van kunstmatige en synthetische textiel, die vooral voor de uitvoer
werken. De voortbrenging van gebreide goederen en confectie steeg res-
pectievelijk met 17 pct. en 12 pct. De uitvoer van de eerste tien maanden
vertoonde een stijging met 11 pct. in waarde en met 4 pct. in volume; de
verkoop van afgewerkte produkten nam het sterkst toe; de waarde van de
invoer vermeerderde tijdens dezelfde periode met 10 pct., terwijl evenwel
het volume onveranderd bleef.

De uitbreiding van het goederenverkeer onder de landen van de
Gemeenschap en de stijging van de levensstandaard hadden een gunstige
invloed op de VOEDINGSBEDRIJVEN, meer bepaald op die welke toe-
bereide produkten produceren. De gezamenlijke activiteit steeg opnieuw
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met 4 pct. Voor de eerste negen maanden van het jaar bleef de produktie
van witte suiker beneden het peil van de overeenstemmende periode van
1962; nadien was er opnieuween stijging, die mogelijk gemaakt werd door
een betere bietenoogst. De brouwerijen vermeerderden hun produktie met
ongeveer 4 pct., vooral dank zij de snelle uitbreiding van de afzetgebieden
in Frankrijk en de Duitse Bondsrepubliek. De fabrieken van vlees- en
groentenconserven hebben eveneens hun leveringen aan het buitenland
opgevoerd; hun produktie steeg met 30 tot 40 pct. In de jam- en choco-
ladefabrieken is de fabricage van meer veredelde verbruiksgoederen mer-
kelijk toegenomen. De margarineproduktie steeg met meer dan 3 pct. De
fabricage van deegprodukten nam enigszins af.

Na twee jaar van minder snelle vooruitgang en ondanks de scherpe
concurrentie van de ingevoerde produkten, kende de PAPIERNIJVER-
HElD een heropleving, vooral in de sector papierverwerking, verpakking
en karton. Het globale indexcijfer van de activiteit steeg met ongeveer
10 pct.

In de HOUTNIJVERHEID bleef het groeitempo hoog, inzonderheid
dank zij een sterke buitenlandse vraag naar de produkten van de schrijn-
werkerijen en de meubelindustrie.

De bedrijvigheid steeg met ca. 4 pct. in de schoennijverheid en met
nagenoeg 7 pct. in de sector van de lichte LEDERPRODUKTEN.

De toestand van de DIAMANTNIJVERHEID bleef zeer gunstig.

LANDBOUW.

De verscheidene landbouwprodukties vertoonden in 1963 geen homo-
gene ontwikkeling.

De oogst van graangewassen, en meer bepaald van tarwe, bleef
beneden de buitengewoon gunstige resultaten van 1962. Ook de aardap-
peloogst was veel minder overvloedig. De produktie van suikerbieten, vlas
en cichorei was daarentegen groter.
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Volgens de telling van 15 mei was de runderstapel 1 pct. kleiner dan
het jaar voordien; de varkensstapel daalde met 12 pct. De gegevens inzake
de slachtingen tonen aan dat de vleesproduktie nog is toegenomen. De
melkleveringen aan de melkerijen zijn niet genoeg gestegen om de daling
van de roomleveringen te compenseren. De toenemende voortbrenging
van kaas en poeder van volle melk, die over meer renderende afzetgebieden
beschikt dan de boter, heeft het mogelijk gemaakt de produktie van melke-
rijboter met ongeveer 8 pct. te verminderen.

Volgens voorlopige ramingen steeg de waarde van de tuinbouwpro-
duktie nog met 10 pct.

De prijzen van de landbouwprodukten stegen meer dan de produktie-
kosten; de winstmarges zijn ruimer geworden. Groeit het landbouw-
inkomen in zijn geheel niet tegen hetzelfde tempo als het nationale
inkomen, toch vergroot het inkomen per actieve persoon meer dan het
gemiddelde, dank zij de verbetering van de produktiviteit in de landbouw;
hierdoor komen bovendien werkkrachten vrij voor overplaatsing naar
andere sectoren, hetgeen voor de economische groei bevorderlijk is.

VERVOERWEZEN.

De diverse sectoren van het vervoerwezen werden in verschillende
mate door de toeneming van de bedrijvigheid begunstigd. Het wegvervoer
vertoont een fundamentele groeibeweging en haalt voordeel uit de expansie
van het goederenverkeer binnen de Gemeenschap: volgens de resultaten
van de maandelijkse onderzoekingen van de Bank zou het met ongeveer
14 pct. gestegen zijn. De tonnenmaat vervoerde goederen via de spoor-
wegen kende een geringere stijging, wegens de vermindering van de
ertsladingen. Het havenverkeer werd tijdens de eerste acht maanden van
1963 gekenmerkt door de uiteenlopende evolutie van de goederenaanvoer
en de goederenafvoer : eerstgenoemde lag merkelijk boven het peil van de
overeenstemmende periode van 1962, o.m. ten gevolge van de toegenomen
invoer van minerale oliën; de afvoer van goederen liep terug, ingevolge de
vermindering van de uitvoer van zeer zware produkten. De binnenscheep-
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vaart was eveneens actiever, behalve tijdens het eerste kwartaal dat de
stempel droeg van de zeer strenge winter. Ten slotte kon de Sabena aan
haar activiteit een lichte uitbreiding geven; de daling die blijkt uit de
statistieken houdt verband met de omstandigheid dat de cijfers van 1962
rekening hielden met de vluchten op Kongo die thans op naam van
((Air-Congo Il plaatshebben.

De Belgische en de Nederlandse Regeringen sloten een overeenkomst
tot regeling van het geschil inzake de Schelde-Rijnverbinding.

Belangrijke werken inzake de infrastructuur van de verschillende
sectoren van het vervoerwezen zijn aan de gang.

WERKGELEGENHEID.

De hoge activiteit ging gepaard met een volledige tewerkstelling van
de actieve bevolking. In totaal, groeide deze laatste slechts met 0,7 pct.
De migratie van werkkrachten uit de landbouw- en de energiesector naar
andere activiteiten bleef voortduren, op minder opvallende wijze evenwel
dan in 1962; per slot van rekening steeg de tewerkstelling in de fabrieks-
nijverheid met 1,2 pct. tegen 2,4 pct. in 1962 en, in het bouwbedrijf, met
2,3 pct. tegen 5,5 pct. in 1962.

De zichtbare reserve aan arbeidskrachten was niet toereikend om
de behoeften van talrijke sectoren te dekken. De werkzoekenden met
normale werkbekwaamheid waren in oktober amper ten getale van 12.400.
Daarbij betreft het hier niet noodzakelijk vakbekwame of gespecialiseerde
arbeiders, waaraan een nijpend tekort bestond. In het raam van de onder-
zoeking die de Bank in oktober in de fabrieksnijverheid organiseerde, gaf
28 pct. van de deelnemers het tekort aan vakbekwame arbeidskrachten
als reden op voor de onvolledige aanwending van hun produktiecapaciteit.
Die toestand kwam meer bepaald tot uiting in de textielindustrie en in
de metaalverwerkende nijverheid. De steenkolenmijnen en het bouw-
bedrijf werden eveneens gehinderd door de moeilijkheden bij de aan-
werving van arbeiders.
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De openstaande werkaanbiedingen op het einde van de maand bij
de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening bedroegen op het einde van de
eerste elf maanden gemiddeld 16.750, d.i. een stijging met 13 pct. ver-
geleken met de overeenstemmende periode van 1962.

Werkloosheid en werkaanbiedingen
(Duizenden werklozen)
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Bron : Riiksdienat voor Arbeidsvoorziening.
(1.) Sedert februari 1962 wordt in de daggemiddelden van de volledig werklozen geen rekening meer gehouden met de

werklozen die van de gemeentecontrole ontslagen zijn ingevolge het ministerieel besluit van 29 december 1961.
(2) Alleen arbeiders en arbeidsters.

1957

De overheid heeft getracht dit tekort te verhelpen door een beroep te
doen op buitenlandse arbeidskrachten; einde december had het Ministerie
van Tewerkstelling en Arbeid 33.200 arbeidsvergunningen afgeleverd, tegen
22.600 in 1962. Daarenboven hebben de opleidingscentra van de Rijks-
dienst voor Arbeidsvoorziening en de centra welke de Rijksdienst in de
bedrijven zelf oprichtte, hun activiteit voortgezet : aan volwassenen werd
een versnelde opleiding en aan werklozen een beroepsherscholing verstrekt;
einde 1963 was het grootste gedeelte van de 4.000 arbeiders die dit onder-
richt hadden gevolgd, in de bouw- en in de metaalnijverheid tewerkgesteld.
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De gevolgen van de stagnatie van de actieve bevolking in de nijver-
heid werden, wat het groeitempo betreft, getemperd door de verbetering
van de produktiviteit, die inzonderheid aan de investeringen van de jongste
jaren te danken is.

LONEN.

De bezoldigingen gingen in de loop van het jaar verder omhoog.
Overeenkomsten inzake loonsverhogingen kwamen tot stand in de meeste
sectoren; die verhogingen sloten aan bij het Akkoord voor Sociale Program-
mering dat op interprofessioneel vlak tot stand kwam en dat op de ver-
valdag in 1962 niet hernieuwd werd. Wegens het tekort aan arbeidskrachten
was de concurrentie onder werkgevers, die arbeiders wensten aan te
werven, eveneens doorslaggevend voor de verhoging van de bezoldigingen
in sommige industrieën. Ten slotte, gaf de toepassing van de overeenkom-
sten inzake de koppeling van de bezoldigingen aan het indexcijfer aan-
leiding tot een algemene verhoging van de lonen en wedden met 2 tot
2,5 pct. De stijging van het indexcijfer der kleinhandelsprijzen tijdens het
laatste kwartaal van 1963 leidde tot een nieuwe verhoging die in januari
1964 zal worden toegepast.

Van september 1962 tot september 1963 steeg het door de Bank
berekende indexcijfer van de gemiddelde bruto-uurverdienste met 8 pct.,
d.i. een verhoging van gelijke omvang als tijdens de vorige twaalf maanden.

De stijging van de uurverdiensten en van de sociale lasten had een
toeneming van de loonkosten per eenheid produkt tot gevolg; die verhoging
was doorgaans evenwel niet zo omvangrijk als eerstgenoemde stijging.
In de fabrieksnijverheid, in elk geval, schijnt de gemiddelde produktiviteit
nog te zijn verbeterd, maar de beschikbare statistieken verstrekken geen
nauwkeurige aanwijzingen dienaangaande. Volgens de beschikbare cijfers
zou de produktiviteit in 1963 evenwel tegen een gelijkaardig tempo als in
1962 toegenomen zijn.

Van 1958 tot 1962 stegen de loonkosten per eenheid produkt in de
fabrieksnijverheid in de andere landen van de Gemeenschap en in het
Verenigd-Koninkrijk trouwens meer dan in België, waar het gemiddelde
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Dispariteitsindexcijfers van de loonkost per eenheid produkt
in de fabrieksnijverheid (1)
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peil van de loonkosten per uur tijdens de naoorlogsjaren bijzonder sterk
toegenomen was. In 1963 is het verschil tegenover elk van de landen van
de Gemeenschap vermoedelijk nog toegenomen in het voordeel van België;
het verschil tegenover de Verenigde Staten evolueerde in het nadeel van
België.

Overigens varieert de rechtstreekse weerslag van een verzwaring van
de loonkosten per eenheid produkt op de waarde van de produktie en bij-
gevolg op de kostprijzen vanzelfsprekend volgens de sectoren. Voor de
Belgische fabrieksnijverheid zou de weerslag van een stijging met 2,5 pct.
van de loonkosten per eenheid produkt, volgens een officieuze studie C), op
gemiddeld 0,6 pct. mogen geraamd worden. De totale weerslag, met
inachtneming van de toeneming van de loonkosten in vorige produktie-
stadia, wordt gemiddeld op 0,9 pct. geraamd in de veronderstelling dat
die kostenverhogingen in de prijzen van de vorige stadia volledig werden
doorgerekend. Evenwel beïnvloeden ook andere bestanddelen de produk-
tiekosten van de fabrieksnijverheid; de prijzen van de energie, van de
ingevoerde grondstoffen en van de uitrustingsgoederen zijn in 1963 licht
gestegen; over het algemeen geldt dit ook voor de lasten uit hoofde van
rente en delgingen in verband met de investeringen van de jongste jaren;
de stijging van de produktie heeft daarentegen de weerslag van de vaste
algemene onkosten op de kostprijzen per eenheid verminderd.

GROOTHANDELSPRIJZEN.

Onder invloed én van de ontwikkeling van de kostprijzen én van de
elasticiteit van de vraag gaven de groothandelsprijzen van de nijverheids-
produkten een verschillende ontwikkeling te zien naargelang de sectoren.

In november 1963 bereikte het gemiddelde indexcijfer berekend op
basis van 1953 107 en overtrof met 3 pct. het overeenstemmende cijfer
van 1962. De stijgingen waren sterker in de sectoren gekenmerkt door een
uitzonderlijk forse vraag, in diegene die hun grondstoffen op de wereld-
markten merkelijk duurder zagen worden, en in de sectoren waar de vol-

(1) Cf. Bijlage 3, tabel 1.
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Prijzen
(Indexcijfers 1958 = 100)
(Maandgemiddelden per kwartaal)
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ledige aanwending van het produktievermogen de verbetering van de
produktiviteit vertraagde. Oe groothandelsprijzen van de textielprodukten
stegen met 9,3 pct., die van de non-ferrometalen met 12,4 pct., terwijl de
prijzen van de chemische produkten slechts met 0,5 pct. verhoogd zijn en
de prijzen van de petroleumprodukten en van de staalsoorten neerwaarts
gericht waren.

Een vergelijking tussen de ontwikkeling van de Belgische industriële
groothandelsprijzen en die van het buitenland valt nog uit in het voordeel
van eerstgenoemde. Alleen de Amerikaanse prijzen gaven blijk van een
grotere stabiliteit,

De groothandelsprijzen van de landbouwprodukten stegen meer dan
die van de nijverheidsprodukten. In november 1963 bereikte hun gemid-
delde indexcijfer, berekend op basis van 1953, 109 tegen 101,6 een jaar
tevoren. De stijging bedroeg dus 7,3 pct. Vooral de veeteeltprodukten
werden duurder: in één jaar bedroeg de stijging 15,7 pct. Hetzelfde kan
niet gezegd worden van de prijzen van de plantaardige produkten : na
een stijging gedurende de wintermaanden, liepen zij opnieuw terug; het
indexcijfer van november 1963 bedroeg, evenals een jaar tevoren, 96,1.

Na een periode van stabiliteit tijdens de eerste jaren van de hoogcon-
junctuur, steeg het algemene indexcijfer van de groothandelsprijzen in
totaal met ongeveer 3,9 pct. in één jaar en bereikte,in november 1963, het
peil van 107,4.

KLEINHANDELSPRIJZEN.

Ook de kleinhandelsprijzen namen in dezelfde mate toe. Van decem-
ber 1962 tot december 1963 steeg het indexcijfer van 112,74 tot 117,51,
d.i. een vermeerdering met 4,2 pct. De prijsontwikkeling van de voedings-
produkten tijdens de winter had een eerste verhoging van het algemene
indexcijfer tot gevolg; na een lichte daling begonnen de prijzen van die
produkten na de zomer opnieuwomhoog te gaan; in totaal, nam het gemid-
delde prijspeil van die groep in 1963 het meest toe. De prijsstijging van de
diensten was kleiner. Die van de niet voor voeding bestemde produkten
was nog geringer; zij was vooral vanaf het derde kwartaal merkbaar.
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INKOMENS.

De kosten voor levensonderhoud stegen in mindere mate dan de uur-
verdiensten van de werknemers. Het reële inkomen van de loontrekkenden,
het enige waarover de indexcijfers recente aanwijzingen verstrekken, is dan
ook gestegen, alhoewel minder sterk dan in 1961-1962. De expansie van het
verbruik werd door die verbetering van de inkomens van de arbeidersgezin-
nen in de hand gewerkt. De thans beschikbare gegevens betreffende de
overige categorieën van individuele inkomens volstaan niet om een juist
oordeelover de jongste ontwikkeling mogelijk te maken. Evenwel werd
reeds aangestipt dat de inkomens van de landbouwers gestegen zijn.
Wellicht is zulks eveneens het geval met de inkomens van individuele
ambachtelijke bedrijven wanneer bij het vaststellen van de bezoldigingen
per uur het peil van de arbeiderslonen als vergelijkingspunt genomen
wordt.

Ten aanzien van de inkomens van de vennootschappen, die sedert 1959
samen met de conjuncturele bloei gestegen waren en in 1962 ongewijzigd
bleven, bestaan er weinig maatstaven op grond waarvan de jongste ontwik-
keling kan nagegaan worden. Een inkrimping van de inkomens staat blijk-
baar buiten twijfel wat betreft de belangrijke industriële sectoren die hun
verkoopprijzen in de loop van het jaar zagen verzwakken; het zou evenwel
gewaagd zijn hieruit te besluiten dat de gezamenlijke winstmarges kleiner
geworden zijn; sommige sectoren konden, dank zij een toeneming van de
vraag, de verhogingen van de globale kosten per eenheid op de verkoop-
prijzen afwentelen.

BUITENLANDSE HANDEL.

De waarde van het goederenverkeer tussen de Belgisch-Luxemburgse
Economische Unie en het buitenland tijdens de eerste elf maanden van
1963 nam toe met meer dan 11 pct; in vergelijking met de overeenstem-
mende periode van 1962.
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Het groeipercentage bedraagt 12 voor de invoer en 11 voor de
uitvoer; het nadelig saldo van de handelsbalans werd dus enigszins groter.

Die uitbreiding van de buitenlandse transacties van de Economische
Unie ligt in de lijn van de voorafgaande ontwikkeling. Eensdeels versterkte
de conjunctuuropgang in de meeste industrielanden een fundamentele ten-

Buitenlandse handel van de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie
(Maandgemiddelden per halfjaar)
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dens tot internationalisatie van de produkten, de smaak en de produktie-
techniek, die de wereldhandel ruimer en meer verscheiden maakt: van 1958
tot 1962 steeg deze laatste met 31 pct., tijdens dezelfde periode nam het
aandeel van de Belgisch-Luxemburgse uitvoer in het totale goederenver-
keer in de wereld van3,2 pct. tot 3,5 pct. toe. Anderdeels werkt de vooruit-
gang van de economische aaneensluiting van de zes Staten van de Europese
Gemeenschap hun onderling handelsverkeer in de hand; aldus steeg het
aandeel van de andere vier landen van de Gemeenschap in de Belgisch-
Luxemburgse uitvoer van 45 pct. in 1958 tot 57 pct. in 1962; zijnerzijds
vermeerderde de invoer uit die vier landen van 47 pct. tot 51 pct. van het
totaal.

De waardestijging van de UITVOER in 1963 is toe te schrijven aan
een aangroei van het volume; de gemiddelde waarde per eenheid daalde
lichtjes; op basis van 1958 bedroeg het algemene indexcijfer van de uit-
voerprijzen 95,6 voor de eerste tien maanden, tegen 95,9 voor de overeen-
stemmende periode van 1962.

Daar de markt van de ijzer- en staalprodukten gekenmerkt werd door
een scherpe mededinging die op de prijzen drukte, bleef de waarde van
de uitvoer over de eerste tien maanden onveranderd. De uitvoer van
metaalfabrikaten daarentegen vermeerderde met 14 pct.; de leveringen
van vervoermaterieel voor het lucht- en wegverkeer namen sterk toe. De uit-
voer van non-ferrometalen steeg met 13 pct., evenals die van scheikundige
produkten, hoewel de lichtgevoelige produkten nog weinig vooruitgang
vertoonden. Voor de gezamenlijke textielprodukten beliep de toename
11 pct.; het globaal percentage verbergt echter zeer uiteenlopende bewe-
gingen : aldus bedroeg de stijging 26 pct. voor kleding en gebreide
artikelen en 11 pct. voor de textielprodukten uit synthetische en kunstvezels;
daarentegen maakte de afzet van tapijten, geremd door de Amerikaanse
beschermingsmaatregelen, geen vooruitgang. Wegens dezelfde maat-
regelen ging de verkoop van glas- en spiegelglas met 5 pct. terug. De
uitvoer van minerale oliën nam met 4~ pct. toe, dank zij de uitbreiding van
het raffinagevermogen. De uitvoerwaarde van landbouwprodukten ver-
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meerderde met 40 pct. en die van voedingsmiddelen met 26 pct; die vooruit-
gang is o.m. toe te schrijven aan de stijging van de levensstandaard in de
Gemeenschap en aan de binnen de Gemeenschappelijke Markt getroffen
liberalisatiemaatregelen die vooral de vleesuitvoer begunstigden. De meu-
belindustrie vermeerderde eveneens haar uitvoer in sterke mate, en wel
met 51 pct. t.O.V.1962.

Ook de stijging van de INVOER voor de eerste tien maanden van 1963
vloeit voort uit een expansie van het volume; de gemiddelde waarde per
eenheid verminderde een weinig; het indexcijfer van de ruilvoet is in
vergelijking met 1962 weinig veranderd.

De verschuivingen in de GEOGRAFISCHE SPREIDING van de
handel C) van de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie weerspiege-
len vooral de ontwikkeling van de betrekkingen binnen de Europese
Gemeenschap en de inkrimping van de afzetgebieden in de ontwikkelings-
landen.

De uitvoer van de Economische Unie naar de landen van de
Gemeenschap steeg, wat de eerste tien maanden van 1963 betreft, met
49 pct. voor Italië, 31 pct. voor Frankrijk, 19 pct. voor de Duitse Bonds-
republiek en 11 pct. voor Nederland; de zeer afgetekende verruiming van
de goederenstroom naar de eerste twee landen vindt haar oorzaak in de
overspanning van hun binnenlandse markt en in de gedeeltelijke opheffing
van de beschermingsmaatregelen voor de landbouwprodukten, die een
merkelijke toename van de leveringen aan die landen tot gevolg had. De
uitvoer naar het Verenigd-Koninkrijk, die de jongste jaren niet meer was
vooruitgegaan, vermeerderde met 33 pct. Daarentegen liep de uitvoer naar
de Verenigde Staten lichtjes terug, gedeeltelijk ten gevolge van de ver-
schillende in 1962 genomen maatregelen tot bescherming van de Ameri-
kaanse producenten. De uitvoer naar Oost-Europa, de landen van Latijns-
Amerika en Afrika daalde verder; daarentegen steeg de uitvoer naar de
Aziatische landen.

(1) Cf. Bijlage 3, tabel 2.
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Wat de herkomst van de invoer betreft, heeft de Economische Unie
gedurende de eerste tien maanden voor 15 pct. meer goederen betrokken
uit de overige landen van de Gemeenschap. De invoer uit de Verenigde
Staten steeg met 4 pct. en die uit het Verenigd-Koninkrijk met 15 pct. De
leveringen van de landen van Oost-Europa, Latijns-Amerika en Azië namen
eveneens toe, terwijl die van de Afrikaanse landen iets daalden.

De ontwikkeling van de HANDELSBALANS met de verschillende
geografische gebieden wordt derhalve gekenmerkt door een groter over-
schot t.O.V. de landen van de Gemeenschap, een vermindering van het
tekort tegenover het Verenigd-Koninkrijk en een aanzienlijker tekort t.O.V.
elk der overige landen of gebieden.

Tabel 4.

Saldi van de handelsbalans van de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie
(Miljoenen franken)

Bron : Nationaal Instituut voor de Statistiek.

Maandgemiddelden
1962 1963

(eerste 10 maanden) (eerste 10 maanden)

+ 493 +1.123
404 291
549 266

+ 128 + 292
+1.318 +1.388
52 158

641 580
74 186

432 -1.108

706 - 909

Europese Economische Gemeenschap .

waarvan : Duitse Bondsrepubliek .
Frankrijk ..
Italië ..
Nederland ..

Verenigde Staten .

Verenigd-Koninkrijk .

Oost-Europa ..

Overige landen

Totaal ...

In totaal, bedroeg het negatieve saldo van de handelsbalans van de
Belgisch-Luxemburgse Economische Unie F 11,1 miljard voor de eerste
elf maanden van 1963, tegen F 7,6 miljard voor de overeenkomstige periode
van 1962.
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BETALINGSBALANS.

De invoer en de uitvoer vormen slechts een gedeelte van de trans-
acties der Economische Unie met het buitenland. De betalingsbalans geeft
een gezamenlijk overzicht van die transacties.

De betalingen van de uitvoer en de invoer volgen natuurlijk dezelfde
algemene ontwikkeling als de buitenlandse handel, doch zij vertonen
uiteraard punten van verschil t.O.V.de handelsbalans, opgemaakt volgens
de gegevens van de toldiensten. Aldus worden de goederen niet noodzake-
lijk betaald op het ogenblik dat zij de tolgrens overschrijden; bovendien
zijn in de tolstatistieken betreffende de invoer de vracht- en de verzeke-
ringskosten begrepen.

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

+15

l22l Saldo van de lopende rekening (11
D Saldo van het particulier kapitaalverkeer (2)

-!lm Saldo van het overheidskapitaolverkeer (3)

+10

+5

-5

(1) Cf. tabel 5.
(2) Cf. tabel 6, lijn 2.
(3) Cf. tabel 6, lijn 1.
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Volgens de cijfers van de eerste negen maanden van 1963 lieten de
uitvoer en de invoer, zoals zij in de betalingsbalans voorkomen, een groter
tekort dan tijdens dezelfde maanden van 1962.

De andere goederentransacties gaven een minder groot overschot te
zien.

Het overschot op het dienstenverkeer voor de eerste drie kwartalen
van 1962 maakte tijdens de overeenstemmende periode van 1963 plaats
voor een tekort. Die ongunstige wending ligt hoofdzakelijk aan een stijging
van de diverse uitgaven van de overheid en aan een verslechtering van
het saldo van de investeringsopbrengsten.

In de overdrachten zijn de particuliere en de overheidstransfers
begrepen.

Het overschot van de particuliere overdrachten was, op weinig na,
even groot in de eerste negen maanden van 1962 en van 1963. Het bedrag

Tabel 5.

Lopende rekening van de betalingsbalans
van de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie (1)

(Miljarden franken)

19G2

i

1963
1961 1962 (eerste \) (eerste 9

maauden ) muauden},

Uitvoer ................................................... 172,7 181,1 133,2 146,7
Invoer ...................................................... 178,8 187,5 136,9 151,7
l. Saldo van de uitvoer en de invoer ............... - 6,1 - 6,4 - 3,7 - 5,0
2. Saldo van de andere goederentransactiea (2) + 5,0 + 6,9 . + 5,6 + 4,1
3. Saldo van het dienstenverkeer (3 ) ............ + 2,2 + 2,1 + 1,4 - 1,6
4. Saldo van de particuliere overdrachten ...... + 3,0 + 2,6 + 1,7 + 1,9
5. Saldo van de overdrachten van de Staat ...... - 1,9 - 1,1 - 0,7 - 1,4

Totaal ... + 2,2 + 4,1 + 4,3 - 2,0

(1) Cf. Tijdschrift voor Dccumentetde en Voorlichting van de Nationale Bank, Statistieken, tebol IX-2.
(2) Goederen gekocht in een vreemd lano en opnieuw verkocht BAD een ander vreemd Iand : loonwerk.
(3) Vervoerkosten, verzekeringen, reisverkeer, investeringsopbrengeten, overheidstrsnsscties, seizoen- en grensarheiders, enz.

van de bezoldigingen die aan Belgen verblijvend in het buitenland, inzon-
derheid in Kongo, werden uitbetaald en waarover zij in België beschikten,
overtrof het bedrag der bezoldigingen die aan in België verblijvende vreem-
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delingen, o.m. mijnwerkers, uitgekeerd en naar het buitenland overgemaakt
werden. Bovendien werden sedert 1961 door de Duitse Bondsrepubliek
vergoedingen aan particulieren gestort.

