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In 1968 is het groeitempo van het nationaal produkt in de meeste
geïndustrialiseerde landen versneld; dank zif de samenwerking van de
gezagsorganen die voor de goede werking van de internationale monetaire
mechanismen oerantuioordeiiilc zifn, hebben de achtereenvolgende specu-
latiegolven tegen de officiële goudprifs ea tegen de pariteit van sommige
geldeenheden de ontwikkeling van de wereldeconomie niet in het gedrang
gebracht.

Een krachtige expansie van de buitenlandse vraag en de stimulerende
maatregelen van de overheid, waaronder een gevoelige verhoging van de
uitgaven voor openbare werken, hebben tot een zeer duidelislee coniunc-
tuuropleving in België geleid. De verbetering kwam niet op een geli;k-
matige wifze tot uiting in de verschillende componenten van de vraag.
De bedrifven vulden hun grondstoffenvoorraden opnieuwaan en vermeer-
derden hun hoeveelheid goederen in bewerking, maar hun uitrustingsinves-
teringen bliiken daarentegen iets te zifn verzwakt; de stifging van het parti-
culiere verbruik was in de eerste maanden van het jaar nog langzaam,
maar nam daarna geleidelifk in omvang toe; aan de vertraging van de
bedrifvigheid in de bouwnifverheid kwam een einde.

De produktie van de fabrieksnijverheid nam merkbaar sneller toe dan
vorig [aar; hiermee ging een ruimere inschakeling van het produktiever-
mogen gepaard, zodat de geneigdheid tot investeren opnieuw sterker werd
bij het einde van het jaar.

De vooruitgang van de bedrijvigheid had echter nog geen terug-
gangvan de werkloosheid tot gevolg; het aantal volledig werklozen was
daarentegen gemiddeld groter dan in 1967; blijft aldus het probleem van
de werkgelegenheid in verschillende streken van het land nog gesteld, dan
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viel er tiidens de laatste maanden over het algemeen toch een gunstige
kentering waar te nemen, vooral voor de [ong« arbeiders, en de meest
recente vooruitzichten van de coniunctuurontunlckeling laten een spoedige
verbetering verhopen.

De stijging, tegenover het voorgaande [aar, van de gemiddelde bruto
uurverdienste van de arbeiders voor de eerste negen maanden is nog een
weinig vertraagd, nadat ze reeds in 1967 aanzienliik was verminderd. De
toeneming van het gemiddelde van de loonkosten per uur, waarin naast de
ontwikkeling van de uurverdienste ook de vermeerdering van de door de
werkgevers gedragen sociale lasten begrepen is, was voor dezelfde periode
eveneens kleiner dan het voorgaande [aar, Bovendien is de produktie
per arbeider in de gezamenliike industrie 'oermoedelëk gestegen. Derhalve
lagen de loonkosten per eenheid produkt, waarvan de veranderingen
moeiliik nauwkeurig kunnen worden gemeten, dan ook in de eerste helft
van het [aar eerder beneden het peil van de overeenkomstige periode van
1967; daarna schiinen ze niet in merkbare mate te ziin gestegen, althans
wat de gezamenliike industrie betreft.

De prüzen van de energie bleven stabiel wat, dooreen genomen en op
enkele uitzonderingen na, eveneens het geval was voor die van de inge-
voerde grondstoffen. De druk van de vaste algemene onkosten kon oper
een grotere produktie worden gespreid. Aangezien, aan de andere kant,
de groothandelspriizea van de inheemse industriële produkten langzaam
bleven stiigen, is de rentabiliteit van de bedriioen waarschiinliik verbeterd,
althans in de sectoren waar de activiteit het meest door de economische
herleving werd begunstigd.

De consumptiepriizen gaven een kleinere stijging te zien dan in 1967.

De groei van de vraag, meer bepaald naar produktiegoederen die
nodig ziin voor de wederaanvulling van de voorraden in een periode van
coniunctuurherstel, deed de invoer toenemen. Uit de douanestatistieken
over de eerste elf maanden blijkt dat deze laatste stiiging even groot was als
die van de uitvoer, zodat het tekort op de handelsbalans, zoals in 1967,
fr. 6,5 miliard bedroeg. De betalingen voor invoer, uitvoer en loonwerk
vertoonden in de eerste elf maanden een tekort van fr. 1,2 miljard, tegen
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een overschot van fr. 4,6 miljard in dezelfde periode van 1967. De betalings-
termijnen blijken te zijn toegenomen, zodat de commerciële vorderingen
van de Belgische en Luxemburgse bedrijven op het buitenland vermeer-
derden.

Het verloop van het betalingsverkeer met het buitenland was geken-
merkt door een ommekeer van het saldo van de kapitaalbewegingen van de
porticuliere sector; het vrij ongewoon overschot van fr. 5,5 miljard dat
bereikt werd in de eerste elf maanden van 1967, maakte plaats voor een
tekort van fr. 1,2 miljard in 1968. Nochtans bereikte de kapitaalinvoer van
de buitenlandse bedrijven voor directe investeringen een iets hoger bedrag
dan vorig jaar, maar de ingezetenen kochten aanzienlijk meer buitenlandse
effecten aan terwijl de netto-aankopen van Belgische effecten door niet-
ingezetenen ophielden. Die ommekeer is niet aan interne factoren te wijten,
maar aan de stijging van de beursnoteringen in de Verenigde Staten en
aan de hoge rentevoeten die op de markt van de euro-emissies werden
aangeboden ten gevolge van de omvangrijke vraag naar fondsen, die o.m.
door de Amerikaanse beperkingsmaatregelen op de kapitaaluitvoer werd
in de hand gewerkt.