De transferbetalingen van de Staat omvatten de technische bijstand
van België aan Kongo, inzonderheid de last van een gedeelte der wedden
van de Belgische technici die hun medewerking aan de Kongolese adminis-
tratie verlenen, en de verschillende betalingen van de bijdrage die België
contractueel dient te storten in het Fonds voor de Ontwikkeling van de
Landen en Gebieden Overzee van de Europese Economische Gemeenschap.
Het feit dat een dergelijke storting in januari plaatshad, verklaart de stij-
ging van het tekort op de overdrachten van de Staat gedurende de eerste
negen maanden van 1963.

De kapitaaltransacties van de overheidssector, die in de eerste negen
maanden van 1962 een tekort van F 3,1 miljard vertoonden, lieten gedu-
rende dezelfde periode van 1963 een overschot van F 2,4 miljard. Dit laatste
vloeit hoofdzakelijk voort uit de aangroei van de directe schuld van de
Staat aan het buitenland, die de aflossingen en uitkeringen van rente op
de door België gewaarborgde Kongolese schuld overtrof. In deze rubriek
zijn niet begrepen de leningen die de Staat bij Belgische banken aanging
en die werden gefinancierd met uit het buitenland aangetrokken middelen;
laatstgenoemde verrichtingen worden, zoals verder zal blijken, geboekt in
de goud- en nettodeviezenvoorraad.

De kapitaaltransacties van de particuliere sector omvatten het
geregistreerd kortlopend kapitaalverkeer, de gekende effectentransacties
en het overig kapitaalverkeer.

De kapitaalbewegingen op korte termijn, waarin begrepen zijn kre-
dieten aan de uitvoer gefinancierd via de markt, kredieten verleend door
het buitenland aan Belgische invoerders en tijdelijke kredieten tussen
hoofdmaatschappijen in het buitenland en hun Belgische dochteronder-
nemingen, geven nu eens aanleiding tot ontvangsten dan eens tot uitgaven,
maar blijven over het algemeen zonder grote betekenis.
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De netto-aankopen van buitenlandse effecten overtreffen regelmatig
de nettoverkopen van Belgische effecten, hetgeen kan worden verklaard
door het streven van het publiek naar spreiding van zijn beleggingen en
door de ontwikkeling van de gemeenschappelijke beleggingsfondsen; in de

Tabel 6.

Nettokapitaalverkeer van de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie
met het buitenland (1)

(Miljarden franken)

I I Il
1962

I
1963

1961 1962 (eerste 9 (eerste 9
maanden) maanden)

1. Openbare sector (2 ) .............................. - 3,6 - 3,2 - 3,1 + 2,4

2. Particuliere sector :

a) geregis treerd kortlopend kapitaalverkeer - 1,3 - 0,2 - 2,0 - 0,4
b) gekenùe effectentransacties :

- Belgische effecten ........................ + 1,5 + 0,8 + 0,5 + 0,6
- buitenlandse effecten ..................... - 4,7 - 3,0 - 1,9 - 4,0

c) overig ka pi taal ver keer ........................ + 5,4 + 3,4 + 4,2 + 3,8

Totaal van de particuliere sector ... + 0,9 + 1,0 + 0,8 ...
-

Algemeen totaal ... - 2,7 - 2,2 - 2,3 + 2,4

(1) Cf. Tijdschrift voor Documentatie en Voodichting van de Nationale Bank, Statistieken, tabel IX·2.
(2) Staat, provincies, gemeenten, openbare bestuursinstellingen, openbare bedrijven en kredietinstellingen. Het begrip

schuld van de Staat dat bij de betelingebalena past, is tegelijkertijd enger en ruimer dan het begrip overheidsschuld in
buitenlandse geldsoorten (cf. Bijlage 3, tabel 7, vijfde kolom); zie, in dit verband, Tijdschrift voor Documentatie en Voor~
lichting van de Nationale Bank van mei 1963, blz. 425·426.

eerste negen maanden van 1963 bereikten de aankopen van buitenlandse
effecten F 4 miljard, waarvan F 1,8 miljard alleen voor het eerste kwartaal.
Daarentegen vertonen de andere kapitaalbewegingen, waarin begrepen
zijn de directe buitenlandse investeringen in de Belgisch-Luxemburgse
Economische Unie en de repatriëringen van Belgisch kapitaal, regelmatig
een overschot, dat voor de eerste negen maanden van 1963 F 3,8 miljard
bedroeg. Het gezamenlijke kapitaalverkeer van de particuliere sector was
in evenwicht.

Mede onder invloed van de ontwikkeling der transacties in effecten,
ging de notering van de dollar op de vrije VALUTAMARKT aanvanke-
lijk omhoog; geleidelijk kwam een opwaartse afwijking t.O.V.de koers op
de gereglementeerde markt en, vanaf maart, t.o.V. de pariteit tot stand;
na een lichte daling in mei, bereikte de notering van de dollar in juli
haar hoogste peil van het jaar. Met ingang van augustus sloeg de bewe-
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ging om en daalde de koers geleidelijk tot dicht bij die van de geregle-
menteerde markt; de teruggang wasopvallend in oktober, vooral na de
aankondiging, zo niet reeds de toepassing van de beslissing van het Bel-
gisch-Luxemburgs Instituut voor de Wissel krachtens welke sommige
directe investeringen in het buitenland voortaan via de gereglementeerde
markt mogen betaald worden.

Valutamarkt
(Gemiddelde notering van de U.S.-dollar (transfer) in Belgische franken)

(Maandgemiddelden)

53,---------,---------,---------,---------,---------,---------,53

1961 1962 19631958 1959 1960

(1) Officiële koersen vastgesteld door de in Verrekeningskamer vergaderde bankiers,
(2) Richtkoersen.
(3) Koersen die de marge bepalen binnen dewelke de Bank de noteringen handhaaft krachtens de statuten van het Inter-

nationale Monetaire Fonds en de Europese Monetaire Overeenkomst vau 28 dccember 1958. Deze koersen zijn respectievelijk
49,60 en 50,40 tot 27 december 1958; 49,625 en 50,375 vanaf 28 december 1958.

Op de gereglementeerde markt lag de dollarkoers in 1963 gemiddeld
hoger dan het vorige jaar, ook al bleef hij beneden de pariteit C).

Het bedrag van de GOUDVOORRAAD EN VAN DE NETTODEVIE-
ZENPOSITIE van de Belgische en Luxemburgse geldscheppende instel-
lingen weerspiegelt het saldo van al de hierboven beschreven verrichtin-
gen. Nadat het, in de eerste negen maanden van 1962, met F 3,3 miljard
was aangegroeid, steeg het in de overeenstemmende periode van 1963
slechts met F 1,6 miljard. Die toeneming houdt hoofdzakelijk verband met
de leningen aangegaan door de overheidssector, want het goederen- en
dienstenverkeer liet een tekort.

(1) Zie bijlage 3, tabel 3.
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Beschouwt men alleen de Belgische geldscheppende instellingen, met
uitsluiting van de Luxemburgse, dan bedroeg de stijging van de goud- en
nettodeviezenvoorraad tijdens de eerste negen maanden van het jaar
F 2,8 miljard in 1962 en in 1963. Hoewel de aangroei voor beide periodes

Tabel 7.

Mutaties van de goudvoorraad en nettodeviezenpositie
van de geldscheppende instellingen (1)

(Miljarden franken)

I I I I
Il 1962

1963
1958 1959 1960 1961 1962 (eerste 9 (eerste 9

maanden) maanden)

1. Betalingsbalans van de
B.L.E.U. :
a) Saldo van de lopende reke-

+18,0 +1,7 +3,4 2,2 4,1 4,3 -2,0ning (2) ..................... + + +
h) Nettokapitaalverkeer (3) - 2,6 -5,9 +2,4 - 2,7 - 2,2 - 2,3 +2,4
c) Vergissingen en weglatingen + 0,5 +0,1 +0,4 + 1,1 + 2,1 + 1,3 +1,2

Totaalovereenstemmend met de
mutaties van de goudvoorraad en
nettodeviezenpositie van de Bel-
gische en Luxemburgse geld-
scheppende instellingen ......... +15,9(6) -4,1(6) +6,2(6) + 0,6 + 4,0 + 3,3 +1,6

2. Mutaties van de goudvoorraad en
nettodeviezenpositie van de Bel-
gische geldscheppende instel-
lingen :

a) Nationale Bankvan Belgiêf+) +17,1 -6,1 +8,2 +12,2 - 1,7 - 4,1 +8,6
b) Banken (5) ..................... - 1,0 +2,4 -2,9 -10,0 + 4,6 + 7,2 _5,0(7)
c) Overige ........................... + 0,2 -0,4 -1,0 - 0,4 - 0,2 - 0,3 -0,8

Totaal ... +16,3 -4,1 +4,3 + 1,8 + 2,7 + 2,8 +2,8
..(1) Cf. Tl)dschrlft voor Documentstde en Voorlichting van de Nationule Bunk, Stntîstieken, tabel XIII-5 .

(2) Cf. tabel 5.
(3) Cf. tabel 6.
(4.) Cf. Bijlage 8, tabel 4.
(5) De + tekens vloeien hoofdzakelijk voort uit verminderingen, en de - tokens uit vermeerderingen, van de verplichtingen

van de banken t.o.v. het buitenland.
(6) Incl. de variaties van de verplichtingen van de Belgische banken BBn de Kongolese vennootschappen.
(7) VaD het derde kwartaal af, kon worden rekening gehouden met de variaties van de tegoeden en de verplichtingen t.O.V.

het Groothertogdom Luxemburg.

dus dezelfde was, verbergen die cijfers zeer verschillende bewegingen van
de goudvoorraad en nettodeviezenpositie van de Bank, enerzijds, en van de
particuliere banken, anderzijds. Tijdens de eerste drie kwartalen van 1962
verminderden de nettoreserves van de Bank met F 4,1 miljard, terwijl
de nettoverplichtingen van de banken terugliepen met F 7,2 miljard.
Tijdens de overeenstemmende kwartalen van 1963 vermeerderden de netto-
reserves van de Bank met F 8,6 miljard, terwijl de nettoverplichtingen van
de banken aangroeiden met F 5 miljard.
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Die aanzienlijke schommelingen van de nettoverplichtingen van de
banken t.O.V.het buitenland zijn vooral het gevolg van eerder genoemde
transacties, nl. de beweging van de middelen die de banken in het buiten-
land opnemen om kredieten te verlenen aan de Staat, hoofdzakelijk door
inschrijving op schatkistcertificaten op korte termijn. In 1962 had de
Schatkist een gedeelte van die certificaten terugbetaald, weshalve de
banken hun nettoverplichtingen hadden verminderd; voor deze terug-
betalingen moesten deviezen bij de Bank worden aangekocht, zodat
de nettoreserves van deze laatste daalden. In 1963 deden zich de om-
gekeerde bewegingen voor: het bedrag aan schatkistcertificaten in het
bezit van de banken vermeerderde aanzienlijk.

Voor het jaar in zijn geheel, steeg de goudvoorraad en nettodeviezen-
positie van de Bank C) met F Il,3 miljard, waarvan F 8,7 miljard inwis-
selbare geldsoorten. De stijging van deze laatste stemt ongeveer overeen
met de toeneming van de op termijn aan de Staat en aan de banken te
leveren deviezen tegen Belgische franken; beide bewegingen moeten in
verband worden gebracht met de hierboven beschreven financiering van
de Staat door een beroep op de buitenlandse markten.

KREDIETEN AAN DE BEDRIJVEN EN PARTICULIEREN.

De statistisch waarneembare kredietverlening aan de in België geves-
tigde bedrijven en particulieren is, sedert het einde van de recessie van
1958,tegen een gaandeweg sneller tempo toegenomen.

Wat de kredietverlening aan de bedrijven betreft, houdt die versnel-
ling rechtstreeks verband met de uitbreiding van de industriële investe-
ringen, die o.m. door de wetten van 17 en 18 juli 1959 werden bevorderd,
en met de gestegen behoeften aan bedrijfskapitaal voortvloeiend uit de
ontwikkeling der transacties. Bovendien blijken de brutobesparingen van
de bedrijven, die van 1959 tot 1961 waren toegenomen, in 1962 in som-
mige sectoren te zijn ingekrompen; dit verloop van de zelffinancie-

(1) Cf. Bijlage 3, tabel 4.
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ringsmogelijkheden, waarin in 1963 waarschijnlijk geen verandering is
ingetreden, viel samen met een periode van grote industriële investeringen
en kan aldus een ruimere externe financiering noodzakelijk gemaakt heb-
ben. Deze laatste heeft grotendeels de vorm aangenomen van een beroep
op het krediet, ook al waren de publieke en private aandelenemissies in
1962 hoger dan tijdens de vorige jaren en werden die van 1963 begunstigd
door de stijging van de beursnoteringen der niet vast rentende effecten,
meer in het bijzonder op de contantmarkt C).

Tabel 8.

Kredieten aan de bedrijven en particulieren (1)

(Variatiesin miljarden franken)

Aangewende bedragen ven de kredieten
oorspronkelijk verleend door (2)

de niet-geldscheppende financiële instellingen

de geld- Algemeen
Verzekeringa- totaal

Openbare scheppende
Spaarkassen orgarusmen instellingenkrediet- (4) en Tot""l

instellingen (3 ) pensioen- (5 )

fondsen

1958 .................................... + 5,3 + 6,4 + 2,9 + 14,6 - 5,1 + 9,5
1959 .................................... + 6,3 + 7,9 + 4,0 + 18,2 + 3,7 + 21,9
1960 .................................... + 7,4 + 7,5 + 3,8 + 18,7 + 5,3 + 24,0
1961 .................................... + 7,3 + 8,1 + 4,4 + 19,8 + 10,5 + 30,3
1962 ................................. (11) + 6,7 + 10,0 + 3,9 + 20,6 + 12,1 + 32,7

1963 Eerste 9 maanden ...... (11) + 6,1 + 4,6 n.b. nob. + 8,9 n.b,

' .. ..(1) Kredieten die eenleiding geven tot beta.hngen, verleend aan de In België gevestigde bedrijven en par-ticulieren (andere
Gan de financiële instellingen), incl. de overheidsbedrijven.

(2) De or-ganismen of groepen orga.nismen die behoren tot ieder van de vier categorieën van financiële instellingen, zijn
opgesomd in het Tijdschrift voor Documentat.ie en Voorlichting van de National. Bank van februari 1969. blz. 148 tot 148.

(3) Hoofdzakelijk de Algemene Spaarkas en pereiculiere spnarkesaen.
(4) Levensveraekeringen en verzekeringen tegen arbeidsongevallen.
(5) Hoofdzakelijk de banken. Cf.Bijlage a, tabel 5.
(v) Voorlopige cijfers.

De uitbreiding van de kredietverlening aan de particulieren, hoofd-
zakelijk bestaande uit hypotheekleningen en bijkomstig uit afbetalings-
kredieten en persoonlijke leningen, weerspiegelt in de eerste plaats de voor-
uitgang van de woningbouw, die sedert 1959 begunstigd werd door de
stijging van de inkomens en, van 1962 af, door de daling van de rentevoeten
der hypotheekleningen. In 1963 werd echter een zekere aarzeling waar-

(1) Cf. Bijlage 3, tabel 6.
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genomen in de vraag naar nieuwe woningen, ten gevolge van de kosten-
stijging.

Die aarzeling schijnt geleid te hebben tot een teruggang van
de bij de SPAARKASSEN gevraagde hypotheekleningen. Dit verloop houdt
ongetwijfeld ook verband met de verminderde toevloeiing van middelen
naar de Algemene Spaarkas en wellicht met de toepassing van de aan-
bevelingen van de overheid, ertoe strekkend de spanningen in de bouw-
nijverheid te verzachten.

De OPENBARE KREDIETINSTELLINGEN gespecialiseerd in de
kredietverlening aan de bedrijven hebben in 1963 over het algemeen
meer uitbreiding kunnen geven aan hun verrichtingen dan de instellingen
die vooral aan bouwfinanciering doen.

Sedert 1961 zijn de kredieten van de GELDSCHEPPENDE INSTEL-
LINGEN, m.a.w. hoofdzakelijk de banken, aan de bedrijven en par-
ticulieren snel gestegen. De banken beschikten over de nodige middelen
om de vraag naar kredieten te bevredigen; tot de verruiming van die
middelen droegen bij de opheffing, begin 1962, van de dekkingscoëffi-
ciënten en, begin 1963, van het (( minimumpercentage Il aan overheids-
papier.

Gedurende de eerste drie kwartalen van 1963 stegen de aangewende
kredieten met F 8,9 miljard, d.i. 9,9 pct., tegen F 3,8 miljard, of 5,1 pct.,
voor de overeenstemmende periode van 1962. Bij het beoordelen van die
percentages dient rekening gehouden met het feit dat de sterkste voor-
uitgang zich normaal tijdens het laatste kwartaal van het jaar voordoet.
Van september 1962 tot september 1963 bedroeg de aanwas 21 pct., tegen
13,3 pct. voor de vorige twaalf maanden.

De uitstaande kaskredieten, relatief minder belangrijk dan de bank-
accepten en het handelspapier, stegen van september 1962 tot septem-
ber 1963 relatief meer en wel met 25,4 pet., tegen 18,6 pct. voor de
bankaccepten en het handelspapier.

De banken voerden hun bedrijvigheid op in de sector van de
leningen op halflange en lange termijn; zij verlenen o.m. door de Staat
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gesubsidieerde of gewaarborgde kredieten: het opgenomen bedrag van dat
soort kredieten vermeerderde van F 2,2 miljard op 31 december 1961
tot F 3,5 miljard op 31 december 1962 en tot F 4,8 miljard op
30 september 1963.

OPENBARE FINANCIEN.

De financieringsbehoeften van de Staat zijn in 1963 toegenomen :
de vermindering van het tekort op de gewone begroting tijdens de
eerste elf maanden woog niet op tegen de verhoging van de tekorten in
hoofde van de buitengewone begroting en van de extrabudgettaire
verrichtingen.

De ontvangsten op de GEWONE BEGROTING stegen van
F 115,9 miljard tijdens de eerste elf maanden van 1962 tot F 126 miljard
voor dezelfde maanden van 1963, vooralonder invloed van de hoog-
conjunctuur. De hogere opbrengst van de rechtstreekse belastingen
is bovendien in zekere mate toe te schrijven aan de hervorming van de
belasting op het inkomen. Weliswaar heeft die hervorming het bedrag ver-
schuldigd door de gezamenlijke belastingplichtigen niet aanzienlijk gewij-
zigd, maar zij leidde tot een aanmerkelijke vermeerdering van de vooraf-
betalingen die, mede onder invloed van de stijging der inkomens, toenamen
van F 6,5 tot F 10,9 miljard. De uitgaven, van hun kant, namen toe van

Tabel 9.
Ontvangsten en uitgaven van de Schatkist voortvloeiend

uit de begrotingsverrichtingen (1)
(Miljarden franken)

Bren : Documentebiebled vau het Ministerie van Financiën.

I I I I I I

1962 1963
1958 19.59 1960 1961 1962 (eerste 11 (eerste 11

maanden) maanden)

1. Gewone begroting :
Ontvangsten ......... 94,3 100,2 108,1 120,4 131,2 115,9 126,0
Uitgaven ............... 101,4 108,4 111,2 126,0 130,1 117,9 127,0

Saldo ... - 7,1 - 8,2 - 3,1 - 5,6 + 1,1 - 2,0 - 1,0

2. Saldo van de buiten-
gewone begroting --- - 17,6 - 17,9 - 23,4 - 14,2 - 17,3 - 15,5 - 19,7

Saldo van de begrotings-
---

verrich tingen ......... - 24,7 - 26,1 - 26,5 - 19,8 - 16,2 - 17,5 - 20,7... ." ..
(1) Ontvangsten en UItgaven werkelijk verwesenlljkt gedurende Iedere periode, ongeacht het begrotingsjaar waarop ZIJ

betrekking hebben, de interne overschrijvingen buiten beschouwing gelaten.
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F 117,9 miljard tot F 127 miljard, hoofdzakelijk ten gevolge van de ont-
wikkeling van het onderwijs, de herwaardering van het openbaar ambt,
de gestegen lasten van de openbare schuld en de uitgaven veroorzaakt door
de strenge winter. Per saldo daalde het tekort van de gewone begroting
van F 2 miljard voor de eerste elf maanden van 1962 tot F 1 miljard
voor de overeenstemmende maanden van 1963.

Daarentegen steeg het tekort van de BUITENGEWONE BEGRO-
TING, van de ene periode tot de andere, van F 15,5 tot F 19,7 miljard,
omdat de uitgaven, in het bijzonder die voor landsverdediging en open-
bare werken, toenamen.

Het negatieve saldo van de EXTRABUDGETTAIRE VERRICH-
TINGEN vermeerderde tijdens dezelfde periodes van F 5,5 miljard tot
F 8,8 miljard, ten gevolge van bijzonder hoge terugbetalingen op gebruikte
fondsen van derden en van toegenomen uitgaven ten laste van het Wegen-
fonds.

Het herstel van de openbare financiën in 1961 en 1962had een merke-
lijke vermindering van het SCHATKISTTEKORT tot gevolg; in 1963
evenwel werd dit laatste opnieuw groter : terwijl het voor de eerste elf
maanden van 1962 F 23 miljard bedroeg, bereikte het F 29,5 miljard
tijdens dezelfde periode van 1963.

Vermindert men die cijfers met de aflossingen van de gevestigde
schuld, dan krijgt men de NETTOFINANCIERINGSBEHOEFTEN van
de Staat, d.w.z. de aangroei van de directe en de indirecte schuld, na uit-
schakeling van de boekhoudkundige variaties en de dubbel getelde posten;
het aldus berekende bedrag beloopt F 16,2 miljard voor de eerste elf maan-
den van 1962 en F 20,9 miljard voor de overeenstemmende periode van
1963.

Meer dan het verschil tussen beide cijfers, verdient hun verschillende
samenstelling de aandacht. Tijdens de eerste elf maanden van 1962 kon de
Staat in België F 24,6 miljard lenen, waardoor hij niet alleen zijn netto-
financieringsbehoeften kon dekken, maar tevens zijn schuld t.O.V.het
buitenland met F 8,4 miljard kon inkrimpen. Gedurende de overeen-
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komstige periode van 1963 daarentegen moest de Staat voor F 12,5 miljard
meer beroep doen op het buitenland, omdat hij in België slechts
F 8,4 miljard kon opnemen.

Tabel 10.
Nettofinancieringsbehoeften van de Staat en dekking ervan

(Miljarden franken)

1Q58
1963

(eerste 11
maanden)

1959 lOUD 1961 I
1952

1962 (eerste 11
maanden)

1. Saldo van de begrotingsverrioh-
tingen (1) .. __ - 24,7

2. Saldo van de extrabudgettaire

- 16,211- 17,5 - 20,7

verrich tingen

- 26,1 - 26,5 - 19,8

- 3,6 - 3,5 - 4,4 - 7,0 - 4,3i - 5,5I--~- 1------1------
3. Schatkisttekort (3=1+2) - 28,3 - 29,6 - 30,9 - 26,8 - 20,5 - 23,0 - 29,5

4. Delging van de overheidsschuld
begrepen in de begrotingsnit-
gaven (2) .____ 7,6 6,4 8,61==9=c,0='=1===c7=c,=616,8

5. Nettofinancieringsbehoeften van 11====1====1====1 1======1====1
de Staat (5=3+4) (3) --------.1

1

-20,7 - 23,2 - 22,3 - 17,8 - 12,9 - 16,2 - 20,9
Gedekt door een beroep te doen

op : 1

a) de Belgische markt (4) I+
b) de buitenlandse markten (5) 1+

18,6
1
+ 21,8 + 11,7 + 13,9 + 20,1 + 24,6

2,11+ 1,4 + 10,6 + 3,9 - 7,2 - 8,4

8,8

8,6

+ 8,4
+ 12,5

(1) Cf. tabel 9.
(2) Volgens de staten van de overheidsschuld.
(3) Cf. Bijlage 3, tabel 7, noot (3).
(4) Cf. tabel 11.
(5) Deze rubriek geeft de beweging BaD van al de schulden, zowel in deviezen 81s in Belgische franken, waarven de Staat

hetzij direct, hetzij "ia de Belgische banken t.o.v. het buitenland de debiteur ia, Het cijfer + 12,5 miljard voor de eerste
elf maanden VBn 1963 heeft als voornaamste ccmponenteu twee in mei gaplasbate dol1ar1eningen op halflange termijn, elk
groot 1 miljard, de ene in het Verenigd-Koninkrijk, de andere in de Verenigde Staten, een stijging van 1,7 miljard van de
schatkiatcertdficaten op korte termijn in goud, een stijging van 4,8 miljard van de certificaten op korte termijn in deviezen
opgenomen door de Belgische banken en een stijging van 8,5 miljard van de in Belgische franken gestelde certificaten die het-
zij in het buitenland zijn ondergebracht, hetzij door de Belgische banken werden gefinancierd met behulp van middelen uit
het buitenland.

In een periode van drukke economische bedrijvigheid is de vraag van
de bedrijven naar financieringsmiddelen bijzonder dringend, zodat de
financiering van de Staat op de BINNENLANDSE MARKT meer
moeilijkheden ondervindt, Een dergelijk verschijnsel werd reeds vast-
gesteld bij het einde van de periode van opgaande eonjunctuur in
1957. Het deed zich opnieuw voor in 1963; gedurende de eerste drie
kwartalen van het jaar hebben de banken, die in een zeer drukke
vraag naar discontokredieten, voorschotten en acceptkredieten hadden te
voorzien, nog slechts F 0,3 miljard toegevoegd aan hun portefeuille over-
heidspapier die zij zonder een beroep op buitenlandse middelen finan-
eieren; in het jaar 1962 daarentegen konden zij die portefeuille met
F 6,9 miljard verhogen.
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Die inkrimping van de staatsfinanciering via de Belgische markt is
nochtans te aanzienlijk opdat zij alleen door de eonjunctuurontwikkeling
zou kunnen verklaard worden. Andere factoren eigen aan twee sectoren
van die markt speelden eveneens een rol.

De staatsschuld ondergebracht bij de spaarkassen en de openbare
kredietinstellingen, die in 1962 met F 7 miljard was toegenomen, daalde
tijdens de eerste negen maanden van 1963 met F 0,6 miljard, omdat ver-
scheidene instellingen minder middelen konden aantrekken.

Een grotere voorkeur van het publiek voor de kasmiddelen en som-
mige quasi monetaire tegoeden, zoals spaardeposito' s, heeft de Staat ertoe
genoopt, tijdens de eerste drie kwartalen van 1963, per saldo F 0,1 mil-
jard terug te betalen aan de groep samengesteld uit de bedrijven en parti-
culieren, de levensverzekeringsinstellingen en de pensioenfondsen, terwijl
hij in 1962 F2,5 miljard bij die groep had kunnen lenen.

Tabel 11.

Beroep van de Staat op de Belgische markt (1)
(Veranderingen in miljarden franken)

I I I I

1963
1958 1959 1960 1961 1962 (eerste 9

maanden)

1. N.B.B., geldscheppende openbare
instellingen, Rentenfonds, over-
heid ................................. + 1,8 + 4,7 + 0,4 - 1,5 + 3,7 + 5,8

2. Banken .............................. + 3,1 + 1,4 + 0,3 + 4,4 + 6,9 + 0,3
3. Particuliere spaarkassen, Alge.

mene Spaarkas, openbare krediet-
instellingen ... , .................... + 7,3 + 5,4 + 2,2 + 6,4 + 7,0 - 0,6

4. Overige (2) ............ - ............ + 6,4 +10,3 + 8,8 + 4,6 + 2,5 - 0,1

I
----

Totaal +18,6 +21,8 +11,7 +13,9 +20,1 I + 5,4...
!

..(1) Cf. Bijlage 3, tabel 7, noot (3) .
(2) Rubriek waarvan de cijfers als sluitpost berekend zijn en waarin vooral begrepen zijn de par-ticulieren, de levens-

verzekeringsinstellingen, de pensioenfondsen en de bedrijven die geen financiële instellingen zijn.

De middelen aangebracht door de sector gevormd uit de Bank, de
geldscheppende openbare instellingen, het Rentenfonds en de overheid
vertoonden niet dezelfde ontwikkeling als de overige Belgische markt. De
vorderingen van die sectorop de Staat stegen tijdens de eerste negen
maanden van 1963 met F 5,8 miljard, tegen F 3,7 miljard in 1962. In
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dat cijfer is o.m. begrepen het ruimere beroep van de Schatkist op haar
krediet bij de Bank : de gebruikte marge vermeerderde van F 5,1 miljard
op 31 december 1962 tot F 8,2 miljard op 30 september 1963.

MONETAIRE EN QUASI MONETAIRE LIQUIDITEITEN EN
ANDERE FINANCIELE ACTIVA.

De aanzienlijke verhoging van de monetaire financiering van de
Schatkist, de eveneens aanmerkelijke aangroei van de kredieten aan de in
België gevestigde bedrijven en particulieren gefinancierd door de geld-
scheppende instellingen en een gering overschot van de verrichtingen met
het buitenland gaven tijdens de eerste negen maanden van 1963 aanleiding
tot een totale schepping van liquiditeiten ten belope van F 19,7 miljard.
Dat bedrag valt uiteen in F 14,2 miljard monetaire liquiditeiten - direct

Tabel 12.

Oorzaken van de veranderingen in de geldhoeveelheid
en in de quasi monetaire liquiditeiten bij de banken (1)

(Miljarden franken)

Monetaire Kredieten Verrich- Quasi
financiering nan de tîngen monetaire Geld·

van de bedrijven en met het Diversen Totaal liquiditeiten hoeveelheid
Schatkist porticulieren buitenland (4) bij de (6)

(2) (3) (2) banken
(5)

1958 ....................... + 5,7 - 8,3 +14,9 + 3,0 +15,3 + 2,4 +12,9
1959 ...................... ' + 3,0 + 4,8 + 0,7 + 4,1 +12,6 + 5,8 + 6,8
1960 ....................... + 3,9 + 4,2 + 1,6 + 0,8 +10,5 + 6,1 + 4,4
1961 ....................... + 1,2 + 8,9 + 9,0 + 6,7 +25,8 + 9,1 +16,7
1962 ....................... - 1,0 +12,2 + 6,2 + 4,0 +21,4 + 4,3 +17,1

1963 Eerste 9 maanden +15,1 + 9,2 + 2,4 - 7,0 +19,7 + 5,5 +14,2
..

(1) Cf. 'I'ijdschriff voor Doenmentatle en Voorhchhng van de Nationale Bank, Statistieken, tabel XIII·S.
(2) Het saldo ven de overdrachten en kapibanltranaacties van de overheid met het buitenland is opgenomen in de mone-

taire financiering; in bovenstaande tabel is dit saldo dus begrepen in de cijfers van de eerste kolom voor het gedeelte dat
de Schatkist betreft en in die van de vierde kolom voor het gedeelte dat op andere openbare besturen betrekking heeft.

(3) Cf. Bijlage B, tabel 5, eerste vijf kolommen.
(4) O.m. monetaire financiering van de andere openbare besturen dan de Staat, tegeldemaking ven overheidspapier,

nettovorderingen op de andere financiële instellingen, obligatieschuld van de banken, niet elders ingedeelde vorderingen en
verplichtingen t.o.v. de in België verblijvende personen.

(5) Deposito's in Belgische franken op meer dan één maand, op boekjes ingeschreven deposito's" deposito's in buitenlandse
geldsoorten van in België verblijvende personen. •

(6) Cf. tabel IB.
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opvraagbare deposito's en biljetten - en F 5,5 miljard termijndeposito's en
andere quasi monetaire tegoeden bij de banken.

Voor de eerste elf maanden samen, was de stijging van de gemiddelde
GELDHOEVEELHEID in 1963groter dan in 1962.De expansie deed zich
voor tijdens het eerste halfjaar, in aansluiting bij de beweging die zich
einde 1962 aftekende; van einde juni tot einde september 1963 daalde de
geldhoeveelheid aanzienlijk, in verband met het tekort van de lopende
betalingsverrichtingen met het buitenland en belangrijke vervroegde beta-
lingen van belastingen, die de Schatkist in staat stelden haar monetaire
financiering te verminderen.

De snellere toeneming van de gemiddelde geldhoeveelheid voor de
gezamenlijke eerste elf maanden van 1963 geldt zowel het chartaal als
het giraal geld, met een respectieve stijging van 9,9 en 10,8 pct.

TabelU.

Geldhoeveelheid (1)
(Variaties in miljarden franken)

Chartaal
geld
( 1)

Giraal
geld
(2)

Totaal

1958

1959

1960

1961

1962

1962 Eerste 11 maanden

1963 Eerste 11 maanden

+ 4,8

+ 1,0

+ 5,5

+ 5,4

+ 9,5

+ 5,3

+ 8,6

+ 8,1

+ 5,8

- 1,1

+11,3

+ 7,6

+ 4,1

+ 7,3

+12,9

+ 6,8

+ 4,4

+16,7

+17,1

+ 9,4

+15,9

(1) Cl. Bijlage 3. tabel 8.
(2) Cf. Bijlage 3, tabel 9.

Ongetwijfeld is de vermeerdering van de geldhoeveelheid in 1963
ten dele het gevolg van de toenemende transacties in een groeiende econo-
mie en van de duidelijk opwaartse tendentie van prijzen en lonen. Zij kan
evenwel niet uitsluitend door de conjunctuurontwikkeling worden uitge-
legd. Terwijl in 1962de stijging van de gemiddelde geldhoeveelheid tegen-
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over het vorige jaar 7 pct. bedroeg en aldus nauwelijks groter was dan die
van het Bruto Nationaal Produkt tegen courante prijzen, die 6 pct. beliep,
kwam in 1963 in de evolutie van deze twee gegevens een merkelijk verschil
aan het licht : de expansie van de gemiddelde geldhoeveelheid bereikte,
tijdens de eerste elf maanden, 10,3 pct., terwijl het Nationaal Produkt
slechts met 7 pct. toenam.

Bruto Nationaal Produkt en geldhoeveelheid
(Indexcijfers, 1958 tot 1963 = 100)

--~ -,---~------'--_._- ---.--------- 120

110 I-------t-------t--

",""
'"Brut. "ti.nui ,rodukt ",'"

t"en m"ktPrij"nl~",

".'"
100 f------+-----+-----+-.,,~ -+------+--------1 100

",,~
",",,"

1960 1961 1962 19631958 1959

(1) Bruto Nationaal Produkt tegen courante prijzen : Bron : Nutionaal Instituut voor de Statistiek.

Zo de jongste ontwikkeling van de geldhoeveelheid zekere zorgen
wettigt - vooral in verband met de oorzaken van de vermeerdering en het
tempo van deze la~tste gedurende het eerste halfjaar dat, ware het onver-
anderd gebleven, te hoog zou geweest zijn -, toch dient men zich te hoe-
den voor een onvoldoend beredeneerd oordeel dat de evolutie niet in haar
nationaal en internationaal verband zou plaatsen.

De invloed van de geldhoeveelheid op de volkshuishouding hangt af
van het gebruik dat van de geldhoeveelheid gemaakt wordt en dat bij
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benadering wordt weergegeven door de omloopsnelheid C). Terwijl de
omloopsnelheid van de bankdeposito' s, in verband met de conjunctuur-
ontwikkeling, sedert 1960 gestegen was, nam zij tijdens het eerste halfjaar
van 1963 af, in vergelijking met het peil dat zij tijdens de overeenstem-
mende periode van 1962 bereikt had; tijdens het derde kwartaal, op het
ogenblik van de inkrimping van de dadelijk opvraagbare deposito' s, lag de
omloopsnelheid in 1963 hoger. De aanwending van de tegoeden bij het
Bestuur der Postchecks is over de gezamenlijke eerste elf maanden van
1963 afgenomen. De omloopsnelheid van het chartaal geld kan niet worden
gemeten; vermoedelijk is zij echter eveneens verminderd in een periode
waarin de biljettenhoeveelheid aanzienlijk toenam.

Ook dient rekening te worden gehouden met de quasi monetaire liqui-
diteiten die in alle ontwikkelde landen een steeds belangrijker rol spelen
en waarvan de groei vorig jaar in België tegen een trager tempo verliep.
Het is inderdaad het gezamenlijke bedrag van de monetaire en quasi mone-
taire activa dat aandacht verdient; de toeneming van dit bedrag was in 1963
nauwelijks groter dan in 1962. Dan nog trekt een ontleding op jaarbasis
uiteraard een kunstmatige grens in de economische ontwikkeling en moet
bijgevolg de meest recente beweging van die activa beschouwd worden in
samenhang met de vroegere evolutie.

Tabel H.

Geldhoeveelheid en quasi monetaire activa
(Veranderingen, in pct., van het jaargemiddelde vergeleken met dit van het vorige jaar)

1963 Gemiddelde van de eerste 9 maanden
t.o.v. het gemiddelde van de eerste 9
maanden van 1962 .

Geldhoeveelheid

+ 2,7

+ 4,2

+ 2,1

+ 5,2

+ 7,0

Quasi monetaire I Geldhoeveelheid
activa. en quasi monetaire

(1) activa

+ 9,4 + 5,1

+ 14,8 + 8,0

+ 12,7 + 6,2

+ 10,5 + 7,3

+ 13,3 + 9,6

+ 9,4 + 10,1

1958

1959

1960

1961

1962

+ 10,6

(1) Voor de bepaling van de quasi monetaire activa, cf. tabel 16.

(1) Zie Bijlage 3, tabel 10.
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Vergelijkingen met andere landen, hoe onvolkomen zij uiteraard ook
zijn, kunnen bijdragen tot het stellen van een juiste diagnose. Ondanks de
afmetingen die ze in 1963 aannam, bleef de expansie van de kasvoorraden
in België, gedurende de jongste drie jaren in hun geheel, kleiner dan in elk
ander land van de Gemeenschap.

Tabel 15.

Uitgegeven biljetten en totale geldhoeveelheid
(Variaties, in pct., van het gemiddelde van iedere periode)

Bronnen : Italië : Bolletf.ino van de Banca d'Italia.
Overige landen: International Financial Stafisbics (I.~1.F.).

Uitgegeven biljetten Tot.ale geldhoeveelheid

1963 19B3 1963 1963
- 1960 1962

-
1962 1960

1961 1962 [eerste- [eerste 1961 1962 [eerste [eerste
196'0 1961 - --

9 9 1960 1961 9 9
Imatlnden maanden maanden maanden

(1)1 (1)1 (1)) (1)]

België 1+ 4,7)+ 5,5 +10,1 +21,2 I I +23,3.............................. + 5,2:+ 7'°1+1°'6

Frankrijk ........................... +13,81+12,8 +13,2 +45,4 +15,71+17,9 +17,0 +57,7
Duitse Bondsrepubliek ......... + 9,5 + 9,5 + 4,6 +25,6 + 9,4 +10,6 + 7,0 +28,7
Italië .............................. +10,6 +14,6 +19,5 +48,3 +14,1 +17,8 +18,7 +59,4
Nederland ........................ + 8,1 + 7,7 +10,5 +28,1 + 7,9 + 6,0 + 9,9 +25,6

Verenigde Staten ............... + 0,4 + 3,8 + 4,7 + 9,2 + 1,8 + 2,1 + 2,7 + 6,5

(1) Eerste zes maanden voor Italië.

Tijdens de eerste negen maanden van 1963 verminderden de
TERMIJNDEPOSITO'S in Belgische franken bij de banken en de andere
kredietinstellingen met F 1,9 miljard, terwijl ze tijdens de overeenstem-
mende periode van 1962 met F 5,1 miljard gestegen waren. De banken
hadden dus af te rekenen met opvragingen, in tegenstelling met de opeen-
volgende aanzienlijke toenemingen die zich sedert 1958 hadden voorge-
daan.

Het publiek keerde zich eveneens af van beleggingen in OBLIGATIES
EN KASBONS.Tijdens de eerste negen maanden van 1963 vermeerderde
zijn portefeuille van die effecten slechts met F 6,4 miljard, tegenover een
verhoging van F 22,3 miljard tijdens het gehele jaar 1962. De teruggang
was uitzonderlijk scherp wat betreft de nettobeleggingen van het publiek
in obligaties en kasbons van de openbare kredietinstellingen.
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Tabel 16.

Voornaamste financiële activa (1)
(Variaties in miljarden franken)

Quasi monetaire activa

Depo-
osn.

Kasmld- Speer- gaties Alge·site's op inlagen, Anderedelen termijn depo- depo- en meen
(2) en met site's op sito's Totaal kasbons totaal

opzeg- boekjes (5 ) (4)ging
(3 ) (4)

1958 .................................... +10,7 + 2,5 +10,4 - 0,5 +12,4 +22,5 +45,6

1959 .................................... + 6,4 + 2,0 +13,8 + 1,9 +17,7 +28,4 +52,5

1960 .................................... + 4,4 + 3,2 + 7,6 + 2,7 +13,5 +20,6 +38,5

1961 .................................... +14,3 + 8,8 +10,5 + 1,1 +20,4 +17,9 +52,6

1962 .................................... +16,5 + 1,4 +18,1 - 0,2 +19,3 +22,3 +58,1

1962 Eerste 9 maanden ............ + 8,3 + 5,1 +10,7 + 0,1 +15,9 n.b. n.b.

1963 Eerste 9 maanden ............ +13,5 - 1,9 +14,5 + 1,0 +13,6 + 6,4 +35,5

(1) lu het beait van de 10 België geveabigde parbleulieren en bedrijven (andere dan de financiële mstelhngen). incl. de
overheidsbedrijven en sommige financiële instellingen die in 1968 onmogelijk konden uitgeschakeld worden : organismen
voor verzekering op het leven en tegen arbeidsongevallen alsmede pensioenfondsen.

(2) Geldhoeveelheid, na aftrek van het giraal geld in het bezit van de Schatkist, de provincies en de gemeenten.
(3) Tegoeden in Belgische franken bij de banken, de openbare krodietinstellingen, de hypotheekmaatschappijen, de spear-

instellingen en de kepitelisetiemaetscheppijen.
(4) Cf. Bijlage 3, tabellen 11 en 12.
(5) In deviezen luidende deposito's van ingezetenen bij de banken, direct opvraagbare deposito's bij de Algemene Spaarkas.

de openbare kredietinstellingen, de hypotheekmaatschappijen, de spaarinatallingen, de kepitelisetdemaetechappijen.

Daarentegen zijn de gezamenlijke SPAARDEPOSITO'S sneller toege-
nomen; terwijl de verhoging van december 1961 tot september 1962
F 10,7miljard beliep, bereikte zij F 14,5miljard voor de overeenstemmende
periode van 1963. Bij de Algemene Spaarkas verminderden de netto-
plaatsingen evenwel van F 4,4 miljard tot F 2,3 miljard, maar de aanwas
van de deposito's op boekjes bij de banken is opgelopen van F 2,1 miljard
tot F 6,5 miljard; ook bij de particuliere spaarkassen groeiden de deposito's
sneller, en wel met F 4,4 miljard tegen F 3,4 miljard.

Samenvattend, stelt men tijdens de jongste periode een verschuiving
vast in de financiële activa van het publiek ten gunste van de monetaire
kasvoorraden : biljetten en dadelijk opvraagbare deposito's, en van enkele
vormen van quasi monetaire liquiditeiten: deposito's op boekjes bij de
banken, spaardeposito's bij de particuliere spaarkassen. Omgekeerd,
betoonde het publiek minder belangstelling voor de termijndeposito's en
voor de uitgiften van obligaties en kasbons.
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Die houding van het publiek staat in verband met verschillende
factoren.

De hervorming van de belasting op het inkomen, op het einde van
1962, heeft het belastingstelsel van de roerende inkomsten eenvormig
gemaakt, behoudens enkele vrijstellingen voor kleine bedragen. Die nieuwe
regeling heeft o.m. geleid tot de afschaffing van het voorkeurstelsel dat
de uitgiften van de overheidssector vroeger genoten. De interesten op die
uitgiften, vóór de hervorming doorgaans vrijgesteld van mobiliënbe-
lasting, werden onderworpen aan een roerende voorheffing van 15 pct.;
bovendien werd de controlevoorheffing die, met het doel de belastingont-
duiking te vermijden, sedert september 1961 geheven wordt op de roerende
inkomsten waarvan de begunstigden onbekend wensen te blijven, van
10 pct. op 15 pct. gebracht, zodat de gezamenlijke heffing aan de
bron 27,75 pct. kan bereiken. Bovendien werd de mobiliënbelasting
op de interesten van de spaardeposito' s, die, vóór de hervorming,
doorgaans gedragen werd door de bewaarnemende instelling, vervan-
gen door een roerende voorheffing ten laste van de deponent ten
belope van 7,5 pct. op de interesttranche van F 1.501 tot F 3.000 en van
15 pct. op de bedragen boven F 3.000. De interesten van de dadelijk
opvraagbare deposito's bij de banken, waarop geen enkele mobiliëntaks
geheven werd, zijn thans onderworpen aan een roerende voorheffing van
15 pct. Op de interesten van de termijndeposito' s, die, gelet op het percen-
tage tegen hetwelk ze berekend werden, vóór de hervorming niet aan
mobiliëntaks onderworpen waren, wordt thans een roerende voorheffing
van 15 pct. geheven; zij zijn daarenboven onderworpen aan de controle-
voorheffing wanneer ze ten minste F 500 bereiken en de termijn van het
deposito langer is dan drie maanden.

Het publiek schijnt op dit nieuwe stelsel gereageerd te hebben door
beleggingen te verkiezen die niet aan de controlevoorheffing onderworpen
zijn en door zijn spaardeposito's te splitsen ten einde zoveel mogelijk de
vrijstellingen voor kleine bedragen te genieten.

De daling van de BRUTORENTEPERCENTAGES, die in 1961 een
aanvang nam en zich in 1962 scherper aftekende, vertoonde tijdens de
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eerste maanden van 1963 over het algemeen een vertraging of hield volledig
op. Maar in verband met de hierboven beschreven maatregelen werden de

van de nieuwe beleggingen op het einde van
Het gemiddelde rendement bij de

uitgifte, na afhouding van de voorheffing, d.w.z. voor de houder die ano-

nettorentepercentages
1962 nog verder omlaag gedrukt.

Tabel 17. Rentepercentages van diverse beleggingen
(Pct.)

I
Rente- Rente- Rendementapercen tages ,

I i
I

percentages percentages bij de uitgifte
Gemiddelde rendemen tsovan de van de van de kasboua van de

percentages van de
Einde periode termijn- inlagen op openbare kr-ediet-

atesteleningen

I

deposito's boekjes van instellingen
(5 tot 20 [aur]bij de particulieren

I
(2)

banken bij de
(3 maanden) A.S.L.K. (1) (1 jaar) (5 jaar)

1957 2,70 3,- 4,- i 5,98 I 6,47..................

I
1958 .................. 1,75 3,- 3,75 4,98 4,85
1959 .................. 1,60 3,- 3,75 4,75 5,21
1960 .................. 3,45 3,- 4,25 5,25 6,07

Bruto-
rentepercentages :

1961 .................. 3,10 3,- 4,25 5,62 5,74
1962 Juni ............ 2,75 3,- 4,- 5,- 5,21

December ...... 2,50 3,- 3,80 4,60 4,96
1963 Januari ......... 2,50 2,75 3,80 4,60 4,71

Februari ...... 2,50 2,75 3,80 4,60 4,64
Maart ........ ~ 2,50 2,75 3,80 4,60 4,90
April ............ 2,50 2,75 4,- 5,20 4,91
Af ei ............ 2,50 3,- 4,- 5,20 4,94
Juni ............ 2,50 3,- 4,20 5,20 5,03
Juli ............ 2,50 3,- 4,20 5,20 5,03

(il ) (4)
Augustus ...... 2,50 3,- 4,'20 5,20 5,02 5,56
September ... 2,50 3,- 4,20 5,43 5,12 5,82
Oktober ...... 2,50 3,- 4,20 5,43 5,17 5,89
November ... 3,- 3,- 4,50 5,80 5,26 5,99
December ... 3,- 3,- 4,50 5,80 5,32 5,98

------~----_.
(5 )

Rentepercentages
na aftrek van :

de roerende voorhef-
fing

1963 Januari ...... 2,125 2,75 3,23 3,91 4,71 -
December ... 2,55 3,- 3,825 4,93 5,32 5,09,

de roerende voorhef-
fing en de aanvul-
lende voorheffing

1963 .Ianuari ...... 2,125 2,75 2,75 3,32 4,- -
December ... 2,55 3,- 3,25 4,19 4,52 4,33

(1) Toegekende percentages op de bedragen tot F 200.000 emde 1957 en tot F 250.000 einde 1958 en later. Deze percen-
tages werden in 1958, vervolgens vanaf 1960, verhoogd met een getrouwheidspremie gelijk aan 10 pct. van de toegekende
interest voor de bedragen die gedurende het. gehele kalenderjaar ingeschreven bleven.

(2) Percentages van het begin van het jaar of VBD de volgende maand. Cf. Tijdschrift voor Documenbatle en Voorlichting
van de Nationale Bank, Statistieken, tabel XIX-tL

(3) Rentevoet van de leningen uitgegeven vóór 1 december 1962.
(4) Rentevoet van de leningen uitgegeven na 1 december 1962 : Leningen 1963-1983, Ie en 2e reeks j in augustus 1963,

alleen de lening 1963-1983, Ie reeks.
(5) Toegekende percentages, exel. de getrouwheidspremie, op de bedragen waarvan de jaarlijkse intereaten F 1.500 niet

overschrijden.
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niem blijft, daalde aldus van 5,83 pct. voor de staatslening van juni 1961,
tot 4,55 pct. voor de staatslening van november 1962 en tot 3,69 pct. voor
de staatslening van maart 1963.Het rendement van de nieuwe uitgiften van
de openbare kredietinstellingen, na aftrek van de voorheffing, liep terug
van 3,825 pct. einde 1961, tot 2,75 pct. einde maart 1963 voor de kasbons
op één jaar. Een hogere rente werd evenwel uitgekeerd aan de houder van
obligaties en kasbons, die de interesten aangaf, aangezien in dat geval de
controlevoorheffing niet afgetrokken wordt. Het rentepercentage op de
spaardeposito's, dat in strijd met de andere creditrentepercentages vorig
jaar niet gedaald was, werd in januari 1963 verlaagd van 3 tot 2,75 pct.,
waarbij in beide gevallen de getrouwheidspremie dient gevoegd, wil men
een juiste vergelijkingsbasisbekomen met de rendementen, na aftrek van
de voorheffing, van de beleggingen waarvan hierboven sprake is.

De rentestijging die met ingang van het tweede kwartaal intrad .-
gelukkig vertrekkend van een peil dat zo ver mogelijk omlaag gedrukt
was -, had een uitwerking op alle categorieën financiële activa. Het
gemiddelde brutorendementspercentage bij de uitgifte van de gevestigde
staatsleningen steeg van 5,09 pct. voor de lening van maart 1963 tot
5,80 pct. voor de lening van hetzelfde type van oktober 1963. Het bruto-
rendement van de nieuw uitgegeven kasbons op één jaar van de openbare
kredietinstellingen werd opgevoerd van 3,80 pct. einde maart 1963 tot
4,50 pct. einde december. De rentepercentages op de spaardeposito's
werden in mei opnieuw op 3 pct. gebracht. Bovendien werd het bedrag
van de deposito's op boekjes bij de banken, waarop dit maximum-
percentage van 3 pct. toegekend wordt, in juli van F 25.000 op
F 100.000per deponent gebracht. Het rentepercentage op termijndepo-
sito's en op deposito's met een opzeggingstermijnbij de banken, de open-
bare kredietinstellingen en de spaarkassen werd begin november verhoogd
naar aanleiding van de tweede verhoging van de officiële discontovoet.

GELDMARKT.

Een stijging van de rentepercentages deedzich eveneens voor op de
geldmarkt. Er kwam een einde aan de vrij uitzonderlijke overvloed aan
middelen waarover de gezamenlijke'instellingen van de geldmarkt tijdens
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het grootste deel van 1962 konden beschikken; de inkrimping was niet
even scherp in alle afdelingen van de geldmarkt.

Op de DAGGELDMARKT C) namen de plaatsingen van de banken
in 1962aanzienlijk af, ten gevolge van de afschaffing van de kascoëfficiënt
op 1 januari. Ten aanzien van de aanhoudende vraag naar krediet van-
wege de bedrijven, handhaafden de banken in 1963 het bedrag van
hun leningen en van hun geldopnemingen nagenoeg op hetzelfde peil
als tijdens het jaar voordien; tijdens de periodes van spanning bij het
naderen van sommige vervaldagen waren hun netto-opnemingen hoger
dan in 1962.

Daggeld

(Daggemiddelden in miljarden franken)

GELEENDE KAPITALEN OPGENOMEN KAPITALEN

Banken Bonken

Rentenfonds Herdisccnterinq- en Woorborginsliluut (netto-ontleningen)

Andere instellingen

De omvang van de tussenkomstenvan het Rentenfonds op de daggeld-
markt was afhankelijk van de evolutie, enerzijds, van zijn portefeuille
overheidseffecten en, anderzijds, van de opbrengst van zijn uitgiften van
certificaten. In 1963 plaatste het Rentenfonds bij voortduring aanzienlijk
minder daggeld dan in 1962; globaal beschouwd, verminderde het gemid-

(I) Cf. Bijlage 3, tabel 13.
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1.- Rentepercentages van de geldmarkt

Rentepercenlages van he. Herdi,contering- Discontovoet van de National. Bank
en Waarborginstituut van Belgie

voor d.
geviseerde bankaccepten mei betrekking lol de uitvoer

en mei een looptijd von moximum 120 dogen

6

Disconto- en rentepercentages *
(Pct.)

Renlepercentagesvan d.
schatkistcertificaten op eeer kor.e t.rmijn

(3 moanden)

1959 1961 1963

Rentepercentage Yan het daggeld

(Daggemiddelde)

Rentepercentages yan de bij gunning

uiigegeven schatkistcertificaten
(9 maanden)

1959 1961 1963

6

4

2

o

Rentepercentagel van de
renlenfondscertificaten

(A maanden)

6

Rentepereentagel van d. inlagen
van de particulieren bij d. Algemene

Spaar. en lijfrent.kas
(Zonder getrcuwheidspremie)

RElr.,T.-~ER.-··--=i-I -1~T-1=1
I i , • I

~--+--.+---.i~__~~_~li---Il
i-Ti--it--~~I
Gemiddelde rendementspercentaoes

von d. staatsleningen
(5 lol 20 iaor)

1959 1963

1959 1961 1963

2.- Rentepercentages van de beleggingen van het publiek

4

2

o

4

2

o

Rent.percentages van d. termijndeposito's
in de banken

Rendemen'spercentages bij d. uitgifte van de
kasbons uitgegeven door d. epenbere

kredietinstellingen
(5 joar)

6

1961

Rendemenhpercentages bij de uitgifte
van d. kasbons uitgegeven door de .

openbare kredietinstellingen
(1 jeer]

Gemiddeld. rendementspercentages
bij de uitgih. van de staatsleningen

(5 lot 20 jaar)

RI' ~C"~~ r:" 6

"T"'""" Il"·";j

1959 1961 1963

* Voor de beleggingen van het publiek : re ntepercentagas vóór de belastingheffing bij de bron.
(~) Dezelfde rent~voet ~~rd toegepast op de voorschotten in rekening-courant en op de beleningen op ander overheids-

papier den de schetkistcertificsten met maximum 366 dagen looptijd en de Remenfondscerrificeten, behalve tijdens de periode
ven 24 december 1959 tot S augustus 1960 toen de rentevoet ven deze voorschotten 0,25 pct. lager lag.

(2) Onderbreking van de curve wegens de hervorming van de markt van het zeer kortlopende geld in novamber 1959.
(3) Leningen uitgegeven vóór 1 december 1962.
("') Leningen uitgegeven na 1 december 1962.
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o
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delde bedrag van zijn plaatsingen van een dagelijks gemiddelde van
F 0,9 miljard tot F 0,1 miljard.

Wegens die verkrapping van de markt, kon het Herdiscontering- en
Waarborginstituut, dat meer accepten aankocht, niet genoeg daggeld
opnemen. De periodieke spanningen, die zich meestal op de maandelijkse
vervaldagen voordeden en die het gevolg waren van een vraagoverschot,
wat aanleiding gaf tot tijdelijke stijgingen van de daggeldrente, hebben
het Instituut ertoe genoopt zich uit de markt terug te trekken en een
beroep te doen op de Bank.

Het gewogen gemiddelde rentepercentage van het daggeld steeg
van 2,13 pct. in 1962 tot 2,28 pct. in 1963.

De MARKT VAN HET HANDELSPAPIER EN VAN DE ACCEP-
TEN onderging de invloed van de aanzienlijke expansie van het bank-
krediet. Hoewel de banken, dank zij de uitbreiding van hun middelen,
een steeds toenemende portefeuille konden financieren, dienden zij noch-
tans een groter volume handelspapier te mobiliseren dan in 1962. Zulks
gebeurde inzonderheid bij het Herdiscontering- en Waarborginstituut.

Tabel 18.

Lokalisatie van het gedisconteerde handelspapier en van de accepten (1)
(Uitstaande bedragen in miljarden franken)

Portefeuille van

het Herdiscon- de NutionnleGemiddelde einde maand tering- en de andere Bank Totaa!
de banken Waarborg- instellingen van Belgiëinstituut van de markt

(2) (3)

1961 4e kwartaal ............ 26,6 3,0 17,1 3,6 50,3

1962 Ie kwartaal ............ 30,7 1,2 17,0 2,3 51,2
2e » ............ 32,4 1,4 17,1 3,1 54,0
3e :& ............ 34,1 0,8 16,9 3,2 55,0
4e " ............ 34,5 0,8 16,2 6,4 57,9

1963 Ie kwartaal ............ 37,3 0,5 18,3 5,2 61,3
2e » ............ 40,3 0,5 18,7 5,0 64,5
a- Y> ............ 42,2 0,6 17,6 7,1 67,5

.. _.
(1) Kredieten oorspronkelijk door de geldscheppende Instellingen aan de ln België of ln het bulbenland gevestigde bedrijven

toegestaan.
(2) Bedrag van de portefeuille, met uitzondering van het gedeelte gefinancierd door het beroep op het herdisconto van de

Bank.
(3) Uitstaande bedragen van de discontokrediet.en del' discontokantoren en van het handelspapier en de bankaccepten geher-

disconteerd door de Bank op verzoek van de banken of van het Herdiscontering- en Waarborglnst.ituut.
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Aangezien dit laatste voor de financiering van zIJn verrichtingen een
ruimer beroep moest doen op het herdisconto, bracht het zijn rentepercen-
tages voor de geviseerde accepten dichter bij de overeenstemmende rente-
percentages van de Bank C).

Het bedrag van het handelspapier en van de accepten gemobiliseerd
door de banken en ondergebracht buiten het Instituut en de Bank, is even-

Tabel 19. Rentepercentages van de geldmarkt (1)
(Pct.)

Schatkistcertificaten
Herdiscon-
tering- en

Schatkist- uitgegeven Weerborg-
certificaten Ren tenfonds- bij gunning instituut :

(5) geviseerde
Daggeld op zeer korte certificaten bank-

(2) termijn (4 maanden) accepten
(8 maanden) (4) betreffende

(12 meen- de uitvoer
(8 ) (9 maanden) (120 dagen

den) en minder)
(3)

1957 van 1· 1 tot 11·11 1,70 3,75 3,75 5,06 5,39 4,125van 12·11 tot 31·12 2,25

1958 ........................... 1,41 2,- 2,75 3,65 3,86 2,50

1959 van 1· 1 tot 16·11 1,01 3,25 3,25 3,89 4,35 3,25van 17·11 tot 31·12 2,11

1960 ........................... 2,80 4,50 4,75 4,92 4,96 3,50

1961 ........................... 2,57 4,- 4,25 4,36 4,07 2,75

1962 Juni ..................... 1,81(6) 3,- 3,25 3,45 3,50 2,75
December ............... 2,45(7) 3,- 3,30 3,42 3,45 2,50

1963 Januari ..................2,32 3,- 3,30 3,40 3,45 2,50
Februari ............... 1,76 3,- 3,35 3,45 3,50 2,50
Maart .................. 1,77 3,- 3,35 3,50 3,55 2,50
April ..................... 1,78 3,- 3,40 3,54 3,59 2,50
Mei ..................... 2,07 3,- 3,40 3,60 3,65 2,50
Juni ..................... 2,19 3,- 3,40 3,60 3,67 2,625
Juli ..................... 2,87 3,40 3,75 3,90 4,- 3,125
Augustus ............... 2,49 3,40 3,80 3,95 4,04 3,125
September ............ 2,55 3,45 3,85 3,125
Oktober ............... 2,16 3,75 4,- 4,20 4,12 3,125
November ............ 2,78 3,90 4,20 * 4,50 3,50
December ............... 2,73 4,10 4,35 4,60 4,75 3,625

..(1) Cf. 'I'Ijdëchriff voor Documentetda en Voorhchtmg van de Nationale Bank, Statistieken, tabellen XIX·2 en 8.
(2) Daggemiddelde.
(3) Einde periode.
(4) Einde periode tot in 1961, vervolgens laatste wekelijkse gunning van de maand.
(5) Tot augustus 1968, gunning van de maand die volgt op de periode, vervolgens gunning van de maand. Deze wijziging

wordt gewettigd door het feit dat, met ingang van oktober H)63, de datum van de maandelijkse gunning van de eerste naar
de tweede dinsdag van de maand verschoven is. Voor de certificaten op 12 maanden, is het rentepercentage tegenover 1961
dat van de gunning van december,

(6) Eerste halfjaar.
( 1) Tweede halfjaar.
(*) Geen gunning.

(1) Cf. Bijlage 3, tabel 14.
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eens toegenomen tegenover 1962. De rentepercentages zijn zeer gevoelig
in die sector van de geldmarkt; hun opwaartse ontwikkeling wijst op een
inkrimping van de markt.

De portefeuille handelspapier van de Bank was geregeld groter dan
in 1962.

De portefeuilles KORTLOPEND OVERHEIDSPAPIER in het bezit
van de financiële instellingen die aan de geldmarkt deelnemen zijn nog
gekrompen tot een veel lager peil dan in 1962. In totaal, hebben de
banken, de openbare kredietinstellingen en de Algemene Spaar- en
Lijfrentekas hun tegoeden in certificaten van het Rentenfonds en in
schatkistcertificaten in Belgische franken op ten hoogste één jaar (met
uitzondering van de certificaten opgenomen met behulp van buitenlandse
middelen en van de certificaten van de A-tranche) verminderd van een
gemiddelde van F 45,5miljard, dat in het tweede kwartaal van 1962bereikt
werd, tot F 37,3 miljard in het vierde kwartaal van hetzelfde jaar en tot
F 31,7 miljard tijdens het vierde kwartaal van 1963. In die bedragen
vertegenwoordigen de middelen, die ter beschikking van de Schatkist
werden gesteld, respectievelijk F 37,1 miljard, F 30,5 miljard en
F 27 miljard.

De vermindering van de portefeuille kortlopend overheidspapier in
het bezit van de banken, vergeleken met het laatste kwartaal van 1962,
vloeit vooral voort uit de inning van certificaten van het Rentenfonds.
Daarentegen zijn de middelen die de banken ter beschikking stellen van
de Schatkist door het opnemen van de hier besproken certificaten tussen
het vierde kwartaal van 1962 en hetzelfde kwartaal van 1963, met
F 0,5 miljard gestegen.

Tijdens dezelfde periode daalden de portefeuilles schatkistcertificaten
in het bezit van de openbare kredietinstellingen en van de Algemene
Spaar- en Lijfrentekas met F 4 miljard.

Ondanks de stijging van de rentepercentages van het overheidspapier
op korte termijn bleef tussen de vraag naar geldmiddelen vanwege de
Schatkist en de middelen die op de geldmarkt beschikbaar waren een
gebrek aan evenwicht bestaan.
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BEHEER

Op voordracht van de Regentenraad werd, bij koninklijk besluit van
11 januari 1963, het mandaat van de heer directeur Jean Brat verlengd
voor een termijn van zes jaar, ingaande per 21 januari 1963.

** *

De heer Maurice Williot, regeringscommissaris bij de Bank sedert
24 februari 1956, heeft op 31 januari 1963 de leeftijdsgrens bereikt. Bij
koninklijkbesluit van 13 februari 1963werd hij, ingaande 1 februari 1963,
vervangen door de heer Marcel D'Haeze, die hem als directeur-generaal
der Thesaurie en Staatsschuld is opgevolgd.

De Bank hecht eraan hulde te brengen aan het volmaakte plichtsbesef
waarmede de heer Williot zich van zijn ambt heeft gekweten. Krachtens
koninklijk besluit van 13 februari 1963 voert de heer Williot de eretitel
van zijn functie.

** *

In toepassing van de statutaire bepalingen inzake de leeftijdsgrens
hebben de mandaten van de HH. censoren Louis Delvaux en Edmond
Konings een einde genomen na de gewone algemene vergadering van
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25 februari 1963. De heer Gouverneur prees hen in volgende bewoor-
dingen:

((De heer Delvaux, doctor in de rechten, gewezen minister, rechter
bij het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen, zetelde in de
Raden der Bank sedert 29 november 1948. Hij heeft zijn mandaat met
evenveel toewijding als bevoegdheid vervuld. Wij waardeerden allen ten
zeerste zijn bezadigde adviezen, zijn hoffelijkheid, zijn gehechtheid aan
onze Instelling.

)) De heer censor Konings was de Bank niet minder toegewijd, en zijn
medewerking was niet minder kostbaar. Het mandaat door de algemene
vergadering, op 22 februari 1954, aan de heer Konings toegekend, werd
sedertdien geregeld verlengd gelet op zijn kennis en zijn ondervinding op
gebied van controle. De omgang met zijn collega's was bijzonder min-

. .

zaam »,

Als blijk van erkentelijkheid voor de diensten die de HH. Delvaux en
Konings hebben bewezen aan de Bank, heeft de vergadering hun bij een-
parigheid van stemmen de titel van erecensor toegekend.

'"* '"

De vergadering heeft de heer regent Yvan Feyerick, wiens kandi-
datuur werd voorgedragen door de meest vooraanstaande organisaties van
de handel, herkozen, alsmede de HH. regenten Robert Vandeputte en
Max Drechsel, gekozen onder de leidende personaliteiten van de finan-
ciële instellingen van openbaar nut.

Zij heeft bovendien de mandaten van censor verlengd van
de HH. Marcel Leclercq en Henri Cappuyns, en de HH. Louis
Van Helshoecht en Alex Florquin tot dezelfde functies geroepen, ter
vervanging van de HH. Louis Delvaux en Edmond Konings.

Al de toegekende mandaten eindigen na de gewone algemene verga-.
dering van de maand februari 1966.
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PERSONEEL

Verschillende hoge ambtenaren, die onmiddellijk na de oorlog 1914-
1918 in dienst van de Bank waren getreden, hebben in 1963 de pensioen-
gerechtigde leeftijd bereikt, nadat zij door hun bekwaamheid en door
hun vlijt de verschillende graden hadden doorlopen van de carrière
die voor hen open stond.

Het zijn de HH. Armand Neven, beheerder van de bijbank Antwer-
pen, Georges Prévost, onderdirecteur, chef van de dienst Algemene Boek-
houding, Maurice Huwaert, inspecteur-generaal, chef van de dienst
Rentenmarkt, Louis Reisgen, inspecteur-generaal, chef van de dienst van
de Rijkskassier, Marcel Caby, agent te Neufchâteau, en Marcel Meuret,
afdelingshoofd bij het Hoofdbestuur.

De Bank zal de medewerking haar door deze ambtenaren gebracht,
en de toewijding waarvan zij te haren opzichte blijk hebben gegeven, zeer
indachtig blijven.

Het is haar aangenaam inzonderheid de HH. Armand Neven en
Georges Prévost te vermelden, die als klerk hun loopbaan zijn begonnen
en die de top der hiërarchie hebben bereikt, de ene als beheerder van
de bijbank Antwerpen, de andere als onderdirecteur bij het Hoofd-
bestuur, waar hij de leiding van de dienst Algemene Boekhouding had.

** *

Na een lange en vruchtbare medewerking, werden eveneens gepen-
sioneerd : H. Gustave Camerlinck, Mevr. Jeanne Cauwenbergh-De Rom,
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Mej. Hélène Couillier, HH. Marcel Debrou, Jean De Deckker,
Julien Deklerk, Désiré Delcart, Raymond De Munter, Mevr. Hélène
De Volder-Lauters, HH. Eugène Emond, Louis Froideville, Mevr. Palmyre
Graser-Landrieu, HH. Jules Gravez, Camille Guerdon, Mevr. Hermine
Guerlus-Vousure, HH. Emile Lorenz, Henri Oor, Fernand Pétré, René
Piette, Georges Ramu, Mevr. Jenny Remy-Smal, HH. François Smits,
Renatus Van Aken, Léonard Vandenbogaerde, Albert Vanden Borre,
Gustave Vanden Broeck, Gaston Van Gingelen, Charles Vermeir, Paul
Wesly, behorend tot het personeel van het Hoofdbestuur, en HH. Léonce
Clamot, Maurice Cogniaux, Lucien De Baets, Jules De Cleen, Armand
Liénaux, Arthur Martinquet, Edward Meys, Camille Moureau, Jules
Sainthuile, Maurice Vermaelen, Robert Vertongen, der bijbanken en
agentschappen.

** *

Tot haar leedwezen had de Bank het afsterven te betreuren van de
HH. Henri Meuret, afdelingshoofd, adjunct van de chef van de dienst
Effecten, Fernand Defat, Gustaaf Meyers en Mej. Marguerite Procé, bij het
Hoofdbestuur, en van de HH. Daniel Morlion en Edouard Piron, resp. in
dienst der agentschappen Ieper en Aarlen.

** *

Bij het vertrek van de heer Prévost werd de dienst Algemene Boek-
houding onder de leiding gesteld van de heer Léon Sambrée, inspecteur-
generaal. De heer Charles De Ruyter, afdelingshoofd, heeft de heer
Reisgen opgevolgd als chef van de dienst van de Rijkskassier. De heer
Aimé Rowies, afdelingshoofd, werd aan het hoofd van de dienst Renten-
markt geplaatst.

Tot beheerder der bijbank Antwerpen werd de heer Karel Vercruysse,
ere-vice-gouverneur van de Centrale Bank van Belgisch-Congo en van
Ruanda-Urundi, gewezen inspecteur-generaal bij het Hoofdbestuur, aan-
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gesteld; de heer Edmond Huybrecht, voormalig agent te Hasselt, werd als
Secretaris der bijbank aangeduid.

De heren Kamiel Dewaele, Joseph Vanden Bosch,Leopold Kerremans,
.Karel Mortier en Guido Ongena werden tot agent benoemd, resp. te
Hasselt, Roeselare, Dendermonde, Ieper en Veurne; de heer Raymond
Tobie beheert ad interim het agentschap te Neufchâteau.

** *

De Bank heeft met de medewerking van het personeel de coördinatie
en de hergroepering van verschillende taken voortgezet.

Op grond van het paritair akkoord dat op 28 maart 1963 in de bank-
sector werd gesloten, is zij overgegaan tot de aanpassing der bezoldigingen,
in overleg met de afvaardiging van het personeel.

Andere sociale vraagstukken werden onderzocht, in een ruime geest
van samenwerking, tijdens de vergaderingen gehouden door de leden van
de Directie en de afgevaardigden van het personeel; er kwamen bovendien
initiatieven tot stand op het gebied van de vorming van het personeel en
informatievergaderingen werden te zijner behoeve ingericht.

In de maand mei 1963werden, overeenkomstig de wettelijke beschik-
kingen, verkiezingen gehouden voor de hernieuwing van het Comité van
veiligheid, gezondheid en verfraaiing der werkplaatsen.

** *

Aan verschillende leden van het kaderpersoneel en van het uit-
voeringspersoneel, die hebben deelgenomen aan de technische en de
professionele proeven ingericht voor de openbare kredietsector, werd in
1963 de titel van Laureaat van de Arbeid van België toegekend.
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De toewijding aan de Bank werd erkend door het verlenen van onder-
scheidingen in de nationale orden en van eretekens van de Arbeid uit
hoofde van het aantal dienstjaren.

Bevorderingen en wedde-en loonsverhogingen, gesteund op de ver-
dienstecijfers, werden per 1 januari 1964 toegekend.

Het Beheer wenst iedereen nogmaals van harte geluk. Het betuigt
zijn welgemeende dank aan al de leden van het personeel voor de inspan-
ningen waarvan zij blijk geven ten dienste van de Bank.
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ONTLEDING VAN DE BALANS

EN VAN DE WINST- EN VERLIESREKENING

OVER HET BOEKJAAR 1963

AOTIVA

GOUDVOORRAAD.

De waarde van de goudvoorraad wordt berekend tegen de prijs van
F 56.263,7994per kg fijn, die overeenstemt met de wettelijke pariteit van
de frank.

Hij vertegenwoordigt per 31 december 1963 . F
waarvan,

goud in het buitenland
goud in België. . . .

.F

.F

68.565.693.203

68.197.485.822
368.207.381

F 68.565.693.203

Op 31 december van vorig jaar bedroeg de goudvoorraad
F 68.247.512.506.

Krachtens artikel 30 der statuten is de Bank gehouden een kas-
voorraad in goud te hebben die tenminste gelijk is aan een derde van
het bedrag van haarverbintenissen op zicht.

Op 31 december 1962 bedroeg het dekkingspercentage 47,73 %; op
31 december 1963beloopt het 44,35 %.
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VREEMDE VALUTA'S.

TE ONTVANGEN EN TE LEVEREN VREEMDE VALUTA'S EN GOUD (1).

De stand van de tegoeden en van de verbintenissen der Bank in
vreemde valuta's onderging volgende wijzigingen :

Per 31 december 1962 Per 31 december 1963

Vreemde valuta's .F 12.848.337.243 21.532.311.897

Te ontvangen vreemde valuta's
en goud C) . F 2.934.626.577 10.924.335.676

32.456.647.573Totaal F 15.782.963.820

Te leveren vreemde valuta's

Nettopositie F 512.043.605

32.000.591.853

456.055.720

en goud C) F 15.270.920.215

Boven de marges vereist voor de regularisatie der courante schom-
melingen van de gereglementeerde wisselmarkt, handhaaft de Bank het
evenwicht tussen haar tegoeden en haar verbintenissen.

ACTIVA IN HET BUITENLAND, IN BELGISCHE FRANKEN.

De activa in het buitenland, in Belgische franken, groot
F 1.500.000.000, bestaan uit certificaten van de Amerikaanse Schatkist,
luidend in Belgische franken, waarop de Bank heeft ingeschreven per 16 en
20 mei 1963 en die vervallen op 16 en 20 mei 1965.

De voorwaarden die aan deze effecten verbonden zijn, maken er een
activapost van die voldoet aan de bepalingen van artikel 24 der statuten.

(1) Zie blz. 91 van dit verslag.
(2) Per 31 december 1963, zoals per 31 december 1962, zijn al de lopende verrichtingen uitgedrukt

in vreemde valuta's.
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INTERNATIONALE AKKOORDEN (wetten van 28 juli 1948 en 19 juni 1959).

De vorderingen ontstaan wegens de uitvoering van internationale
akkoorden zijn onderverdeeld als volgt :

Per 31 december 1962 Per 31 december 1963

a) Europese Betalingsunie . . F

b) Europees Monetair Akkoord . F

251.263.463 117.700.075

c) Internationaal Muntfonds

d) Andere akkoorden .

F

F

6.738.661.609 7.064.161.609

Ziehier de essentiële kenmerken van deze onderverdelingen :

a) Europese Betalingsunie.

Op grond van de overeenkomst dd. 16 april 1959 met de Belgische
Staat, voorziet de Bank in de uitvoering van de bilaterale consolidatie-
en amortisatieakkoorden afgesloten, na het in vereffening treden van de
Europese Betalingsunie, met de landen die erbij waren aangesloten C).

In 1963 heeft de Bank van het buitenland volgende aflossingen
ontvangen, die door haar werden geboekt op het credit van de rekening
Il Schatkist, speciale rekening vereffening E.B.U. Il

Noorwegen F 78.000.000
Turkije F 32.123.388
Griekenland F 17.520.000
IJsland. .F 5.920.000

F 133.563.388

Deze aflossingen werden daarna teruggestort door de Schatkist aan
de Bank en bijgeschreven op het credit van de activarekening « Europese
Betalingsunie Il, waarvan het saldo, derhalve, teruggebracht werd van
F 251.263.463tot op F 117.700.075.

(I) Zie verslag over de verrichtingen van het boekjaar 1959, blz. 105 en 106.
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Hierna het aflossingsplan voor de sommen die verschuldigd blijven
door Turkije, Griekenland en IJsland :

Saldi per Aflossingen
31 december 1963 in 1964 in 1965 in 1966

Turkije . F 66.923.725 32.123.388 32.123.388 2.676.949
Griekenland F 36.094.450 17.520.000 17.520.000 1.054.450
IJsland F 14.681.900 5.920.000 5.920.000 2.841.900

F 117.700.075 55.563.388 55.563.388 6.573.299

De Staat stort aan de Bank, op de niet-terugbetaalde saldi, een rente
gelijk aan het bedrag der intresten dat door de debiteurlanden aan België
wordt betaald.

b) Europees Monetair Akkoord.

Zijn opgenomen onder het hoofd Il Europees Monetair Akkoord Il, de
voorschotten in Belgische franken verstrekt door de Bank aan andere
centrale banken, overeenkomstig de bepalingen van het akkoord dd.
5 augustus 1955 en volgens de beschikkingen van de hiervoren aan-
gehaalde overeenkomst van 16 april1959 met de Belgische Staat C).

De rentevoet van deze voorschotten wordt door de Raad van Bestuur
van het Europees Monetair Akkoord vastgesteld. In 1963, zoals in 1962,
bedroeg hij eenvormig 3 pct.

Sedert 1 april1963 werd geen gebruik meer gemaakt van de voorschot-
faculteit waarin door bedoeld akkoord wordt voorzien.

c) Internationaal Muntfonds.

De activarekening Il Internationaal Muntfonds Il 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 bij-

(1) Zie verslag over de verrichtingen van het boekjaar 1959, ..blz, 108 en 109,
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zondere modaliteiten der tussenkomst van deze laatste in de financiering
der verplichtingen die door de Staat tegenover het Fonds werden aan-
gegaan C).

Per 31 december 1963 bedraagt het saldo van deze rekening
F 7.064.161.609,tegen F 6.738.661.609per 31 december 1962.

De vermeerdering met F 325.500.000heeft als tegenhanger een ver-
mindering van de portefeuille van het Internationaal Muntfonds in rente-
loze Belgische schatkistbons. Zij resulteert uit volgende verrichtingen,
gedaan door het Fonds tijdens het boekjaar, door tussenkomst van de
Bank:

1) Incassering van bons, betaald door de Bank ter
ontlasting van de Staat, voor:

Cessies van Belgische franken
- aan Turkije F 325.000.000

250.000.000

500.000

- aan Joegoslavië

Eigen uitgaven in Belgische franken .

F

F

F 575.500.000

2) Intekening op bons ten belope van een terug-
betaling gedaan door India in Belgische franken F 250.000.000

--------
F 325.500.000

De portefeuille van het Internationaal Muntfonds komt voor
onder de orderekeningen. Hij werd teruggebracht van F 10.136.338.391
tot op F 9.810.838.391.Dit bedrag vertegenwoordigt het verschil tussen
de tegenwaarde van de deelneming van België, die $ 337.500.000 of
FB 16.875.000.000beloopt, en het saldo van de rekening « Internationaal
Muntfonds ))op de activa.

De Staat betaalt aan de Bank, op de Belgische franken die te zijner
ontlasting aan het Fonds worden geleverd, zegge, per 31 december 1963,
F 2.845.411.609,een vergoeding van F 0,50 pct. 's jaars.

(1) Zie verslag over de verrichtingen van het boekjaar 1959, blz. 109.
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d) Andere akkoorden.

De rubriek « Internationale akkoorden: d) Andere akkoorden » is
bestemd voor de boeking der vorderingen in vreemde valuta's of in
Belgische franken, op vreemde landen die geen deel uitmaken van het
Europees Monetair Akkoorden waarmede België betalingsakkoorden heeft
gesloten.

Op de voorschotten verstrekt krachtens die akkoorden zijn de over-
eenkomsten van 25 februari 1947, tussen de Staat en de Bank, en van l juli
1959, tussen de Staat, de Bank en de Nationale Maatschappij voor
Krediet aan de Nijverheid, van toepassing C).

De rente verschuldigd aan de Bank wordt afgerekend tegen de discon-
tovoet voor het geaccepteerd in een bank gedomicilieerd papier.

Geen enkel voorschot werd tijdens het jaar 1963 verstrekt.

DEBITEUREN WEGENS TERMIJNVERKOPEN VAN VREEMDE VALUTA'S
EN GOUD.

De verbintenissen aangegaan tegenover de Bank door kopers van
vreemde valuta's of van goud, te leveren op termijn tegen betaling in
Belgische franken, zijn opgenomen onder het hoofd « Debiteuren wegens
termijnverkopen van vreemde valuta's en goud» C).

Deze verbintenissen staan op de balans per 31 december 1963 té boek
voor . F 21.092.950.710

Zij beliepen per 31 december 1962 .F 12.341.491.620

De lopende verrichtingen omvatten uitsluitend contraeten uit-
gedrukt in vreemde valuta's. De debiteuren, op termijn, van de Bank zijn
de Belgische Schatkist, Belgische banken en de Federal Reserve Bank
of New York.

(1) Zie verslag over de verrichtingen van het boekjaar 1959, blz. 112.
(2) Zie blz. 91 van dit verslag.
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HANDELSPAPIER.

De portefeuille handelspapier omvat het gedisconteerd papier
in Belgische franken, betaalbaar in België en in het buitenland.

De vergelijking der cijfers per 31 december 1962 en per 31 decem-
ber 1963 is als volgt:

Per 31 december 1962 Per 31 december 1963

Papier op België .F 10.081.361.010 9.267.632.490

Papier in Belgische franken op het
buitenland . F 1.601.275 22.483.548

Totaal .F 10.082.962.285 9.290.116.038

VOORSCHOTTEN OP ONDERPAND.

De voorschotten op onderpand bedragen per
31 december 1963 . F
tegen, per 31 december 1962 . .F

1.654.600.990
3.022.085.469

OVERHEIDSEFFECTEN (artikel 20 der statuten - overeenkomsten dd. 14 septem-
ber 1948, 15 april 1952 en 1 februari 1963).

De overeenkomsten dd. 14 september 1948 en 15 april 1952 die,
volgens artikel 20 der statuten, de hoogtegrens vaststellen van de
portefeuille overheidseffecten die door de Bank mag worden aan-
gehouden, werden op 1 februari 1963 aangevuld door een overeenkomst
waarvan de tekst in het Belgisch Staatsblad van 9 februari 1963 is
verschenen. Hierna de twee artikelen van deze overeenkomst :

Art. 1. - Artikel 1 van de overeenkomst van 14 september 1948, gewijzigd door
de overeenkomst van 15 april 1952, wordt aangevuld met de volgende bepaling,
die er de tweede alinea zal van vormen :

« Deze grens van tien miljard driehonderddrieëndertig miljoen frank wordt
verhoogd met het bedrag van de speciale Schatkistbons die door de Minister van
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Financiën zullen worden uitgegeven tot beloop van de leningen toegestaan door
België aan het Internationaal Muntfonds op grond van de Beslissing van de Beheer-
raad van het Fonds dd. 5 januari 1962en van artikel 2 van de wet van 4 januari 1963,
en die door de Bank zullen worden aangehouden. Het bedrag van deze speciale
Schatkistbons mag zeven miljard vijfhonderd miljoen frank niet te boven gaan ».

Art. 2. - Artikel 3 van de overeenkomst van 14 september 1948wordt opgeheven
en door de hiernavolgende tekst vervangen :

cr De voorschotten, die door de Bank aan de Openbare Schatkist worden toe-
gestaan overeenkomstig de bepalingen van artikel I, eerste alinea, en van artikel 2,
die voorafgaan, worden afgerekend tegen de discontovoet van de Bank voor het
geaccepteerd in een bank gedomicilieerd papier.

)) Op de speciale Schatkistbons waarvan sprake in de tweede alinea van
artikel één en die zullen verworven zijn door de Bank, zal de Staat aan de Bank
een provisie en een interest betalen, berekend op de nominale waarde van de bons,
tegen de tarieven der provisie en interest vastgesteld door het Internationaal Munt-
fonds voor de leningen die hem worden toegestaan »,

De aanvankelijke hoogtegrens van 10.333 miljoen frank is onder-
verdeeld als volgt :

Belgische overheidseffecten

Luxemburgse overheidseffecten

F

F

10.000.000.000

333.000.000

Tijdens het boekjaar 1963 werd geen enkele verrichting gedaan in
certificaten van de Luxemburgse Schatkist, noch in speciale bons
van de Belgische Schatkist, noch in papier uitgegeven door instellin-
gen waarvan de verbintenissen door de Belgische Staat gewaarborgd
zijn.

Per 31 december 1963 bedroeg de portefeuille met Belgische schat-
kistcertificaten F 9.275.000.000
tegen, per 31 december 1962 . F 5.140.000.000

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 rente-
voet van haar verrichtingen van disconto, voorschot en belening, aan de
Staat toegekend. Deze bepaling geldt zowel voor de verrichtingen op
overheidseffecten als voor de verrichtingen geboekt in de rekeningen
Il Handelspapier Il, Il Voorschotten op onderpand Il en Il Internationale.
akkoorden : d) andere akkoorden Il.
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DEEL- EN PASMUNT.

De kasvoorraad van de Bank in deel- en pasmunt is onderverdeeld
als volgt:

Per 31 december 1962 Per 31 december 1963

a) Deelmunt
Biljetten der Thesaurie. . F
Zilvermunt . F

112.836.450
183.984.990

b) Pasmunt F 28.846.253
--------

F 325.667.693

139.294.710
66.967.450

40.848.023

247.110.183

De contractuele hoogtegrens van 700 miljoen frank C) werd sedert
1959 niet meer bereikt.

TEGOED BIJ HET BESTUUR DER POSTCHECKS.

Het tegoed van de Bank bij het Bestuur
beloopt . F

tegen, per 31 december 1962 . . F

der Postchecks
1.469.931
1.546.621

GECONSOLIDEERDE VORDERING OP DE STAAT (wetten van 28 juli 1948 en
19 juni 1959).

De geconsolideerde vordering van de Bank op de Staat, die aan-
vankelijk 35 miljard frank bedroeg, blijft onveranderd
op . 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.

(1) Zie verslag over de verrichtingen van het boekjaar 1962, blz. 150.
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OVERHEIDSFONDSEN (artikelen 18 en 21 der statuten).

De portefeuille overheidsfondsen en andere effecten verworven
krachtens artikelen 18 en 21 der statuten, bereikt :

per 31 december 1963
tegen, per 31 december 1962

F

F

2.702.657.097
2.627.225.039

TE INNEN WAARDEN.

De « Te innen waarden» staan op de balans per 31 december 1963
te boek voor. . F 517.411.274
tegen, per 31 december 1962 . . F 1.449.149.580

Ze hestaan uit te incasseren cheques, coupons en aflosbare stukken,
uit bedragen van derden te recupereren of te ontvangen, o.m. ten gevolge
van verrichtingen op effecten of op vreemde valuta's en het maken van
drukwerken, alsmede uit post- of fiscale zegels.

GEBOUWEN, MATERIEEL EN MEUBELEN.

De waarde van de terreinen en gebouwen is in
31 december 1963 opgenomen voor . F
tegen, per 31 december 1962 . F

de balans per
1.657.392.416
1.593.221.705

De in 1963 gedane uitgaven hebben betrekking op de aankoop van
terreinen en op constructies die thans aan de gang zijn te Brussel en in
de provincie. Een gebouw werd verkocht. Per saldo is de rekening
« Gebouwen, materieel en meubelen » toegenomen
mcl .F 64.170.711

Het materieel en de meubelen, -volledig afgeschreven, komen in de
rubriek enkel pro memorie voor.
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WAARDEN VAN DE PENSIOENKAS VAN HET PERSONEEL.

De rekening IC Waarden van de Pensioenkas van het Personeel »

heeft haar tegenpost op de passiefzijde onder het hoofd Il Pensioenkas
van het Personeel ». Zij staat te boek in de balans per 31 december 1963
voor F 1.429.951.571
tegen, op 31 december 1962 . F 1.277.651.683

De vermeerdering van het ene jaar tot het andere 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, onder
aftrek van de uitbetalingen waartoe de Kas is overgegaan.

AFGESCHREVÈN EN TE VERZILVEREN WAARDEN.

De rubriek IC Afgeschreven en te verzilveren waarden » begrijpt
pro memorie het tegoed dat, wegens de onzekerheid omtrent de datum en
de mogelijkheidvan zijn verzilvering, geen tegenwaarde der verbintenissen
op zicht van de Bank mag vormen.

Per 31 december 1963 omvatte de inventaris van deze waarden een
saldo van vorderingen ad F 9.475 en een bedrag van F 2.113.711nog te
recupereren op de kasgelden die, tijdens de oorlog, door geheime
formaties werden weggenomen.

OVERGANGSREKENINGEN OP DE ACTIVA.

Per 31 december 1963 zijn de overgangsrekeningen op de activa
samengesteld als volgt :

a) Intrestenprorata te ontvangen op de vorderingen
resulterend uit internationale akkoorden. . F 1.810.133

Te transporteren. . F 1.810.133

87



Transport. . F

b) Intrestenprorata te ontvangen op beleggingen in
het buitenland . . F

c) Intrestenprorata op overheidsfondsen verworven
krachtens de statuten. . F

d) Voorraden voor aanmaak van biljetten en druk-
werken, voor de refter van het personeel en voor
het departement Immobiliën . . F

e) Vervroegde stortingen voor de dienstjaren 1962 en
1963, in mindering op de vennootschapsbelasting F

f) Waarden van het Fonds van de Honderdste Ver-
jaring. De inkomsten van dit fonds, opgericht bij
gelegenheid van de Honderdste verjaring der Bank,
zijn bestemd voor de uitkering van aanmoedigings-
premies voor de studies van kinderen en voor de
beloning van suggesties . . F

g) Buitenlandse correspondenten, valuta's geblokkeerd
ingevolge buitenlandse wisselwetgevingen . . F
(De rekeningen sub f j en gj hebben een tegenpost
in de overgangsrekeningen op de passiva.)

Totaal. . F
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PASSIVA

BANKBILJETTEN IN OMLOOP.

De biljetten van de Bank in omloop per 31 december 1963 vertegen-
woordigen . . . . . . . F 150.508.078.100
tegen, per 31 december 1962 . . . . . . . . F 138.480.708.900

Hierna de samenstelling van deze bedragen, per coupure :

Per 31 december 1962 Per 31 december 1963

F 1.000 .F 120.520.691.000 131.413.402.000
F 500 .F 9.478.901.500 10.424.735.500
F 100 .F 8.481.116.400 8.669.940.600

Totaal .F 138.480.708.900 150.508.078.100

REKENINGEN-COURANT EN DIVERSEN.

De vergelijking van de saldi der (( rekeningen-courant en diversen »

met de saldi één jaar terug, is als volgt :
Per 31 december 1962 Per 31 december 1963

Schatkist, gewone rekening. . F
Schatkist, buitengewone conjunc-
tuurtaks (Wet van 12 maart
1957) F

Schatkist, speciale rekening veref-
fening E.B.U. . . . . . . F

5.366.028 2.980.448

26.784.593 16.720.617

Te transporteren. . F 32.150.621 19.701.065
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Transport. .F 32.150.621 19.701.065

Banken in het buitenland, gewone
rekeningen .F 386.774.593 309.115.799

Instellingen door een bijzondere
wet beheerd en openbare bestu-
ren .F 203.926.898 248.297.481

Banken in België . .F 1.645.406.332 2.261.827.635

Partikulieren F 326.067.100 270.155.337

Te betalen waarden. F 1.298.649.919 517.609.524

F 3.892.975.463 3.626.706.841

Volgende verbintenissen zijn opgenomen onder het hoofd ((Te betalen
waarden Il : bankassignaties, verplaatste cheques, betaalmandaten,
dividenden, tegenwaarde van valuta verschuldigd aan derden, te betalen
taksen, betalingen te doen aan leveranciers en aan de Rijksdienst voor
Maatschappelijke Zekerheid, aanhangige creditberichten, lopende ver-
richtingen die later het voorwerp moeten zijn van betalingen of van
inschrijvingen op het credit der rekeningen-courant.

INTERNATIONALE AKKOORDEN (Wetten van 28 juli 1948 en van 19 juni 1959).

De verbintenissen tegenover het buitenland in het kader van interna-
tionale akkoorden belopen :

Per 31 december 1962 Per 31 december 1963

a) Europees Monetair Akkoord. F
b) Andere akkoorden. .. F

185.363.729

412.849.128

126.325.090

332.713.670

F 598.212.857 459.038.760

TOTAAL DER VERBINTENISSEN OP ZICHT.

De onmiddellijk opvraagbare verbintenissen zijn samengesteld uit het
totaal gevormd door de bankbiljetten in omloop, de rekeningen-courant en
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diversen en de verbintenissen tegenover het buitenland in het kader van
internationale akkoorden.

Per 31 december 1963 belopen zij F 154.593.823.701, tegen
F 142.971.897.220per 31 december 1962.

TE LEVEREN VREEMDE VALUTA'S EN GOUD.

Evenals op 31 december 1962,omvatten de verbintenissen geboekt per
31 december 1963onder het hoofd ((Te leveren vreemde valuta's en goud Il

uitsluitend verrichtingen gesloten in vreemde valuta's.

Hun tegenwaarde bereikt F 32.000A591.853 tegen F 15.270.920.215
een jaar geleden.

Met uitzondering van een contant te vereffenen klein bedrag,
bestaan deze verbintenissen uit vreemde valuta's te leveren op termijn,
hetzij tegen andere vreemde valuta's, hetzij tegen Belgische franken,
ten belope van de bedragen die op de activa respectievelijk onder de
rubrieken (( Te ontvangen vreemde valuta's en goud Il en (( Debi-
teuren wegens termijnverkopen van vreemde valuta's en goud Il

voorkomen.

In beide gevallen is de dekking aanwezig. Derhalve blijven de ver-
bintenissen op termijn zonder invloed op de goudvoorraad C). Hun verloop
is, in hoofdzaak, afhankelijk van het beroep door de Schatkist gedaan op
de buitenlandse markten, hetzij rechtstreeks, hetzij door bemiddeling van
Belgische banken, alsmede van de arbitrages waartoe de Bank dikwijls
moet overgaan om haar tegoed tot op het einde van de termijn te kunnen
plaatsen.

(1) Zie blz. 78 van dit verslag.
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PENSIOENKAS VAN HET PERSONEEL.

De rekening Il Pensioenkas van het Personeel Il heeft als tegenpost op
de activa de waarden van de Pensioenkas van het Personeel.

Zij bedraagt, per 31 december 1963 .
tegen, per 31 december 1962. . . . .

F
F

1.429.951.571
1.277.651.683

OVERGANGSREKENINGEN OP DE PASSIVA.

Ziehier de overgangsrekeningen op de passiva, per 31 december 1963 :

a) Herdisconto van de portefeuille wisselsen schatkist-
certificaten . . . . . . . . F 45.489.200

b) Voorschotten gestort door derden

c) Fonds van de Honderdste Verjaring .

F

F

65.522

2.785.102

9.471d) Crediteuren wegens geblokkeerde deviezen. . F
De rekeningen sub cl en dl hebben hun tegen-
hanger in de overgangsrekeningen op de activa.

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

f) Fiscale voorziening . F 408.273.030

g) Provisie voor gebouwen en materieel . F 271.244.361

h) Maatschappelijke provisie voor diverse risico's. F 375.000.000
-------

Totaal. . F 1.132.866.686

KAPITAAL.

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

Het Reservefonds, voorzien bij artikel 14 der statuten van de Bank,
telt volgende rubrieken

Per 31 december 1962 Per 31 december 1963

a) Statutaire reserve .F 569.700.506
260.562.240

598.968.579
262.956.206b) Buitengewone reserve . F

c) Rekening der afschrijvingen op
gebouwen, materieel en meu-
belen F 1.443.168.477 1.501.908.022

Totaal F 2.273.431.223 2.363.832.807

Het Fonds vermeerderde door het aandeel in de verdeling der winst
per 31 december 1962, dat aan de statutaire reserve toekwam, door een
overschrijving naar de buitengewone reserve, alsmede door de afschrijving
op de nieuwe gebouwen, die per 31 december 1963 werd geboekt.

De overschrijving naar de buitengewone reserve, t.w. F 2.393.966,
stemt overeen met het vrijgesteld gedeelte - dat moet onbeschikbaar
blijven - der winst in 1963 verwezenlijkt op de verkoop en de incassering
van effecten uit de portefeuille overheidsfondsen van de Bank C). Van
1952 tot 1963 werd hiervoor, in totaal, F 16.995.081 op de buitengewone
reserve gestort.

Het verschil tussen het bedrag van de rubriek « Gebouwen, materieel
en meubelen » op de activa en dit van de rubriek « Rekening der
afschrijvingen op gebouwen, materieel en meubelen JJ op de passiva,
zegge F 155.484.394, stemt overeen met een redelijke schatting der
terreinen.

TE VERDELEN NETTOWINST.

Het batig saldo van de Winst- en Verliesrekening, t.w. de nettowinst,
te verdelen overeenkomstig de bepalingen van art. 38 der statuten, beloopt
F 320.069.831 tegen F 316.491.136 per 31 december 1962.

(1) Artikelen 7 en 31 van de wet dd. 20 november 1962, houdende hervorming der inkomstenbelas-
tingen.
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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 rekening
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 Nationale
Opvoeding en Kultuur (Schoolpakt, wet van
29 mei 1959, artikell5) )}komt voor op de weekstaat,
onderaan het totaal van de activa . . F 1.499.753.246

TE INKASSEREN WAARDEN.

De waarden - handelspapier, vreemde valu-
ta's, enz. - door rekening-couranthouders of buiten-
landse correspondenten ter inkassering afgegeven,
bedragen per 31 december 1963 . . F 16.565.595
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GEOPENDE DOCUMENTAIRE KREDIETEN.

Zijn opgenomen onder de rubriek (( Geopende
documentaire kredieten », de importkredieten door
de Bank geopend aan financiële instellingen van de
overheidssector en aan Belgische ondernemingen,
cliënten van haar discontokantoren, alsmede de export-
kredieten geopend door bemiddeling van buitenlandse
circulatiebanken . F 3.419.089

VISUM VAN ACCEPTEN BETREFFENDE DE IN- EN UITVOER.

De bankaccepten of handelsaccepten in omloop
op 31 december 1963, 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 voor-
waarden nagekomen werden, bedragen . . F 7.316.151.584

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 miljoen U.S.A.-dollars
werden uitgegeven, onder de waarborg van de
Belgische Staat, en tot 15 mei 1964 werden verlengd.

Deze verbintenis werd aangegaan op verzoek
van de Minister van Financiën; deze, van zijn kant,
heeft zich tegenover de Bank verbonden het nodige te
doen opdat, in het kader der bestaande overeenkom-
sten, daags voor de vervaldag op zijn rekening een vol-
doende dekking zou aanwezig zijn . . F 1.000.000.000
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DIVERSE BEWAARNEMINGEN.

De diverse bewaarnemingen zijn samengesteld
als volgt:

Internationaal Muntfonds C)
Andere bewaarnemingen .

F

F

9.810.838.391

60.540.018.810

Totaal. . F

WAARBORGEN VAN DERDEN ONTVANGEN.

De waarborgen van derden ontvangen omvatten
volgende posten :

Onderpand van de voorschotrekeningen . F

Waarborgen verleend door de discontocedenten F

Waarborgen in effecten en in handelspapier, gesteld
door de ontleners van call money . F

Diverse borgtochten .

Totaal

70.350.857.201

28.022.963.933

7.790.000

F

F

2.537.722.085

359.317.034

30.927.793.052

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 besluit-
wet n" 5 van 1 mei 1944, betreffende de voorwaarden
inzake aan- en verkoop van goud en buitenlandse
munt .F

(1) Zie blz. 81 van dit verslag.
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BORGTOCHTEN VERLEEND TEN GUNSTE VAN HET PERSONEEL.

De borgtochten door de Bank verleend aan som-
mige discontokantoren, uit hoofde van leningen 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 238.579.633

VERBINTENIS TEGENOVER DE NATIONALE STICHTING VOOR DE
FINANCIERING VAN HET WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK.

De Bank heeft in 1959 de verbintenis aangegaan,
in tien tranches ·van F 60.000.000, voor een bedrag van
F 600.000.000 in te tekenen op de lening van
F 3.000.000.000, te emitteren door de Nationale Stich-
ting voor de Financiering van het Wetenschappelijk
Onderzoek. Daarenboven heeft zij, in 1962, erin toe-
gestemd zich, ten belope van F 30.000.000, 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 totaal
F 183.750.000 betaald. Er blijft dus nog te storten. F

De vierde tranche zal begin 1964 worden
vereffend.

446.250.000

SCHATKIST.

De orderekeningen opgenomen onder het hoofd
([ Schatkist ))vergen geen kommentaar.

Portefeuille en allerlei tegoed.

Te transporteren

F

F

971.666.667

971.666.667
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Transport. . F

Diverse waarden toebehorend aan de Staat :

Preferente aandelen Nationale
Maatschappij der Belgische Spoor-
wegen . . . . . . . . . F

Gewone aandelen Nationale
Maatschappij der Belgische Spoor-
wegen . . . . . .... F

Deelhebbende obligaties Nationale
Maatschappij der Belgische Spoor-
wegen . . . . . . ... F

Schatkistbons van de Luxem-
burgse Regering (Belgisch-Luxem-
burgs Akkoord). . . . . . F

Obligaties van de Regering der
Bondsrepubliek Duitsland (over-
eenkomsten van Londen dd. 27 fe-
bruari 1953) . . . . . . . F

4 1/2 pct. certificaten Nationale
Maatschappij voor de Huisves-
ting . . . . . . . F

4 1/2 pct. certificaten van de
Nationale Maatschappij voor de
Kleine Landeigendom . . F

Diverse waarden .F

5.000.000.000

1.000.000.000

638.305.187

1.406.719.713

159.905.400

3.881.125.000

569.290.000

1.365.346.498

971.666.667

F 14.020.691.798

Diverse waarden door de Staat in bewaring genomen:

VVaarden door derden
gedeponeerd .F

Te transporteren. . F

6.857.584.167

6.857.584.167
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Transport : F

Dienst van de ingeschreven
schuld . . . . . . . . . F
Deposito- en Consignatiekas. . F
Als borgstelling gedeponeerde
waarden . . . . . . . . F

6.857.584.167

20.388.398.100
81.183.108.015

3.687.256.244

Waarden afgegeven ingevolge het besluit van de
Regent dd.17 januari 1949 betreffende het van onwaar-
de maken van de niet aangegeven Belgische effecten
aan toonder . . . . . F
Af te leveren waarden .
Ingetrokken effecten
Muntfonds :

Overheidsfondsen

.F

.F

.F

Totaal. . F

RENTENFONDS, GEDEPONEERDE EFFECTEN.

De waarden die toebehoren aan het Rentenfonds
opgericht krachtens de besluitwet van 18 mei 1945, in
bewaring gegeven bij de Bank, bedragen. . . . F

ALGEMENE SPAAR- EN LIJFRENTEKAS.

De neerleggingen van de Algemene Spaar- en Lijf-
rentekas zijn onderverdeeld als volgt :
a) Voorlopige beleggingen . . F
b) Beleende fondsen . . . . F
c) Neergelegde waarborgen .F

Totaal. . F
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F 112.116.346.526

3.968.108
5.284.204.424

223.400

5.692.894.830

138.089.995.753

11.129.705.423

35.770.246.354
13.327.400

271.404.763

36.054.978.517



WINST- EN VERLIESREKENING

CREDIT

DISCONTO, WISSEL EN INTRESTEN.

Per 31 december 1962 Per 31 december 1963

F 893.697.681
16.331.095min F

F 877.366.586 1.154.815.285

Om de vergelijking mogelijk te maken werden van het cijfer per
31 december 1962de provisiesen vergoedingen afgetrokken. Per 31 decem-
ber 1963werden zij uit de eerste rubriek van de Winst- en Verliesrekening
verwijderd, opdat in deze rubriek nog alleen de ontvangsten met betrek-
king tot de krediet- en wisselverrichtingen zouden voorkomen.

Na aftrek van het provenu boven 3 pct. der verrichtingen van disconto
en voorschot, dat krachtens artikel 37 der statuten aan de Staat toekomt
en op het debet van de Winst- en Verliesrekening wordt geboekt, belopen
de resultaten van bedoelde verrichtingen F 1.066.642.852 tegen
F 786.445.054verleden jaar.

De vermeerdering van het ene jaar tot het andere beloopt
F 280.197.798.

Zij is hoofdzakelijk toe te schrijven aan de gemiddelde omvang der
verrichtingen, die in 1963 groter was dan in 1962, zowel voor het door
de Bank verleend krediet als voor de' voorlopige beleggingen in vreemde
valuta's, en aan de hausse der in het buitenland bekomen rendementen.
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RECHTEN OP BEWAARNEMINGEN, PROVISIES EN VERGOEDINGEN.

Pér 31 december 1962 Per 31 december 1963

F

plus F

F

25.585.356
36.701.810

62.287.166 110.502.608

Het cijfer per 31 december 1962 is aangepast, ter vergelijking, om
rekening te houden met twee wijzigingen: op 31 december 1963, werden
de provisies en vergoedingen toegevoegd aan de resultaten die voorheen
opgenomen waren onder het hoofd ((Rechten op bewaarnemingen, cour-
tages en huur der brandkasten »; onder de provisies werd een retributie
opgenomen die vroeger het karakter had van een terugbetaling van kosten.

De door de Bank geïnde provisies dekken de uitgaven veroorzaakt
door diverse prestaties voor rekening van derden.

Een forfaitaire toelage van F 34.000.000,berekend op de, renteloze,
geconsolideerde vordering van de Bank op de Staat, is op de begroting der
overheidsschuld ingeschreven als gedeeltelijke schadeloosstelling voor
de instandhouding van de biljettenomloop.

PROVENU DER OVERHEIDSFONDSEN (artikelen 18 en 21 der statuten).

Per 31 december 1962 Per 31 december 1963

F 126.552.559 129.334.150

De portefeuille overheidsfondsen en andere krachtens de statuten
verworven effecten steeg, van het ene jaar tot het andere, van
F 2.627.000.000tot F 2.703.000.000;de inkomsten van deze portefeuille
zijn toegenomen met F 2.781.591 tegen F 669.099 in 1962.

WINST OP VERKOOP EN INCASSERING VAN EFFECTEN.

Per 31 december 1962 Per 31 december 1963

F 3.649.185 9.081.960
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De winst op de verkoop en de incassering van effecten is groter in 1963
dan in 1962.

De omvang van deze post wordt bepaald door de incasseringen van
effecten van leningen die werden uitgeloot of terugbetaald op hun ver-
valtermijn.

GEIND OP AFGESCHREVEN EN TE VERZILVEREN WAARDEN.

Per 31 december 1962 Per 31 december 1963

F 88.449 17.000

Deze bedragen vertegenwoordigen aflossingen door de Bank ontvan-
gen op noodlijdende vorderingen.

TERUGBETALING VAN TE VEEL GEINDE BELASTINGEN.

Per 31 december 1962 Per 31 december 1963

F 131.605.681 140.005.838

In toepassing van artikel 52 der vroegere samengeordende wetten
betreffende de inkomstenbelastingen, werden te veel geïnde belastingen
voor het boekjaar 1961, aan de Bank terugbetaald. -

Sedert het boekjaar 1962 zijn de bepalingen der wet van 20 novem-
ber 1962 houdende hervorming van de inkomstenbelastingen, van toe-
passing.

OVERSCHRIJVING VAN DE OVERGANGSREKENING OP DE PASSIVA « PRO-
VISIE VOOR GEBOUWEN EN MATERIEEL Il.

Per 31 december 1962 Per 31 december 1963

F 46.041.049 58.739.545

Het bedrag dat per 31 december 1963 werd opgenomen van de reke-
ning ((Provisie voor gebouwen en materieel », moet de uitgaven dekken
voor investering in nieuwe gebouwen die in de loop van het boekjaar
werden gedaan.
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DEBET

ALGEMENE ONKOSTEN.
Per 31 december 1962 Per 31 december 1963

F 444.506.092 499.674.969

Ten belope van F 20.370.715 volgt de wijziging van het cijfer der
algemene onkosten uit de vervanging van een terugbetaling van kosten
door een retributie, die in meerdering voorkomt van de ontvangsten
uit hoofde van ((rechten op bewaarnemingen, provisies en vergoedingen Il.

De effectieve toeneming der algemene onkosten bereikt derhalve
F 34.798.162.Ze heeft, in hoofdzaak, betrekking op de uitgaven in verband
met de bezoldiging van het personeel en met de sociale lasten, die
circa 90 pct. van het totaal der algemene onkosten uitmaken. Deze uitgaven
worden beïnvloed door de overeenkomsten getroffen op het nationaal vlak
en door de verhogingen der bijdragen voor maatschappelijke zekerheid;
de hausse van het indexcijfer der kleinhandelsprijzen heeft een aanpassing
der wedden en der lonen tot gevolg gehad. Het aantal bedienden en
arbeiders is stabiel gebleven.

ONKOSTEN OP AANKOOP, VERKOOP EN VERZENDING VAN GOUD.

Per 31 december 1962 Per 31 december 1963

F 133.906 140.628

De kosten van aankoop, verkoop en verzending van goud hangen af
van de omvang en van de aard der verrichtingen, alsmede van de
marktvoorwaarden.
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GEWONE TOELAGE AAN DE PENSIOENKAS VAN HET PERSONEEL.

Per 31 december 1962 Per 31 december 1963

F 44.135.000 46.325.000

BUITENGEWONE TOELAGE AAN DE PENSIOENKAS VAN HET PERSONEEL.

Per 31 december 1962 Per 31 december 1963

F 54.100.000 90.000.000

De gewone toelage aan de Pensioenkas van het Personeel staat in
verhouding tot het totaal bedrag der wedden en lonen. De buitengewone
toelage die wordt toegekend volgt uit de verhoging der bezoldigingen; zij
heeft tot doel de wiskundige reserves op het vereiste peil te brengen om
in de vestiging van de niet-lopende renten te voorzien.

AFSCHRIJVINGEN OP OUDE GEBOUWEN, MATERIEEL EN MEUBELEN.

Per 31 december 1962 Per 31 december 1963

F 13.307.897 18.980.014

AFSCHRIJVINGEN OP NIEUWE GEBOUWEN.

Per 31 december 1962 Per 31 december 1963

F 46.041.049 58.739.545

. In de boeken zijn de uitgaven voor investering in oude en nieuwe
gebouwen (met uitzondering van de waarde der terreinen), in materieel en
in meubelen, volledig afgeschreven.

De uitgaven voor het boekjaar 1963 zijn geventileerd als volgt:

Modernisering van oude ge-
bouwen . F 1.281.372

Te transporteren . F . 1.281.372
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Transport. . F 1.281.372

Aankoop van materieel voor
de drukkerij, de technische dien-
sten en de bureaus . . F

Aankoop van meubelen voor
de bureaus te Brussel en in de

13.748.105

3.950.537

F 18.980.014

provincie . .F

Uitgaven in verband met de constructie van
gebouwen te Brussel en in de provincie . .F 58.739.545

GELDELIJKE VERPLICHTING TEGENOVER DE STAAT.

Per 31 december 1962 Per 31 december 1963

F 90.921.532 88.172.433

Het provenu boven 3 pct. van het disconto en van de voorschotten op
onderpand, dat overeenkomstig artikel 37 der statuten aan de Staat toe-
komt, is iets lager in 1963 dan in 1962.

Het gemiddelde der verrichtingen was hoger in 1963,maar gedurende
een deel van het jaar waren de toegepaste rentevoeten lager dan in 1962.

OVERSCHRIJVING NAAR DE BUITENGEWONE RESERVE.

Per 31 december 1962 Per 31 december 1963

F 83.348 2.393.966

Het bedrag van F 2.393.966 vertegenwoordigt het gedeelte van de
winst, in 1963 verwezenlijkt op de verkoop en de incassering van effecten
uit de portefeuille der Bank, dat vrijgesteld wordt van belastingen, 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 798.069.831.

Het werd als volgt verdeeld :

Overschrijvingen naar de overgangsrekeningen op de passiva :

a) Fiscale voorziening .F 275.000.000

b) Provisie voor gebouwen en materieel . .F 108.000.000

c) Maatschappelijke provisie voor diverse risico's .F 95.000.000

F 478.000.000

Te verdelen nettowinst .F 320.069.831

Totaal. .F 798.069.831

Hierna de stand van deze drie overgangsrekeningen :

a) Fiscale voorziening.

Per 31 december 1962. . . . . . . . . . F 140.825.676

Betalingen in 1963 gedaan voor belastingen, in hoofd-
zaak de onroerende voorheffing en diverse taksen . F 7.552.646

F 133.273.030

Overdracht langs het debet van de Winst- en Verlies-
rekening, met het oog op de vereffening, in 1964 van
de vennootschapsbelasting, van de onroerende voor-
heffing en van de diverse taksen . F 275.000.000

Saldo per 31 december 1963. . '. F 408.273.030
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De vennootschapsbelasting voor het boekjaar 1962, waaraan de Bank
is onderworpen sedert de wet van 20 november 1962 in voege trad,
zal waarschijnlijk begin 1964 op het belastingkohier worden geregistreerd.
De Bank had, in 1962, een vervroegde storting van F 135.000.000
gedaan om de belastingverhoging met 15 pct., voorzien bij artikel 35, § 2,
van bedoelde wet, te vermijden. In 1963 heeft zij F 275.000.000vervroegd
gestort. Het bedrag dat in de overgangsrekeningen op de activa geboekt
staat, komt hierdoor op F 410.000.000.

b) Provisie voor gebouwen en materieel.

Per 31 december 1962 . .F

.F

221.983.906

58.739.545Opnemingen in 1963, hiervoren besproken C)

F 163.244.361

Overschrijving langs het debet van de Winst- en
Verliesrekening . F 108.000.000

Saldo per 31 december 1963 .F 271.244.361

De uitgaven waarin deze provisie moet voorzien hebben betrekking
op de modernisering van de bijbanken en de agentschappen in de pro-
vincie en op de voortzetting van de constructies te Brussel.

Wegens de huidige spanning in de bouwsector, heeft de Bank beslist
de uitvoering van haar bouwprogramma over verschillende jaren te
spreiden.

(1) Zie blz. 104 en 105 van dit verslag.
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c) Maatschappelijke provisie voor diverse risico's.

Per 31 december 1962 . ... F 280.000.000

Overschrijving langs het debet van de Winst- en
Verliesrekening . F

Saldo op 31 december 1963 .F

95.000.000

375.000.000

De maatschappelijke provisie voor 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. Gezien
de ontwikkeling van de omvang der verrichtingen, was het nodig deze
provisie te vergroten.

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 % op het nominaal kapitaal. . . . . . . . 24.000.000

2. Van het overschot, zegge F 296.069.831.
a) 10 % aan de reserve .
b) 8 % aan het personeel . . . . .

29.606.983
23.685.586

3. Van het overschot, zegge F 242.777.262.
a) aan het Rijk, 1/5e

• • . • • • •

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

48.555.452
194.197.205

24.605

Totaal van de te verdelen nettowinst 320.069.831
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DIVIDEND TOEGEKEND VOOR HET BOEKJAAR 1963

Eerste globaal dividend . F 24.000.000

Tweede globaal dividend F 194.197.205

in totaal F 218.197.205

voor 400.000 aandelen, zegge, per aandeel een
dividend van .F 545,493

De coupon n' 162 is betaalbaar vanaf 1 maart 1964 met F 450 vrij
van roerende voorheffing en onder inhouding, als dit nodig blijkt, van
de aanvullende roerende voorheffing, zegge F 67,50.

Daar het nettodividend F 450 bedraagt, is het belastbaar inkomen
dat per aandeel voor de personenbelasting dient aangegeven gelijk aan
F 668,10, inclusief het belastingkrediet en de roerende voorheffing,
samen F 218,10 C).

De Regentenraad :

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 MASQUE LIER, Regent,
Isidore SMETS, Regent,
Roger DE STAERCKE, Regent,
Constant BOON, Regent.

De Gouverneur,
Hubert ANSIAUX.

85
(1) F 450 x 57,25 = F 668,10.
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Balans

Winst-en Verliesrekening

Orderekeningen



ACTIVA

r--------------------------------------------------------------------,------------------1~BALANS PER 31

Goudvoorraad

Vreemde valuta's

Te ontvangen vreemde valuta's en goud

Activa in het buitenland, in Belgische franken .

Internationale akkoorden (wetten van 28-7-1948 en 19-6-1959)

a) Europese BetaIingsunie

b) Europees Monetair Akkoord .
c) Internationaal Muntfonds

d) Andere akkoorden

Debiteuren wegens termijnverkopen van vreemde valuta's en goud

Handelspapier

Voorschotten op onderpand
Overheidseffecten (artikel 20 der statuten - overeenkomsten van 14-9-1948,

15-4-1952 en 1-2-1963)

Deel- en pasmunt

Tegoed bij het Bestuur der Postchecks

Geconsolideerde vordering op de Staat (wetten van 28-7-1948 en 19-6-1959)

Overheidsfondsen (artikelen 18 en 21 der statuten)

Te innen waarden .

Gebouwen, materieel en meubelen

Waarden van de Pensioenkas van het Personeel .

Afgeschreven en te verzilveren waarden

Overgangsrekeningen

Totaal van de activa .

112

68.565.693.203

21.532.311.897

10.924.335.676

1.500.000.000

117.700.075

7.064.161.609

21.092.950.710

9.290.116.038

1.654.600.990

9.275.000.000

247.110.183

1.469.931

34.000.000.000

2.702.657.097

517.411.274

1.657.392.416

1.429.951.571

p.rn,

668.273.779

192.241.136.449



DECEMBER 1963 PASSIVA

Bankbiljetten in omloop .

Rekeningen-courant en diversen :

l gewone rekening

Schatkist buitengewone eonjunctuurtaks .
(wet van 12-3-1957)
speciale rekening vereffening E.B.U.

Banken in het buitenland, gewone rekeningen

Instellingen door een bijzondere wet beheerd en
openbare besturen

Banken in België

Partikulieren

2.980.448

16.720.617

309.115.799

248.297.481

2.261.827.635

270.155.337

517.609.524Te betalen waarden

Internationale akkoorden (wetten van 28-7-1948 en van 19-6-1959) :

a) Europees Monetair Akkoord. 126.325.090

b) Andere akkoorden 332.713.670

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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150.508.078.100

3.626.706.841

459.038.760

154.593.823.701

32.000.591.853

1.429.951.571

1.132.866.686

400.000.000

598.968.579

262.956.206

1.501.908.022

320.069.831

192.241.136.449



DEBET WINST- EN VERLIESREKENINGr-------------------------------------------------------------------------~------------------~'-
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 voorschotverrichtingen op onderpand
Overschrijving naar de buitengewone reserve :

Winst op verkoop en incassering van effecten
Overschrijvingen naar de overgangsrekeningen op de passiva :

a) Fiscale voorziening
b) Provisie voor gebouwen en materieel
c) Maatschappelijke provisie voor diverse risico's

Te verdelen nettowinst

499.674.969
140.628

46.325.000
90.000.000
18.980.014
58.739.545

88.172.433

2.393.966

275.000.000
108.000.000
95.000.000

320.069.831

1.602.496.386

ORDEREKENINGEN PER

Minister van Nationale Opvoeding en Kultuur :
Tegoed voor zijn rekening bij het Bestuur der Postchecks
(schoolpakt, wet van 29·5·1959, 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 Luxemburgse Regering.
(Belgiscb-Luxemburgs akkoord)
Obligat. van de Regering van de BondsrepubI. Duitsland
(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'I
17-1-1949 betreffende het van onwaarde maken van de niet
aangegeven Belgische effecten aan toonder.

Af te leveren waarden
I nqeirokken. effecten
Muntfonds : Overheidsfondsen

Rentenfonds, gedeponeerde effecten
Algemene Spaar- en Lijfrentekas :

Voorlopige beleggingen .
Beleende fondsen.
N eergelegde waarborgen .1

,
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PER 31 DECEMBER 1963 CREDIT

Disconto, wissel en intresten

Rechten op bewaarnemingen, provisies en vergoedingen

Provenu der overheidsfondsen (artikelen 18 en 21 der statuten) .

Winst op verkoop en incassering van effecten

Geïnd op afgeschreven en te verzilveren waarden

Terugbetaling van te veel geïnde belastingen

Overschrijving van de overgangsrekening op de passiva « Provisie voor gebou-
wen en materieel »

31 DECEMBER 1963

1.499.753.246

16.565.595
3.419.089

7.316.151.584
1.000.000.000

9.810.838.391
60.540.018.810

70.350.857.201

28.022.963.933
7.790.000

2.537.722.085
359.317.034

30.927.793.052
1.020.000.000

238.579.633

446.250.000

971.666.667

5.000.000.000
1.000.000.000

638.305.187
1.406.719.713

159.905.400

3.881.125.000
569.290.000

1.365.346.498
14.020.691. 798

6.857.584.167
20.388.398.100
81.183.108.015
3.687.256.244

112.116.346.526

3.968.108
5.284.204.424

223.400
5.692.894.830 138.089.995.753

11.129.705.423

35.770.246.354
13.327.400

271.404.763
36.054.978.517

1.154.815.285

110.502.608

129.334.150

9.081.960

17.000

140.005.838

58.739.545

1.602.496.386





Verslag van het College der Censoren





Mijne Heren,

Het College betreurt ten zeerste te moeten afzien van de kostbare
medewerking van de HH. Louis Delvaux en Edmond Konings, die de
leeftijdsgrens hebben bereikt.

Het sluit zich aan bij de hulde die de heer Gouverneur hun op de
algemene vergadering van februari jl. heeft gebracht.

** *

Mijne Heren,

Het College der censoren heeft in 1963 de uitoefening van zijn
opdracht voortgezet, overeenkomstig de wettelijke en statutaire bepalingen
die de werking van de Bank beheersen.

De begrotingsvoorstellen voor het boekjaar 1964 en de balans per
31 december 1963 werden, binnen de voorziene termijnen, door de Regen-
tenraad aan het College voorgelegd.

Het heeft de begrotingen der algemene onkosten en der immobilisaties
gestemd, op grond van een omstandig verslag en na, door steekproeven,
de bewijsstukken te hebben onderzocht betreffende de uitgaven van het
afgelopen boekjaar en de kredieten aangevraagd voor 1964.
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Vooraleer de balans en de winst- en verliesrekening per 31 decem-
ber 1963 goed te keuren, is het College tot verschillende controles in de
boeken alsmede tot steekproeven in de inventarissen overgegaan.

De verdeling der winst werd door de Algemene Raad definitief gere-
geld overeenkomstig artikel 70 der statuten.

** *

Het College heeft geregeld kennis gekregen van de processen-verbaal
der inspeeties en controles die bij het hoofdbestuur en bij de vestigingen in
de provincie werden gedaan. Zijn leden hebben aan talrijke inspeeties en
controles deelgenomen. Al de gewenste documentatie en inlichtingen
werden hun verstrekt.

** *

Wij stellen er prijs op de Directie van de Bank hier te bedanken welke
door haar medewerking de uitoefening van onze opdracht heeft vergemak-
kelijkt.

Wij hebben ons nogmaals rekenschap kunnen geven van de toewijding
en van de vlijt waarmede de personeelsleden zich van hun taak kwijten;
wij drukken hun hiervoor eens te meer onze voldoening uit.

De leden van het College der censoren,

Auguste JADOUL, Secretaris,
Victor DEVILLERS,
Marcel LECLERCQ,
Jean de CO OMAN d'HERLINCKHOVE,
Fritz MEYVAERT,
Antoine HERBOSCH,
Henri CAPPUYNS,
Louis VAN HELSHOECHT,
Alex FLORQUIN.

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 JADOGL, Secretaris,
Victor DEVILLERS,
Marcel LECLERCQ,
Jean de COOMAN d'HERLINCKHOVE,
Fritz MEYVAERT,
Antoine HERBOSCH,
Henri CAPPUYNS,
Louis VAN HELSHOECHT,
Alex FLORQUIN.

SECRETARIS: Mej. Elisabeth MALAISE.

SCHATBEW AARDER H. René MAGDONELLE.

REGERINGSCOMMISSARIS

H. Marcel D'HAEZE.
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DISCONTOCOMITE VAN BRUSSEL

HH. Paul ECTORS,

Jean de COOMAN d'HERLINCKHOVE,

Emile HAYOrr,

Michel WAOCQUEZ.

** *

ADVISEURS VAN DE DIRECTIE

HH. Pierre KAUCH,

Paul CALLEBAUT.

JURIDISCH ADVISEUR

H. Emmanuel de MIOMANDRE

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, hooîdkassier,
onderdirecteur,

R. STEVENS, afdelingshoofd,Rekeningen-courant

Portefeuille-Invorderingen G. MULLIE, inspecteur-generaal.

Departement Krediet R. MAGDONELLE, schatbewaarder,

Disconto : P. HERMANT, inspecteur-qeneraal,

Voorschotten J. VERHAEGEN, afdelingshoofd.

Departement Overheidsfondsen T. ROSSAERT, onderdirecteur,

Effecten : J. LIEBAERT, inspecteur-qeneraai,

Rentenmarkt A. ROWIES, afdelingshoofd.

C. DE RUYTER, afdelingshoofd.Dienst van de Rijkskassier

St\ldlën

Studiedienst : R. BEAUVOIS, onderdirecteur,

Studie en Statistiek van het Krediet: Mej. G. VAN POUCKE, onderdirecteur.

Statistiek : HH. H. GAU'l'IER, inspeoteur-qeneraal.

Juridische dienst E. de MIOMANDRE, juridisch adviseur.

Betrekkingen met het. buitenland

Buitenland : E. LECRIQUE, onderdirecteur,

Wisseldienst J. ART, inspecteur-generaal,

Wisselreglementering P. ANDRE, inspecteur-çeneraol.
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Administratie en technische departementen

Algemene Controle HH. R. GALLEr!" onderdirecteur,

Irispeetie : A. VRANCKX, inspecteur-generaal,

Controle : J. GRAS, inspecteur-generaal.

Algemene Boekhouding L. SAMBREE, inspecteur-qeneraal.

Algemeen Secretariaat M. JORDENS, chef van het personeel,

Secretariaa t : A. BAUDEWIJNS, inspecteur-generaal,

Administratieve Organisatie T. O'FrO, inspecteur-generaal.

Dienst van het Personeel E. COENEN, inspecteur-generaal.

Medico-sociale dienst Dr P. DE KETELAERE.

Immobiliën : HH. F. FLAMAND, onderdirecteur,

Gebouwen J. LEPOMME, afdelingshoofd, architect,

Economaat : E. DE MARTIN, afdelingshoofd.

Drukkerij : C. AUSSEMS, hoofdingenieur,
onderdirecteur,

Technische dienst :

Administratieve dienst J. van WEDDINGEN, inspecteur-generaal.

** *

GELASTIGDEN MET SPECIALE OPDRACHTEN

HH. F. ASPESLAGH, onderdirecteur.

J. MERTENS de WILMARS, onderdirecteur,

R. SIMONIS, inspecieur-qeneraal;

Mej. A. MAES, inspecteur-generaal.

,*
* *
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BIJBANKEN

Antwerpen

Beheerder : H. K. VERCRUYSSE.

H. E. HUYBRECHT.Secretasis :

Discon tokan toor HH. R. GORIS,
F. VERREPT,
P. BRACH'I"
J. SPETH.

Luik

Beheerder : H. E. RENARD.

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

Luxemburg (Groothertogdom Luxemburg)

Beheerder : H. J. VANDERGUCHT.

Discon tokan toor HH. A. GROENEN,
N. BRAUN,
M. BLONDELOT.
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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. H. LEMAIRE,

M. SIMON,
P. BEAUDUIN.

Discontokantoor te Aat en Péruwelz
RH. H. LEMAIRE,

M. SIMON.
P. BEAUDUIN.

Bergen P. FABRI d'ENNEILLES, HH. G. DUCHATEAU,
J. SEGARD,
H. BOUTTIAU.

Boom L. VAN DEN WIJNGAERT,
Discontokantoor te Mechelen en Boom
HH. P. CARTUYVELS,

J. VIGNERON,
F. VERHAEGEN.

Brugge F. COLLUMBIEN, HH. R. RAPAERT de GRASS :,
1. 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 liqnidatie gesteld op 1 januari 1962; de op die plaats gedane ver-
richtingen worden sedert 30 november 1960 door het kantoor te Aat en Pérnwelz behandeld.
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Agenten Leden der Discontokantoren

Dendermonde HH. L. KERREMANS, HH. E. VAN DEN BERGHE,
R. DE COENE,
A. GEERINCK.

Discontokantoor te Dinant en Marche-en·Famenne
Dinant 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. THIRIAUX, HH. Baron BRAUN,
Graaf H. de HEMPTINNE,
R. HANET,
J. WENS.

Geraardsbergen J. MASSET, HH. J. RENS,
P.-E. WILLOCX,
F. HOEBEKE.

Hasselt K. DEWAELE, 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.
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Agenten

Marche-en-Famenne HH. M. HENNEQUIN,

Mechelen C. SIBILLE,

Moeskroen F. LEFLERE,

Namen

Leden der Discontokantoren

Discontokantoor te Dinant en Marche-en-Famenne
HH. M. SCHOOFS,

Baron R. de VILLENE'AGNE
de VOGEI,SANCK,

J. de MONTPELLIER
d'ANNEVOIE.

Discontokantoor te Mechelen en Boom
HH. P. CARTUYVELS,

J. VIGNERON,
F. VERHAEGEN.

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

Baron
de MOREAU d'ANDOY,

HH. O. mCGUET,
Baron L. HUART,
J. P. le HARDY de BEAULIEU,
A. VRANCKX.

Neufchâteau R. TOBIE, a.i.

Nijvel G. GINION,

Oostende L. NEIRYNCK,

Oudenaarde P. HERTSCHAP,

PéruweIz G. WALNIER,

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

HH. E. de STREEL,
R. LE CHIEN,
N. DESCAMPE.

Discontokantoor te Oostende en Veurne
HH. F. LOOTENS,

D. SERRUYS,
A. D'HOOGE,
P. VAN WAESBERGHE.

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

Discontokantoor te Aat en Péruwelz
HH. H. LEMAIRE,

M. SIMON,
P. BEAUDUIN.
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Agenten Leden der Discontokantoren

Philippeville HH. J. TIELEMANS, HH. A. PEPIN,
P. de WEISSENBRUCH,
G. LADURON.

Roeselare J. VANDEN BOSCH, HH. A. DEMEESTER-D'HOORE,
J. SOUBRY,
F. DE CLERCQ.

Ronse J. VANNESTE, HH. J. TASTE,
A. DELACROIX,
J.-B. WALTNIEL.

Sint-Niklaas H. ALLAER, HH. F. BEHAEGEL,
F. POPPE,
A. DE BAER.

Tienen F. DE KEYSER, HH. J. GILAlN,
L. HALFLANTS,
J. DELACROIX.

Tongeren H. LIENART van LIDTH HH. W. \VILSENS,
de JEUDE, J. BEAUDUIN,

Ridder J. de SCHAETZEN
van BRIENEN.

Turnhout F. VANHERP, HH. L. JANSEN,
J. DIERCKX,
C. DE RIDDER.

Verviers P. POTVIN, HH. Baron A. PELTZER,
L. DUESBERG,
E. GEERINCKX.

Discontokantoor te Oostende en Veurne

Veurne G.ONGENA, HH. F. LOOTENS,
D. SERRUYS,
A. D'HOOGE,
P. VAN WAESBERGHE.

Waver R. PINSART, HR. J. PA'rRIARCHE,
J.-E. VAN DEN HAUTE,
C. PIRSON,
R. VAN STEENKISTE.

Zinnik A. D'HAUWE, HH. L. BASTIN,
H. le MAISTRE d'ANSTAING,
F. GILBERT.
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Ieper

Malmédy

AGENTSCHAPPEN ZONDER DISCONTOKANTOOR

Agenten

HH. K. MORTIER.

J. VAN ROMPAY.
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BIJLAGEN





BIJLAGE 1

OVERHEIDSFONDSEN VERWORVEN
KRACHTENS ARTIKELEN 18 EN 21 DER STATUTEN

Staat per 31 december 1963

3 X pct. Belgische Schuld 1937.
3 X pct. Belgische Schuld 1943.
3 X pct. Muntsaneringslening, 10" reeks oneven 1971.
3 X pct. Muntsaneringslening, 10" reeks even 1972.
4 pct. Belgische Geünificeerde Schuld, 1" 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 74: pct. Belgische Lening 1954/74, I.
4 74: 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 74: pct. Belgische Lening 1960/70.
5 - 5 74: pct. Belgische Lening 1960/65/70.
5 74: - 5 X - 5 % pct. Belgische Lening 1961/66/70/73.
5 - 5 74: - 5 X pct. Belgische Lening 1962/67/72/77/82, I.
5 - 5 74: pct. Belgische Lening 1962/67/72/77/82, II.
4 % - 5 - 5 74: pct. Belgische Lening 1962/72/77/82, 3" reeks.
5 X - 5 % pct. Belgische Lening 1963/78/83, 2" reeks.
6 pct. Belgische Lening 1963 i 83.
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 74: pct. Nationale Maatschappij van Belgische Spoorwegen 1954j74.
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Nationale Maatschappij van Belgische Spoorwegen 1955/75, II.
Lening Wegenfonds 1963/83.
Zelfstandige Kas voor Oorlogsschade 1953 en 1959 - I en VII.
Zelfstandige Kas voor Oorlogsschade 1954/55, II en III.
Zelfstandige Kas voor Oorlogsschade 1956, IV.
Zelfstandige Kas voor Oorlogsschade 1957, V.
Nationale Kas voor Beroepskrediet 1958/68.
Nationale Stichting voor de Financlering van het Wetenschappelijk

Onderzoek 1960/69 - 1990/99, Ie tranche.
2 pct. Nationale Stichting voor de Financiering van het Wetenschappelijk

Onderzoek 1960/69 - 1990/99, 2e tranche.
2 pct. Nationale Stichting voor de Financiering van het Wetenschappelijk

Onderzoek 1960/69 - 1990/99, a- 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.

4 pct.
6 pct.
5 pct.
4 % pct.
4 % pct.
5 X pct.
5 % pct.
2 pct.

Aandelen Nationale Maatschappij voor Krediet aan de Nijverheid.
Aandelen Bank voor Internationale Betalingen - Belgische tranche.
Aandelen Bank voor Interna.tionale Betalingen - Dantziger tranche.
Genotsbewijzen Nationale Maatschappij van Belgische Spoorwegen.
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BIJLAGE 2

WEEKSTATEN

IN HET « STAATSBLAD» GEPUBLICEERD IN 1963



WEEKSTATEN IN HET « STAATSBLAD» GEPUBLICEERD IN 1963
(in miljoenen franken)

ACTIVA
I Internationale akkoorden : I Overheids- I

I
I I

Geconsoli-

Gebouwen, I

I

(Wetten van 28-7-1948 En 19-6-1959) Debiteuren effecten Waarden I
Te onvanqen Acüva in het wegens (Art. 20 der deerde Overheids-

Voorschotten Tegoed bij vaD de I

Goud- Vreemde termijn- statuten. Deel- en vorderinq fondsen I
DATA vreemde val. buitenland, verkopen Handelspapier op Overeen- het Bestuur op de Slaat materieel en Pensioenkas I I

voorraad valuta's in Belgische
Europese Europees Internationaal Andere van komsten van pasmunt

en goud Betalings- Monetair onderpand der Postchecks (Wetten van (art. 18 en 21 meubelen van het I
franken Muntfonds akkoorden I vreemde val. 14-9-1948, 28-7-1948 en der statu ten)

unie Akkoord en goud 15-4-1952 Personeel

en 1-2-1963)
19-6-1959)

7 jan. 1963 68_231 13.007 2.885 251 25 6.738 - 12.732 8.672 36 7.215 327 I 2 34.000 2.627

I
1.539 1.275

14 » 68.231 12.843 2.814 251 45 6.738 - 12.805 7.118 30 7.715 334 2 34.000 2.627 1.539 1.279
21 » 68.084 14.377 3.806 218 45 6.738 - 13.955 6.614 28 5.915 350

I
2 34.000 2.702

I
1.593 1.333

28 » 68.084 14.417 3.806 218 53 6.738 - 13.955 4.485 27 7.465 369
I

2 34.000 2.703 1.593 1.332

4 februari 68.084 14.429 3.806 218 40 6.738 - 13.955 4.751 123 9.990 351 1 34.000 2.703 1.593 1.330
11 » 68.084 15.331 4.885 218 50 6.738 - 14.937 2.887 37 9.900 364 2 34.000 2.702 1.593 1.333
18 Ji} 68.086 15.995 5.556 214 50 6.738 - 15.697 2.580 28 9.825 386 2 34.000 2.702 1.593 1.338
25 » 68.192 15.882 5.636 214 50 6.738 - 15.777 2.575 26 9.200 392 2 34.000 2.702 1.593 1.338

4 maart 69.563 16.518 6.516 214 15 6.738 - 16.670 3.552 31 9.150 369 2 34.000 2.702 1.593 1.333 I
I

11 Ji} 69.558 17.188 7.195 214 35 6.738 - 17.505 2.508 27 9.550 382 2 34.000 2.702 1.593 1.333
18 » 68.830 17.248 7.308 209 60 6.738 - 17.483 2.429 29 8.375 394 1 34.000 2.702 1.593 1.334
25 Ji} 68.605 17.516 7.289 209 85 6.738 - 17.356 3.684 26 6.400 394 2 34.000 2.702 1.593 1.335

1 april 68.605 17.555 7.209 209 - 6.738 - 17.141 4.187 31 9.725 373 1 34.000 2.702 1.593 1.334
8 » 68.605 18.765 8.195 209 - . 6.738 - 18.349 4.191 244 8.175 367 2 34.000 2.702 1.593 1.329

12 » 68.605 18.884 8.481 209 - 6.738 - 18.638 4.302 268 7.975 366 1 34.000 2.702 1.593 1.331
22 » 68.608 18.941 8.431 179 - 6.738 - 18.647 2.961 270 7.825 373 2 34.000 2.702 1.593 1.334
29 » 68.608 18.949 8.182 179 - 6.738 - 18.580 4.312 270 8.225 356 2 34.000 2.702 1.593 1.341

6 mei 68.608 19.332 8.200 179 - 6.7B8 - 18.536 4.572 277 9.525 347 2 34.000 2.702 1.593 1.336
13 » 68.596 20.014 8.629 I 179 - 6.738 - 19.182 2.418 283 9.200 352 2 34.000 2.702 1.593 1.337
20 )} 68.598 19.252 8.645 I 175 - 6.738 - 19.114 3.386 286 7.925 354 2 34.000 2.693 1.593 1.3381.500
27 » 68.598 19.650 8.645 1.500 175 - 6.738 - 19.192 2.763 278 8.025 351 2 34.000 2.702 1.593 1.338
31 » 68.598 19.486 8.588 1.500 175 - 6.738 - 19.077 4.391 287 9.275 326 2 34.000 2.702 1.593 1.338

10 juni 68.665 20.237 9.355 1.500 175 - 6.738 - 19.955 3.868 280 9.500 328 2 34.000 2.702 1.593 1.338
17 68.660 20.314 9.355 170 6.738 - 19.955 I 2.909 46 8.550 345 I 2 34.000 2.702 1.593 1.341» 1.500 -
24 » 68.660 19.591 9.355 1.500 170 - 6.738 - 19.437 2.803 30 9.750 341 2 34.000 2.702 1.593 1.342

1 juli 68.646 20.009 9.355 1.500 170 - 6.488 I - 20.063 5.748 1.653 8.550 322 2 34.000 2.702 1.593 1.347
8 » 68.643 20.523 9.867 1.500 170 - 6.488 - 20.642 8.341 1.156 6.325 312 1 34.000 2.703 1.593 1.347

15 » 68.249 20.137 9.810 1.500 170 - 6.488 - 20.228 8.433 2.339 5.150 314 1 I 34.000 2.703 1.593 1.347
22 » 67.689 20.233 9.663 1.500 138 - 6.488 - 19.964 9.808 280 5.000 330 2 I 34.000 2.702 1.593 1.349
29 » 67.691 20.757 9.663 1.500 138 - 6.488 - 19.964 9.058 28 5.875 337 2 34.000 2.702 1.593 1.349

5 augustus 67.691 20.307 9.476 1.500 138 - 6.814 - 19.929 7.151 1.272 8.200 315 2 34.000 2.702 1.593 1.345
12 Ji} 68.235 20.550 9.758 1.500 138 - 6.814 - 20.207 5.135 29 9.350 321 2 34.000 2.702 1.593 1.344
19 » 68.237 20.156 9.596 1.500 134 - 6.814 - 19.989 5.650 29 8.125 326 2 34.000 2.702 1.593 1.344
26 » 68.225

I

20.434 10.017 1.500 134 - 6.814 - 20.392 5.109 27 7.925 340 2 34.000 2.702 1.593 1.344

2 september 68.197 20.638 10.100 1.500 134 - 6.814 - 20.549 5.515 1.443 8.800 322 1 34.000 2.702 1.593 1.344
9 » 68.197 20.523 10.258 1.500 134 - 6.814 - 20.547 4.889 608 9.200 325 1 34.000 2.702 1.593 1.339

16 » 68.413 20.225 10.046 1.500 130 - 6.814 - 20.196 4.640 33 8.700 353 2 34.000 2.702 1.593 1.339
23 » 68.401 20.140 10.046 1.500 130 - 6.814 - 20.023 3.918 32 8.600 354 2 34.000 2.697 1.593 1.339
30 » 68.361 19.609 9.943 1.500 130 - 7.064 - 19.533 5.714 2.331 8.225 338 2 34.000 2.697 1.593 1.339

7 oktober 68.361 21.095 10.311 1.500 130 -- 7.064 - 21.052 6.293 989 7.725 324 1 34.000 2.697 1.593 1.336
14 Ji} 68.356 20.377 10.360 1.500 130 - 7.064 - 21.021 4.063 525 8.975 338 1 34.000 2.703 1.593 1.336
21 » 68.352 20.185 9.848 1.500 126 - 7.064 - 20.824 3.583 205 9.000 348 1 34.000 2.703 1.593 1.338
28 Ji} 68.347 20.527 9.972 1.500 126 - 7.064 - 20.765 5.306 33 7.100 354 2 34.000 2.703 1.593 1.338

4 november 68.337 20.926 10.103 1.500 126 - 7.064 - 20.613 6.152 232 8.325 336 2 34.000 2.703 1.593 1.333
8 Ji} 68.337 21.464 10..397 1.500 126 - 7.064 - 20.778 4.112 24 9.825 339 2 34.000 2.697 1.593 1.333

18 Ji} 68.332 22.288 10.672 1.500 122 - 7.064 - 21.393 2.771 13 8.575 356 1 34.000 2.697 1.593 1.341
25 » 68.332 21.667 10.671 1.500 122 - 7.064 - 21.307 2.513 19 8.500 349 1 34.000 2.703 1.593 1.341

2 december 68.570 21.780 10.671 1.500 122 - 7.064 - 21.787 4.278 520 9.800 316 1 34.000 2.702 1.593 1.346
9 Ji} 68.568 21.419 10.362 1.500 122 -- 7.064 - 20.766 3.662 525 9.475 308 1 34.000 2.703 1.593 1.341

16 Ji} 68.566 21.956 10.924 1.500 118 - 7.064 - 21.227 2.896 517 n.050 320 2 I 34.000 2.703 1.593 1.341
3 68.566 21.799 10.924 1.500 118 7.064 21.227 6.084 519 7.500 281 1 I 34.000 2.703 1.593 1.340Ji} - - I0 » 68.566 21.808 10.924 1.500 118 - 7.064 - 21.227 8.827 788 7.350 252 1

I
34.000 2.703

I
1.593 1.340

2
3

(1) Waarvan het kapitaal: F 400 miljoen.



WEEKSTATEN IN HET « STAATSBLAD» GEPUBLICEERD IN 1963
(in miljoenen franken) PASSIVA,

Orderekeninq : Internationale akkoorden :Bestuur der Rekeninqen·courant :
Postchecks : (Wellen van 28·7·1948 en Totaal Kapitaal.
Tegoed voor 19·6·1959) Te leveren Pensioenkas reserves en TOTAAL

TOTAAL rekening van de Bankbiljetten der
Diversen Minister van Schatkist Banken vreemde val- van het Diversen afschrijvinqs· DATA

Nationale Opvoe- in het Diverse verbintenissen rekeningen PASSIVA
ACTIVA in omloop Europeesdinq en Kultuur Buitengewone buitenland: rekeningen- Andere op zicht en qoud Personeel (1)

I

(Schoolpakt, wet Gewone Spec. rek. conlunetuur- Monetairgewone courant akkoorden
van 29·5·1959, rekening vere£!. E.B.U. taks (Wet rekeningen Akkoord

artikel IS) van 12.3.1957)

1.387 160.949 1.911 138.036 19

I
-

I
27 378 890 176 463 139.989 15.607 1.275 1.451 2.627 160.949 7 jan. 1963

1.226 159.597 1.878 136.119 15 - 27 404 1.412 161 479 138.617 15.608 1.279 1.466 2.627 159.597 14 »

825 160.585 1.853 134.986 18 - i 27 387 2.136 174 345 138.073 17.751 1.333 725 2.703 160.585 21 »

1.095 160.342 1.769 134.492 12 - I 26 472 2.403 192 227 137.824 17.751 1.332 732 2.703 160.342 28 »

708 162.820 l.685 137.613 23 - 25 494 1.730 183 224 140.292 17.751 1.330 744 2.703 162.820 4 februari

692 163.753 1.642 136.962 6 - 27 544 1.209 143 223 139.114 19.819 1.333 784 2.703 163.753 11 »

776 165.566 1.606 135.927 11 - 26 578 2.530 163 240 139.475 21.250 1.338 800 2.703 165.566 18 »

814 165.131 1.562 136.307 1 - 26 498 1.564 140 229 138.765 21.522 1.338 803 2.703 165.131 25 »

846 169.812 1.491 139.969 19 - 25 465 954 105 240 141.777 23.185 1.333 814 2.703 169.812 4 maart

808 171.338 1.440 138.926 4 - 25 508 1.889 104 246 141.702 24.773 1.333 827 2.703 171.338 11 »

1.167 169.900 1.415 137.593 6 - 25 393 1.831 127 273 140.248 24.786 1.334 829 2.703 169.900 18 »

983 168.917 1.408 137.445 19 - 25 630 775 124 290 139.308 24.740 1.335 831 2.703 168.917 25 »

1.091 172.494 1.381 141.200 4 - 24 623 875 117 272 143.115 24.348 1.334 994 2.703 172.494 1 april

990 174.454 1.345 141.157 3 - 24 I 549 782 146 212 142.873 26.541 1.329 1.008 2.703 174.454 8 »

860 174.953 1.327 140.283 4 28 24 505 1.566 125 236 142.771 27.122 1.331 1.026 2.703 174.953 12 »

977 173.581 1.327 138.740 24 - 26 430 1.863 114 233 141.430 27.083 1.334 1.031 2.703 173.581 22 »

776 174.813 1.289 . 141.190 6 - 26 409 959 116 260 142.966 26.750 1.341 1.053 2.703 174.813 29 »

785 176.732 1.255 142.386 1 -- 26 353 1.726 112 269 144.873 26.738 1.336 1.082 2.703 176.732 6 mei

999 176.224 1.199 141.058 1 - 25 301 1.531 130 234 143.280 27.799 1.337 1.105 2.703 176.224 13 »

950 176.549 1.186 140.314 6 - 25 303 2.532 131 273 143.584 27.795 1.338 1.129 2.703 176.549 20 »

821 176.371 1.157 140.318 24 - 25 298 2.313 125 254 143.357 27.822 1.338 1.151 2.703 176.371 27 »

957 179.033 1.146 144.167 11 - 25 283 1.240 117 289 146.132 27.700 1.338 1.160 2.703 179.033 31 »

1.073 181.309 1.128 143.934 12 - 25 263 2.122 114 321 146.791 29.292 1.338 1.185 2.703 181.309 10 juni

1.000 179.180 1.094 142.228 11 - 25 221 1.680 120 367 144.652 29.295 1.341 1.189 2.703 179.180 17 »

1.352 179.366 1.031 142.444 19 - 25 247 2.011 118 381 145.245 28.846 1.342 1.230 2.703 179.366 24 »

1.287 183.435 938 147.014 4 - 24 261 862 147 403 148.715 29.407 1.347 1.263 2.703 183.435 1 juli

1.368 184.979 903 147.730 10 - 24 257 695 127 302 14\);145 30.490 1.347 1.294 2.703 184.979 8 »
1.182 183.644 883 146.840 21 29 24 250 638 130 308 148.240 30.022 1.347 1.332 2.703 183.644 15 »
1.161 181.900 781 145.297 19 - 23 251 809 125

I
348 146.872 29.625 1.349 1.351 2.703 181.900 22 »

1.381 182.526 781 144.906 19 - 24 263 1.762 126 378 147.478 29.638 1.349 1.358 2.703 182.526 29 »

1.204 183.639 757 147.468 12 - 25 257 655 107 296 148.820 29.388 1.345 1.383 2.703 183.630 5 augustus
1.217 182.895 692 145.959 5 - 25 247 755 134 341 147.466 29.961 1.344 1.421 2.703 182.895 12 »
1.210 181.407 692 144.770 25 - 25 251 749 133 382 146.335 29.585 1.344 1.440 2.703 181.407 19 »
1.219 181.777 644 144.094 7 - 27 241 934 134 448 145.885 30.397 1.344 1.448 2.703 181.777 26 »

1.598 185.250 595 147.268 3 - 26 247 947 123 489 149.103 30.630 1.344 1.470 2.703 185.250 2 september
1.642 184.272 581 146.233 8 - 26 250 884 116 342 147.859 30.849 1.339 1.522 2.703 184.272 9 »
1.533 182.219 537 144.415 11 - 25 254 1.057 202 438 146.402 30.242 1.339 1.533 2.703 182.219 16 »
1.696 181.285 1.122 143.752 9 - 25 249 951 144 472 145.602 30.083 1.339 1.558 2.703 181.285 23 »
1.871 184.250 1.047 146.790 12 - 25 284 1.387 146 501 149.145 29.493 1.339 1.570 2.703 184.250 30 »

1.456 185.927 906 147.482 20 - 19 275 670 159 302 148.927 31.341 1.336 1.620 2.703 185.927 7 oktober

1.903 184.245 1.385 145.652 20 - 19 278 729 160 334 147.192 31.358 1.336 1.656 2.7()3 184.245 14 »
1.517 182.187 1.359 144.291 7 - 19 283 715 157 334 145.806 30.637 1.338 1.703 2.703 182.187 21 »

1.317 182.047 1.332 143.742 4 - 18 277 942 186 395 145.564 30.722 1.338 1.720 2.703 182.047 28 »

1.511 184.856 1.279 146.877 17 - 18 281 760 149 261 148.363 30.702 1.333 1.755 2.703 184.856 4 november

1.414 185.005 1.279 146.159 2 - 17 283 1.016 309 246 148.032 31.150 1.333 1.787 2.703 185.005 8 »
1.447 184.165 1.196 144.226 17 - 17 290 1.246 128 301 146.225 32.036 1.341 1.860 2.703 184.165 18 »
2.023 183.705 1.189 143.785 2 - 17 279 1.254 143 320 145.800 31.959 1.341 1.902 2.703 183.705 25 »

1.489 187.539 1.157 147.299 16 -- 17 278 1.064 126 334 149.134 32.436 1.346 1.920 2.703 187.539 2 december

1.518 184.927 1.110 146.407 8 - 17 276 666 107 324 147.805 31.115 1.341 1.963 2.703 184.927 9 »
1.621 185.398 1.092 144.885 17 - 17 271 1.547 132 374 147.243 32.136 1.341 1.975 2.703 185.398 16 »
1.574 186.793 1.500 146.828 12 - 17 329 987 112 321 148.606 32.133 1.340 2.011 2.703 186.793 23 »
1.618 189.679 1.500 149.578 17 -

I
17 306 1.096 140 323 151.477 32.134 1.340 2.025 2.703 189.679 30 »





BIJLAGE 3

ECONOMISCHE EN FINANCIELE STATISTIEKEN

Tabel!.

Aandeel van de rechtstreekse en onrechtstreekse uitgaven
voor bezoldigde arbeid in de waarde van de produktie in 1959

(Pct. van de waarde van de produktie)

Bron: J. Paelinck en P. Markey, Il Weerslag vnn de uitgaven voor energie en arbeid op de Belgische economie :t. Bijlage
bij het Maandschrift van de Algemene Directie voor Studiën en Documentatie van het Miuisterie van Economische
Zaken en Energie, XV, nr 2, februari 1963, 47 blz.

Percentages
vau de rechtstreekse

uitgaven
voor loonarbeid

Percentages
van de rechtebreelœe

en onrechtstreekse
uitgaven

voor loonarbeid

Landbouw, bosbouw, visvangst ..
Voedingsbedrijven .
Steenkolenmijnen .
Cokes en gas .
Elektriciteit .
Petroleum .
Chemische nijverheid ..
Hout, papier .
Leder, textiel ..
Bouwmaterialen ..
IJzer- en staalnijverheid ..
Nijverheid van de non-ferrometalen ..
M.etaalve:werke~d.~ nijverheid .
DIverse industrieên ..
Bouwbedrijf ..
Vervoer, verkeer ..
Handel ...........................................••.....•........•
Financiële sectoren .

6,75
9,72

72,05
11,86
21,02

7,89
25,08
38,03
33,54
30,52
18,58
19,19
34,63
17,77
22,84
62,03
20,47
53,87

13,92
17,83
86,14
73,52
45,09
12,50
40,78
51,06
41,33
45,60
40,66
30,05
50,91
29,00
39,70
70,20
33,00
58,77

Op grond van een analyse van de betrekkingen tussen de Belgische industrieën, die
in 1959 door het Bureau voor Economische Programmering in het kader van de voor-
bereidende werkzaamheden tot het opstellen van het expansieprogramma 1962-1965
gemaakt werd, hebben de auteurs van de hierboven vermelde studie het aandeel
berekend van de lonen in de waarde van de produktie van de voornaamste sectoren van
het bedrijfsleven.
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De percentages van de eerste kolom tonen de relatieve belangrijkheid aan van de
lonen en wedden, inclusief de sociale lasten, betaald door de verschillende sectoren,
t.o.v, de waarde van de produktie van dezelfde sectoren. De inkomens van de zelfstan-
digen en helpers zijn daarin niet begrepen.

De percentages van de tweede kolom zijn vollediger, omdat zij rekening houden
met de uitgaven voor loonarbeid van al de vorige produktiestadia. Zo omvat het per-
centage 50,91 dat voor de metaalverwerkende nijverheid berekend werd, benevens de
uitgaven van deze sector voor loonarbeid, de overeenkomstige uitgaven van de sectoren
die aan de metaalverwerkende nijverheid « inputs » verstrekken. De percentages heb-
ben dus niet alleen betrekking op de uitgaven voor loonarbeid in het eindstadium, doch
ook op de uitgaven welke in alle voorafgaande produktiestadia in België werden gedaan.

De aldus verkregen percentages maken het mogelijk de rechtstreekse en onrecht-
streekse weerslag te berekenen van een bepaalde verhoging van de uitgaven voor loon-
arbeid op de prijzen in de verschillende sectoren, in de veronderstelling dat die verho-
ging helemaal in de prijzen van de produkten werd doorgerekend en niet gecompen-
seerd werd, hetzij door andere bestanddelen van de kostprijzen, hetzij door een verbe-
tering van de produktiviteit of een vermindering van de winstmarges.

Onderstaande tabel toont het resultaat van een berekening op basis van een ver-
hoging van de uitgaven voor loonarbeid met 2,5 pct.

Verhoging van de uitgaven voor loonarbeid
met 2,5 pct.

1----------------,
Ritt 1 1 I Rechtstreekse enec 1 s ree {Se weers ag onrechtstreekse weersla~

(Pr:t.)

Landbouw, bosbouw, visvangst .
Voedingsbedrijven ..
Steenkolenmijnen .
Cokes en gas .
Elektriciteit .
Petroleum ,.
Chemische nijverheid .
Hout, papier .
Leder, textiel .
Bouwmaterialen .
IJzer- en staalnijverheid __ .
Nijverheid van de non-ferrometalen .
Metaalve~·werke~d.: nijverheid .
DIverse industrieën ...........................................••
Bouwbedrijf .
Vervoer, verkeer .
Handel ..........................................................••
Financiële sectoren .

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

De gemiddelde percentages van 0,6 en 0,9 pct., vermeld op blz. 35 van dit Verslag,
werden berekend door de percentages van de individuele sectoren van de fabrieks-
nijverheid te wegen met de waarde van de produktie, zoals ze in de hier gebruikte
studie is aangegeven.

138

0,3
0,4
2,2
1,8
1,1
0,3
l,a
1,3
l,a
1,1
l,a
0,8
1,3
0,7
1,0
1,8
0,8
1,5



Tabel 2.

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

Bron : Nationaal Instituut voor de Statistiek. Berekeningen van de Nationale Bank van België. CI. Tijdschrift voor Docu-
mentatie en Voorlichting van de Nationale Bank, Statlatieken, tabel VIII-5.

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

Il I
1963

Il I
1953

1958 1962 (eerste 10 1958 1962 (eerste 10
maanden) maanden)

A. Waarde : (maandgemiddelden-
Imiliarden franken) :

Europese Econom. Gemeenschap 6,1 9,7 11,0 5,7 10,2 12,1
waarvan : Nederland ............ 2,1 2,8 3,1 2,6 4,1 4,5

Duitse Bondsrep. (1) 2,2 3,5 4,0 1,5 3,2 3,7
Frankrijk (1) ...... 1,5 2,8 3,1 1,3 2,2 2,9
Italië .................. 0,3 0,6 0,8 0,3 0,7 1,0

Sterlinggebied ........................ 1,9 2,7 3,1 1,5 1,6 2,0
waarvan: Verenigd-Koninkrijk. 1,0 1,5 1,7 0,7 0,9 1,2

Verenigde Staten en Canada ...... 1,5 2,1 2,1 1,3 1,9 1,9
Latijns-Amerika (2 ) ............... 0,6 0,8 0,9 0,8 0,6 0,5
Kongo, Rwanda .en Burundi ...... 0,7 0,8 0,7 0,5 0,2 0,2
Oost-Enropa (3 ) ..................... 0,4 0,6 0,6 0,4 0,5 0,5
Andere landen (2) .................. 1,8 2,3 2,6 2,5 3,0 2,9

----
Totaal ... 13,0 19,0 21,0 12,7 18,0 20,1

B. In pct. van de totale waarde :

Europese Eeonom. Gemeenschap 46,6 51,0 52,4 45,1 56,9 60,4
waarvan : Nederland ............ 15,7 14,8 14,9 20,7 22,8 22,5

Duitse Bondsrep. (1) 17,2 18,7 19,1 11,6 17,7 18,5
Frankrijk (1) ...... 11,6 14,6 14,9 10,6 12,4 14,3
Italië .................. 2,1 2,9 3,5 2,2 4,0 5,1

Sterlinggebied ........................ 14,8 14,1 14,6 12,0 9,1 9,9
waarvan : Verenigd-Koninkrijk. 7,4 8,1 8,3 5,7 5,0 5,8

Verenigde Staten en Canada ...... 11,3 11 ,0 10,2 10,4 10,6 9,7
Latijns-Amerika (2 ) ............... 4,8 4,4 4,4 5,9 3,1 2,2
Kongo, Rwanda en Burundi ...... 5,3 4,0 3,4 3,9 1,2 1,0
Oost-Europa (3) ..................... 3,0 3,2 3,0 2,9 2,8 2,2
Andere landen (2) .................. 14,2 12,3 12,0 19,8 16,3 14,6

Totaal ... 100,0
1
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

(1) Met ingang van juli 1959 maakt het handelsverkeer met Saarland deel uit van
de handel met de Duitse Bondsrepubliek en niet meer van die met Frankrijk.

(2) Excl. de gebieden overzee welke deel uitmaken van het sterlinggebied.

CS) Oost-Europa omvat, in de bepaling van deze rubriek : Albanië, de Duitse
Democratische Republiek, Bulgarije, Finland, Hongarije, Polen, Roemenië, Tsjecho-
Slowakije, Joegoslavië en de Unie van Socialistische Sowjetrepublieken.
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Tabel 3.

Officiële wisselkoersen vastgesteld door de in Verrekeningskámer te Brussel vergaderde bankiers

(Gemiddelden der dagelijkse noteringen, in Belgische franken)

I

1 1 Canadese 1 1 1 1 1 100
1 Zwit. 1 U.S.- dollar 1 pond 100 100 Ital.

1963 Franse Nederl. Deutsche Zweedse Deense Noorse Oosteur.
frank dollar frank

I
sterling escudo gulden Mark kroon kroon kroon lire schill.

kabel post

I
Januari

Hoogste. 11,52 49,81 10,16 46,27 46,27 139,77 174,20 13,84 12,44 9,62 7,22 6,98 8,02 192,88
Laagste. 11,50 49,75 10,15 46,13 46,13 139,45 173,87 13,81 12,41 9,61 7,21 6,96 8,01 192,65
Gemiddelde 11,51 49,78 10,16 46,21 46,21 139,61 174,05 13,82 12,43 9,61 7,21 6,97 8,02 192,73

Februari IHoogste. 11,53 49,84 10,17 46,28 46,28 139,73 174,23 13,84 12,46 9,62 7,23 6,98 8,03 193,00
Laagste. 11,51 49,78 10,16 46,12 46,12 139,57 174,03 13,83 12,43 9,60 7,21 6,97 8,02 192,70
Gemiddelde 11,52 49,81 10,17 46,21 46,21 139,64 174,10 13,83 12,45 9,61 7,21 6,97 8,02 192,83

Kaart
Hoogste. 11,54 49,90 10,18 46,29 46,28 139,76 174,25 13,89 12,50 9,62 7,23 6,99 8,04 193,23
Laagste. 11,50 49,84 10,17 46,19 46,19 139,49 173,93 13,84 12,46 9,59 7,22 6,97 8,02 192,85
Gemiddelde 11,52 49,87 10,18 46,25 46,25 139,66 174,12 13,87 12,48 9,61 7,23 6,98 8,03 193,07

April
Hoogste. Il,52 49,86 10,18 46,33 46,33 139,68 174,10 13,88 12,49 9,60 7,23 6,98 8,03 193,03
Laagste. 11,50 49,83 10,17 46,19 46,19 139,50 173,92 13,86 12,47 9,59 7,22 6,97 8,02 192,85
Gemiddelde 11,51 49,84 10,17 46,28 46,28 139,60 174,02 13,87 12,48 9,60 7,22 6,98 8,03 192,94

Kei
Hoogste. Il,55 49,88 10,18 46,31 46,30 139,70 174,10 13,88 12,53 9,62 7,23 6,98 8,03 193,20
Laagste. Il,51 49,83 10,17 46,23 46,23 139,47 173,85 13,86 12,49 9,60 7,21 6,97 8,02 192,80
Gemiddelde Il,53 49,85 10,17 46,27 46,27 139,58 173,98 13,87 12,51 9,61 7,22 6,98 8,03 192,99

Junl
Hoogste _ Il,55 49,91 10,19 46,32 46,32 139,78 174,25 13,87 12,55 9,63 7,24 6,99 8,03 193,45
Laagste. Il,53 49,87 10,18 46,23 46,24 139,64 174,05 13,85 12,53 9,62 7,22 6,98 8,02 193,18
Gemiddelde Il,54 49,90 10,18 46,28 46,28 139,74 174,18 13,86 12,54 9,63 7,23 6,99 8,03 193,38

Juli
Hoogste. Il,55 49,91 10,19 46,29 46,29 139,85 174,30 13,86 12,54 9,64 7,24 6,99 8,04 193,48
Laagste. Il,53 49,89 10,18 46,08 46,08 139,70 174,08 13,83 12,51 9,62 7,22 6,98 8,02 193,25
Gemiddelde Il,54 49,90 10,18 46,22 46,22 139,76 174,20 13,85 12,53 9,63 7,23 6,98 8,03 193,38

Augustus
Hoogste. Il,56 49,91 10,19 46,14 46,13 139,79 174,20 13,84 12,54 9,62 7,23 6,98 8,04 193,45
Laagste. Il,55 49,88 10,18 46,02 46,02 139,58 173,95 13,82 12,51 9,61 7,21 6,97 8,03 193,33
Gemiddelde Il,56 49,89 10,18 46,08 46,07 139,69 174,09 13,83 12,52 9,61 7,22 6,98 8,04 193,37

September
Hoogste. Il,57 49,91 10,18 46,37 46,37 139,65 174,05 13,86 12,54 9,63 7,24 6,97 8,04 193,43
Laagste. Il,56 49,89 10,18 46,07 46,07 139,57 173,93 13,80 12,53 9,61 7,22 6,97 8,02 193,25
Gemiddelde Il,56 49,90 10,18 46,20 46,20 139,61 173,98 13,83 12,54 9,62 7,23 6,97 8,02 193,37

Oktober
Hoogste. Il,58 49,97 10,20 46,37 46,36 139,80 174,23 13,88 12,56 9,62 7,23 6,98 8,03 193,45
Laagste. Il,56 49,88 10,18 46,28 46,28 139,57 174,00 13,84 12,54 9,60 7,22 6,97 8,01 192,93
Gemiddelde Il,57 49,93 10,19 46,32 46,32 139,70 174,ll 13,86 12,55 9,61 7,23 6,98 8,02 193,28

November
Hoogste. Il,55 49,88 10,18 46,27 46,27 139,55 174,03 13,85 12,54 9,61 7,23 6,97 8,01 192,86
Laagste. Il,54 49,83 10,17 46,23 46,23 139,40 173,88 13,83 12,53 9,59 7,21 6,96 8,01 192,68
Gemiddelde Il,55 49,85 10,17 46,25 46,25 139,46 173,94 13,84 12,54 9,60 7,22 6,96 8,01 192,77

December
Hoogste. Il,55 49,85 10,17 46,23 46,23 139,42 173,88 13,85 12,55 9,60 7,23 6,97 8,01 193,00
Laagste. Il,54 49,80 10,16 46,10 46,10 139,25 173,68 13,83 12,53 9,59 7,22 6,96 8,00 192,80
Gemiddelde Il,55 49,83 10,17 46,16 46,16 139,34 173,79 13,83 12,54 9,59 7,22 6,96 8,01 192,91

Het jaar
Hoogste. Il,58 49,97 10,20 46,37 46,37 139,85 174,30 13,89 12,56 9,64 7,24 6,99 8,04 193,48
Laagste . Il,50 49,75 10,15 46,02 46,02 139,25 173,68 13,80 12,41 9,59 7,21 6,96 8,00 192,65
Gemiddelde Il,54 49,86 10,18 46,23 46,23 139,62 174,05 13,85 12,51 9,61 7,22 6,97 8,02 193,09



Tabel 4.

Goudvoorraad en nettodeviezenpositie van de Nationale Bank van België (*)

(Miljarden franken)

Vordering Veranderin-

Goud- Convertibele op het
Overige nettovorde-

gen van
Inter- Totaal het totaal

Einde periode voorrand geldsoorten nationale ringen en -verplichtingen
( 6)

t.O.V. het
(I) (2 ) Monetaire (4) vooraf-

Fond. guaude
(3 ) jaar

1957 ........................ 45,8 1,9 - 10,7 58,4
1958 ........................ 63,5 1,4 - 10,6 75,5 +17,1
1959 ........................ 56,7 4,4 4,4 6,8 72,3 - 6,1 (7)

1960 ........................ 58,5 12,6 4,4 5,0 80,5 + 8,2
1961 ........................ 62,4 20,4 8,0 1,9 92,7 +12,2

1962 September ......... 67,1 14,3 6,7 0,5 88,6 - 4,1(8)
December ......... 68,2 12,8 6,7 3,3 91,0 - 1,7

Vorderingen
op het

buitenland Overige
in Belgische
franken (5)

1963 September ......... 68,4 19,6 7,1 1,5 3,0 99,6 + 8,6(8)
December ......... 68,6 21,5 7,1 1,5 3,6 102,3 +11,3

(*) Cf. TijdschrIft voor Documentatie en Voorhchtmg van de Natdonale Bank, Statisbieken, tabel XIII-2a.

(1) De verhouding tussen de goudvoorraad en het bedrag van de direct opvraag-
bare verplichtingen op het einde van het jaar vertoonde volgend verloop : 1957 :
38,9 pct.; 1958 : 51,7 pct.; 1959 : 46,2 pct.; 1960 : 45,8 pct.: 1961 : 45 pct.:
1962 : 47,7 pct.: 1963 : 44,4 pct.

e) Amerikaanse en Canadese dollars en, van 1959 af, valuta's van de meeste
lidstaten van de Europese Monetaire Overeenkomst.

(3) Vordering van de Belgische Staat op het Internationale Monetaire Fonds
betreffende de terugbetaling van zijn aandeel als lid, welke vordering de Bank, krach-
tens de wet van 19 juni 1959, in haar boekhouding mocht inschrijven als eigen bezit,
ten belope van de door haar tot ontheffing van de Staat uitgegeven biljetten, verleende
kredieten of gestorte goudbedragen.

(4) Portefeuille geviseerde accepten in Belgische franken betreffende uitvoer van
de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie; tot in 1958, vordering op de Euro-
pese Betalingsunie (F 6,8 miljard in 1957 en F 7,8 miljard in 1958); vorderingen op
het buitenland in Belgische franken en in niet-convertibele geldsoorten, inclusief, met
ingang van 1959, de vorderingen voortvloeiend uit de liquidatie van de Europese
Betalingsunie (F 5,5 miljard in 1959, F 3,5 miljard in 1960, F 0,4 miljard in 1961,
F 0,3 miljard in december 1962 en F 0,1 miljard in december 1963); verplichtingen
aan het buitenland.

(5) In Belgische franken gestelde Amerikaanse schatkistcertificaten op twee jaar,
waarop de Bank in mei 1963 met dollars inschreef.
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(6) Om redenen uiteengezet in het Verslag over de verrichtingen van het jaar 1962,
blz. 115, houdt dit totaal geen rekening met de op termijn te ontvangen of te leveren
valuta's en goud.

(7) Dat cijfer houdt geen rekening met de verhoging van de vordering op het Inter-
nationale Monetaire Fonds ten belope van F 2,9 miljard voortvloeiend uit de uitkering
aan de Staat van de tegenwaarde van het goud en de dollars geleverd aan het Fonds
en van de Belgische franken ingeschreven op de rekening-courant van het Fonds ter
gelegenheid van de intekening op het Belgische quotum.

(8) Veranderingen van de eerste negen maanden.

Tabel 5.

Opgenomen bedragen van de kredieten die oorspronkelijk door de
geldscheppende instellingen aan de bedrijven en particulieren verleend werden (1)

(Veranderingen in miljarden franken)

Kredieten gefinancierd door de geldscheppende instellingen Accepten (2)
en handels-

papier
gefinancierd Algemeen

Accepten Hundels- Voorschotten Obligaties buiten de totaal
en knsbons Totaol geld-(2) papier (3) (4) scheppende

instellingen

1958 ........................ - I,D - 6,3 - 1,1 + 0,1 - 8,3 + 3,2 - 5,1
1959 ........................ + 0,8 + 1,7 + 1,9 + 0,4 + 4,8 - 1,1 + 3,7
1960 ........................ - 0,1 + 2,5 + 2,4 - 0,6 + 4,2 + 1,1 + 5,3
1961 ........................ + 1,3 + 3,0 + 3,9 + 0,7 + 8,9 + 1,6 +10,5
1962 ........................ - 1,0 + 7,0 + 5,6 + 0,6 +12,2 - 0,1 +12,1

1962 Eerste 9 maanden + 1,1 + 2,6 + 1,8 + 0,4 + 5,9 - 2,1 + 3,8
1963 Eerste 9 maanden + 1,4 + 3,3 + 4,3 + 0,2 + 9,2 - 0,3 + 8,9

(1) In België gevestigde bedrijven en particulieren (andere dan de financiële
instellingen), inclusief de overheidsbedrijven. Het totaal van de eerste drie kolommen
van deze tabel stemt overeen met kolom (10) « Discontokredieten, voorschotten en
acceptkredieten aan in België gevestigde bedrijven en particulieren» van tabel XIII-3
van de Statistieken van het Tijdschrift voor Documentatie en Voorlichting van de
Nationale Bank.

(2) Geviseerde bankaccepten in Belgische franken voor het financieren van
invoer van de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie en niet-geviseerde bankac-
cepten in Belgische franken.

(3) Prolongaties en voorschotten op effecten en diverse debiteuren.

(4) Inschrijvingen en inningen door de geldscheppende instellingen van obligaties
en kasbons uitgegeven door overheidsbedrijven en niet begrepen in de indirecte rijks-
schuld.
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Tabel 6.
Markt van de niet vast rentende effecten

Kapitealomaetten per maand (1 ) Indexcijfers van de noteringen (2)

(Miljarden franken) (Ba.;. 1958 = 100) TIendemeute-
percentages

'I'ermiju Contant van de
Belgische

Termijn Contant Totaa! Belgische en Belgische en I effecten (3)
BelgischeKongolese Kongolese effecten

(Pct.)
effecten effecten

,
I1958 Gemiddelde ...... 0,7 0,7 1,4 100 100 100 n.b.

1959 » ...... I,D 1,1 2,1 llO 101 ll4 2,9
1960 » ...... I,D 0,9 1,9 99 90 ll2 2,8
1961 » ...... I,D 1,1 2,1 98 89 ll7 3,1
1962 » ...... 0,8 0,9 1,7 97 88 ll8 3,2
1963 » ...... 0,8 1,0 1,8 99 90 120 3,0

1962 December ......... 0,5 0,8 1,3 94 85 ll3 3,2
1963 December ......... 0,8 1,1 1,9 100 93 127 2,7

(1) Belgische en buitenlandse effecten op de Beurs te Brussel. Bron
commissie van Brussel.

Beurs-

(2) Gemiddelde der indexcijfers van de Doteringen op de 10· en 25e van elke
maand op de Beurzen te Brussel en te Antwerpen. Bron: Nationaal Instituut voor de
Statistiek.

(3) Verhouding van het laatst aangekondigde of betaalde nettodividend tot de
notering per einde maand. Bron : Kredietbank.

Tabel 7.
Rijksschuld

(Miljarden franken)

Bron : Bestuur der Thesaurie en Staatsschuld.

Direct. schuld
!in Belgisehe franken

I in buiten- i Indirecte Total.
Einde periode schuld landse totale schuld schuld

gevestigde kort- geld- directe (2 ) (3 )op lopende totaal I soorten schuld
schuld halflange schuld (1)termijn

1957 ........................ 170,1 24,6 84,6 279,3 26,3 305,6 18,0 323,6
1958 ........................ 175,5 26,1 95,9 297,5 29,5 327,0 18,6 345,6
1959 ........................ 190,8 23,0 104,9 318,7 34,2 352,9 20,7 373,6
1960 ........................ 211,6 18,1 100,9 330,6 44,4 375,0 21,1 396,1
1961 ........................ 217,4 17,4 103,6 338,4 47,1 385,5 25,5 4ll,0
1962 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
1963 November ......... 262,3 13,7 92,2 368,2 46,0 414,2 27,9 442,1

December ......... 261,6 13,7 94,9 370,2 46,5 416,7 29,3 446,0

(1) Excl. de intergouvernementele schulden voortvloeiend uit de oorlog
1914-1918.

(2) Schuld uitgegeven door overheidsinstellingen, maar waarvan de rente en de
terugbetaling ten laste vallen van de Staat.



(3) De cijfers van deze kolom maken het mogelijk de nettofinancieringsbehoeften
van de Staat te berekenen (regel 5 van tabel 10, blz. 54) op volgende wijze:

(Mil jarden franken)

1962 1963

1958 1959 1960 1961 1962 (eerste (eerste
11 11

maanden) maanden)

1. Directe en indirecte rijksschuld :
373,61a) bij het begin van de periode 323,6 345,6 396,1 411,0 411,0 423,2

b) op het einde van de periode 345,6 373,6 396,1 411,0 423,2 426,3 442,1

Stijging ... 22,0 28,0 22,5 14,9 12,2 15,3 18,9

2. 'l'e verwijderen :

a) Boekhoudkundige veranderin-
gen :
Scha tkistcertifica ten III het

bezit van het Internatio-
nale Monetaire Fonds ... - + 4,2 -- - 3,6 + 1,2 + 1,2 - 0,3

Schatkistcertifica ten in het
bezit van de Emissiebank - - - - - 1,2 - 1,2 -

Tegoed van de N.B.B. bij het
Bestuur der Postchecks
voor rekening van de
Minister van Nationale
Opvoeding en Cultuur ... - + 1,5 + 0,6 + 0,1 - 0,3 - 0,9 - 0,7

Diversen ..................... + 1,4 - 1,4 - + 0,4 - - -
b) Dubbel getelde posten :

Beweging van de schatkist-
certificaten waarop ingete-
kend werd met de op-
brengst van indirecte
leningen ..................... - 0,1 + 0,5 - 0,4 + 0,2 - 0,4 - - 1,0

Te verwijderen totaal ... + 1,3 + 4,8 + 0,2 - 2,9 - 0,7 - 0,9 - 2,0

3. Saldo dat overeenstemt met de
nettofinancieringsbehoeften van
de Staat (3 = 1 - 2) ............ 20,7 23,2 22,3 17,8 12,9 16,2 20,9

De beweging van de schatkistcertificaten in het bezit van het Internationale Mone-
taire Fonds en van de Emissiebank (in liquidatie) en van het tegoed van de Nationale
Bank van België bij het Bestuur der Postchecks voor rekening van de Minister van
Nationale Opvoeding en Cultuur gaf, tijdens de beschouwde periode, geen aanleiding
tot inkomsten of uitgaven van geldmiddelen voor de Schatkist. In 1959 gaf deze-laatste
certificaten aan het Fonds af als gedeeltelijke betaling voor de- verhoging van de Bel-
gische bijdrage; de door het Fonds sedert 1961 gevraagde terugbetalingen vielen, over-
eenkomstig de van kracht zijnde wettelijke en conventionele bepalingen, ten laste van de
Nationale Bank van België, die trouwens de opbrengst van de inschrijvingen ontving.
De opbrengst van de inning, in 1962, van F 1,2 miljard certificaten in het bezit van de
Emissiebank werd bij de Schatkist gestort. De beweging van het tegoed van de Bank
bij het Bestuur der Postchecks heeft nauwkeurig als tegenpost de veranderingen van
het tegoed bij de Bank van de Minister van Nationale Opvoeding en Cultuur.

De nettofinancieringsbehoeften van d~ Staat zijn in fine van tabel 10, blz. 54,
onderverdeeld naargelang zij gedekt werden door een groter beroep op de buitenlandse
markten of op de Belgische markt. De d?or deze laatste aangebrachte middelen stem-
men overeen, na de schrappingen waarvan sprake in de hierboven vermelde tabel, met
de vermeerderingen van' de directe en indirecte schuld die noch in het buitenland
werd ondergebracht, noch gefinancierd werd met behulp van buitenlandse geldmiddelen.
In tabel 11, blz. 55, zijn de-ze middelen zelf onderverdeeld volgens de voornaamste
Belgische sectoren die ze hebben verschaft.



Tabel 8.

Einde periode

Chartaal geld (*)

(Miljarden franken)

Biljetten Biljetten Jaarlijkse
en munten Chartaal geld vera.nderingenuitgegeven uitgegeven door (2) van hetdoor de N.B.B. de Schatkist (1) chartaal geld

112,7 4,7 115,5
117,4 4,8 120,3 + 4,8
118,3 4,9 121,3 + 1,0
124,1 5,2 126,8 + 5,5
129,1 5,5 132,2 + 5,4
134,0 5,7 137,5 + 5,3 (3)
138,5 5,8 141,7 + 9,5
147,1 6,0 150,3 + 8,6(3)
150,5 6,1 n.b, n.b.

1957
1958
1959
1960
1961
1962 November .

December .
1963 November ..

December .

(*) Cf. Tijdschrift voor Doeumenbatie en Voorlichting van de Nationale Bank, Statistieken, tabel XIII·4.

(1) Na aftrek van het schatkistgeld in het bezit van de Nationale Bank van
België. Die aftrekking werd niet gemaakt in kolom (1) « Biljetten en munten van
de Schatkist » van de tabel in bovengenoemd Tijdschrift.

(2) Biljetten en munten, na aftrek van het chartaal geld in het bezit van de
geldscheppende instellingen. Aangezien men niet weet in welke mate dit chartaal geld
bij de geldscheppende instellingen, met uitzondering van de Nationale Bank van
België, uit biljetten bestaat uitgegeven door de Bank enerzijds, uit biljetten en munten
uitgegeven door de Schatkist anderzijds, heeft men niet dezelfde aftrekking kunnen
maken in de eerste kolom en heeft men ze slechts ten dele kunnen maken in de tweede.

( 3) Verandering voor de eerste elf maanden.
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Tabel 9.

Giraal geld (*)

(Miljarden franken)

In het In het bezit van de bedrijven en particulieren
Jaarlijksebezit

van a. verande-
Schatkist, bij a. Algemeen riugeu

Einde periode de bij de bij het banken totaal van het
provincies Nationale Bestuur en para- 'l'otael algemeen

Bank van der statal. totaaien de België Postchecks instel- ( 1)gemeenten lingen

1957 ........................ 6,4 0,9 22,0 53,2 76,1 82,5
1958 ........................ 7,2 0,5 24,0 57,5 82,0 89,2 + 8,1
1959 ........................ 7,6 0,5 25,8 61,1 87,4 95,0 + 5,8
1960 ........................ 7,3 0,7 26,9 58,7 86,3 93,6 - 1,1
1961 ........................ 10,0 0,6 27,9 66,7 95,2 105,2 +11,3

1962 November ......... 8,4 0,3 29,5 71,1 100,9 109,3 + 4,1(3)
December ......... 10,6 0,5 30,4 71,3 102,2 112,8 + 7,6

1963 November ......... 10,8 0,3 31,1 77,0(2) 108,4(2) 119,2(2) + 7,3(3)
..(*) Cf. TIJdschrlft voor Documentatie en Voorbchtmg van de Nationale Bank, Statistdeken, tabel XIII-4 .

( 1) Na uitschakeling van de veranderingen ten gevolge van de herzieningen van
de statistiek die beschreven zijn in noten (3) en (4) van de tabel van het Tijdschrift
waarvan hierboven sprake is en in onderstaande noot (2).

(2) Het toepassen van gelijke criteria door alle banken voor het boeken van de
deposito's van Luxemburgse ingezetenen met ingang van juni 1963, maakte het moge-
lijk deze deposito's volledig en niet meer, zoals vroeger, ten dele uit de cijfers van het
giraal geld te verwijderen.

( 3) Verandering van de eerste elf maanden.
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Tabel 10.
Giraal geld

Totaalcijfers der gedane betalingen en omloopsnelheid (*)

'I'otealcijïers van de gedane betalingen Omloopsnelheid(M iijarden fran/<cn)

Maandgemiddelden doormiddelvan door middel van van de van deper typemaand van 25 dagen de direct de tegoeden direct tegoeden
opvraagbare in Totaal opvraagbare in

bankdeposito's postrekening bankdeposito'. postrekening

1958 ........................... 85,7 80,4 166,1 1,99 3,25
1959 ........................... 90,3 83,4 173,7 1,91 3,13
1960 ........................... 99,4 87,2 186,6 2,06 3,04
1961 ........................... 106,9 93,0 199,9 2,18 2,96
1962 ........................... 119,0 99,3 218,3 2,23 2,89

1962 Ie halfjaar 116,7 96,9 213,6 2,25 2,82
3e kwartaal ............ 112,3 98,0 210,3 2,10 2,84
Oktober-november ... 127,7 103,9 231,6 2,31 3,09

1963 le halfjaar ............ 125,8 104,7 230,5 2,18 2,79
s- kwartaal ............ 131,1 104,8 235,9 2,18 2,80
Oktober-november ... 139,0 112,4 251,4 2,27 3,05

(*) Cf. Tijdschriftvoor Documentatieen Voorlichtingyan de NationaleBank, Statistieken,tabelXIII-9.

Tabel 11.
Spaarinlagen op boekjes (1)

(Veranderingen in miljarden franken)

Depositohouders

Banken

I

Algemene
Particuliere

Openbare Totcal

(2)
Spaarkas

spaarknssen
krediet-

(3) instellingen

1958 ........................... + 0,9 + 6,6 + 2,5 + 0,4 + 10,4
1959 ........................... + 2,2 + 7,7 + 3,2 + 0,7 + 13,8
1960 ........................... + 0,2 + 4,5 + 2,6 + 0,3 + 7,6
1961 ........................... + 0,7 + 5,7 + 3,5 + 0,6 + 10,5
1962 ........................... + 3,6 + 8,0 + 5,4 + 1,1 + 18,1

1962 Eerste 9 maanden ... + 2,1 + 4,4 + 3,4 + 0,8 + 10,7
1963 Eerste 9 maanden ... + 6,5 + 2,3 + 4,4 + 1,3 + 14,5

(1) De jaarlijkse veranderingen zijn niet alleen het gevolg van de stortingen en
de opvragingen, doch ook van de toegekende gekapitaliseerde intereaten.

(2) Depositoboekjes in Belgische franken en alle andere deposito's in Belgische
franken op boekjes toebehorend aan in België gevestigde personen.

e) Inlagen op spaarboekjes van de particulieren en op dotatieboekjes.
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Tabel 12.

Obligaties en kasbons in het bezit van de particulieren en de bedrijven (1)

(Veranderingen in miljarden franken)

Emittenten

Particuliere

Openbare
Andere spaarkassen, Andere

Staat overheids- hypotheek- particuliere Totaal

(2)
krediet- instellingen Banken en mna.tachap-

instellingen en pensioen- kapitalisatie-
fondsen maatschap- pijen

pijen

1958 ........................ + 6,4 + 9,6 + 2,0 + 1,7 + 1,2 + 1,6 + 22,5
1959 ........................ + 10,3 + 9,5 + 5,6 + 0,3 + 0,9 + l,S + 2S,4
1960 ........................ + S,S + 10,7 - 0,7 + 0,7 + 1,0 + 0,1 + 20,6
1961 ........................ + 4,6 + 11,1 - 0,1 + 1,0 + 1,0 + 0,3 + 17,9
1962 ........................ + 2,5 + 10,7 + 3,1 + 2,5 + 1,6 + 1,9 + 22,3

1963 Eerste 9 maanden - 0,1 + 2,0 + 3,1 + 0,2 ... + 1,2 + 6,4

(') Het gaat om de in België gevestigde particulieren en bedrijven (andere dan de
financiële instellingen), inclusief de overheidsbedrijven en sommige financiële instellin-
gen die in 1963 onmogelijk in de statistiek konden uitgeschakeld worden: maatschap-
pijen voor verzekering op het leven en tegen arbeidsongevallen en pensioenfondsen.

(2) Directe en indirecte schuld, inclusief de schatkistcertificaten op korte termijn
in het bezit van de overheidsbedrijven en de pensioenfondsen.

Tabel 13.

Daggeld (*)

(Miljarden franken)

Kapitaal geleend door Kapitaalopgenomen door
Totaal

het van het Terug-
de het de geleendeDaggemiddelden de Renten- andere de H.W.I. andere of genomen

banken
fonde instel- banken (Netto- Insbel- kapitaal

(Netto- opgenomen
leningen) lingen leningen) lingen kapitaal

1960 ........................ 2,4 1,1 1,7 1,0 3,1 1,1 5,2 ...
1961 ........................ 2,5 1,8 1,7 l,S 3,2 1,0 6,0 ...
1962 ........................ 1,5 0,9 1,7 1,5 1,4 1,2 4,1 0,3
1963 ........................ 1,6 0,1 l,S 1,6 1,9 3,5 . ..

(*) Cf. 'I'ijdscbrift voor Documentatie en Voorhchtmg van de Nationale Bank, Statistleken, tabel XVIII-I. Deze tabel
hield evenwel tot nog toe geen rekening met de kapitalen verhandeld buiten het .. Protocolopgemaakt met het oog op
de deelneming aan de markt van het gewaarborgde daggeld". i deze kapitalen zijn daarentegen in de hierboven vermelde
cijfers begrepen.
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Tabel 14.

Tarieven der disconto- en voorschotverrichtingen van de Nationale Bank van België

(Pct.)

op 31 de'-Iop 31 de-'Iop 31 de-lop 31 de'lop 31 de-lop 31 de-II sedert Isedert
cember cember cember cember cember cember 18 juli 31 okto-
1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 ber 1963

------D-i-sc-o-n-to------------ ,-- -----------, 1---

'I'nrlef van kracht

Geaccepteerd, in een bank gedomicilieerd
papier, warrants ........................... 4,50 3,50 4,- 5,- 4,50 3,50 4,- 4,'25

Accepten vooraf door de Nationale Bank
van België geviseerd :

I
Invoer .......................................

~4,50 3,50 4,- )5,- 4,50 3,50 4,- 4,'25
Uitvoer .................................... /4,- 3,50 '2,75 3,'25 3,75

Geaccepteerde, niet in een bank gedomici-
lieerde wissels- .............................. 5,'25 4,- 4,50 5,50 5,- 4,- 4,50 5,-

Niet-geaccepteerde, ln een bank gedomici-

Ilieerde wissels .............................. 6,- 4,50 4,75 5,75 5,'25 4,50 5,- 5,75
Niet-geaccepteerde en niet in een bank I

gedomicilieerde wissels, promessen ...... 6,'25 5,- 5,'25 6,'25 5,75 5,- 5,50 6,'25

Voorschottenin rekening-courant
en beleningen Maximum-

quotiteit
Schatkistcertificaten uitgegeven te-

gen de rentevoet van 115/16 pct. 95 %
Schatkistcertificaten en certificaten

van het Rentenfonds, uitgegeven
op maximum 130 dagen ......... 95 %

Schatkistcertificaten uitgegeven op
meer dan 130 dagen en op maxi-
mum 366 dagen 95 %

Speciale schatkistcertificaten, uit-
gifte december 1956-januari 195795 %

Andere overheidsfondsen (1) (2) .80 %

'2,'25 - - -
'I'arief van het certificaa t
+ 5/16 4,50 3,50 4,- 4,50
minimum 2,'25

5,'25 4,- 4,50 5,'25

4,50 -1- - - - - -
6,'25 5'-15,- 6,'25 5,75 5,- 5,50 6,'25

(1) Alleen de effecten en het overheidspapier « aan toonder» in Belgische franken
worden in onderpand aanvaard.

e) Op 31 december 1957 en 1958 bedroeg de maximum-quotiteit 90 pct. voor
volgende certificaten en obligaties :

Schatkistcertificaten uitgegeven op meer dan 366 dagen.
Obligaties 4,5 % Lening 1951, op 10 of 15 jaar.
Obligaties 4,5 % Lening 1952-1962, op 10 jaar.
Obligaties 4,5 % Lening 1952-1964, op 12 jaar.
Obligaties 3,5 % Muntsanering 46 en 56 reeks.
Schatkistcertificaten 4 % 1950, op 5 of 10 jaar van Belgisch-Kongo.
Koloniale schuld 4 % 1950-1960.
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