Rekening houdend met de andere verrichtingen met het buitenland
en o.m. met een vermindering van de-nettoschuld van de Schatkist aan
het buitenland sloot de betalingsbalans over de eerste elf maanden met
een totaal tekort van fr. 1,5 miljard, dat op verre na niet overeenstemt met
de inkrimping met fr. 14,3 miljard van de nettotegoeden op het buiten-
land van de Bank. Het verschil is terug te vinden in de vermeerdering
van de positie van de Belgische en Luxemburgse banken tegenover
het buitenland : hun nettoverplichtingen in Belgische franken tegenover
het buitenland verminderden met fr. 3,3 miljard, terwijl hun deviezenbezit
met fr. 9 miljard meer steeg dan hun deviezenschuld; die beleggingen van
de banken veroorzaakten tijdelijk een blijkbare vermindering van de
reserves van de Bank, maar de deviezen werden slechts verplaatst binnen
het monetair systeem en blijven in het bezit van instellingen die door het
Belgisch-Luxemburgs Instituut voor de Wissel zijn erkend en derhalve aan
zijn controle zijn onderworpen.
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De openbare schuld vermeerderde meer dan vorig [aar, vooral ten
gevolge van de weerslag van het coniunctuurstimulerend beleid op het
begrotingstekort en op de betalingen van het Wegenfonds. De gevestigde
schuld steeg aanzienliik, o.m. als gevolg van aankopen van de banken en
andere financiële instellingen; de kortlopende schuld ondergebracht bii de
openbare kredietinstellingen verminderde. De financiering van de Staat
door de gezamenlijke geldscheppende instellingen, die in 1968 aan con-
juncturele behoeften beantwoordde, bereikte fr. 25,5 miliard gedurende
de eerste tien maanden van het jaar; de voornaamste componenten van dit
bedrag zijn fr. 10,8 miljard krediet opgenomen bij de Bank en ca. fr. 8 mil-
jard inschrijvingen van de banken op langlopende leningen.

In de eerste tien maanden stegen de kredieten verleend door de
financiële instellingen en aangewend door de bedrijven en particulieren
iets meer dan in 1967. In het eerste halfiaar was de stijging zelfs kleiner
dan vorig jaar, omdat de kredietvraag voor de woningbouw geringer was;
nadien nam zij opnieuw toe. De mobilisering van handelspapier bij de Bank
nam uitbreiding : de discontoportefeuille bedroeg voor het gehele [aar
gemiddeld fr. 10,8 miljard, tegen fr. 6,7 miliard in 1967; de ontwikkeling
van het betalingsverkeer met het buitenland en de deviezentransacties van
de banken voor eigen rekening hebben deze laatste ertoe gebracht zich de
nodige kasmiddelen te verschaffen door herdiscontering van handelspapier,
hetzij rechtstreeks, hetzii via het Herdiscontering- en-Waarborginstituut.

Het coniunctuurherstel deed de vraag naar monetaire kasmuldelen
toenemen. Voor de eerste elf maanden overschreed de gemiddelde
geldhoeveelheid in 1968 die van 1967 met fr. 21,3 miliard, waarvan
fr. 17 miliard giraal geld en fr. 4,3 miliard bilietten: Het stiigingspercen-
tage van de totale geldhoeveelheid was nochtans iets kleiner dan dat van
de toeneming van het nationaal produkt tegen lopende priizen.

De aangroei van binnenlandse niet-monetaire financiële activa in
de eerste tien maanden was een weinig minder omoangrii]: dan in 1967.
Die vertraging, waarop slechts de deposito- en spaarboekies uitzondering
maakten, is aan verscheidene factoren toe te schrijven : nadat de spaar-
neiging van de gezinnen in 1967 was toegenomen, schiint ze op haar
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vroeger peil te zijn teruggekeerd, de wederaanvulling van de voorraden
slorpte een deel van de beschikbare besparingen op, de uitgiften van aan-
delen waren groter en, tenslotte, namen de beleggingen in het buitenland
uitbreiding.

** *

Het rentebeleid van de Bank werd in het afgelopen jaar door twee
hoofdbekommernissen ingegeven,' de ondersteuning van het binnenlandse
conjunctuurherstel en de ontwikkeling van het internationale betalings-
verkeer.

Tot omstreeks het einde van het derde kwartaal streefde de Bank
ernaar het rentepeil laag te houden om de conjunctuurherleving te
vergemakkelijken en tot het herstel van het betalingsbalansevenwicht van
de Verenigde Staten en van het Verenigd Koninkrijk bij te dragen. Op
7 maart verlaagde zij nog haar disconto- en rentetarieven met 0,25 pct.,
waardoor de discontovoet voor de geaccepteerde, in een bank gedomici-
lieerde wissels werd verlaagd tot 3,75 pct., tegen 5,25 pct. in het begin
van 1967. Bij de toewijzingen van kortlopend overheidspapier werden, in
overeenstemming met de Staat, de inschrijvingen die werden aangeboden
tegen te hoog geoordeelde percentages afgewezen; de rentevoet van ,de
certificaten van het Rentenfonds daalde van 4,80 pct. in december 1967
tot 4,25 pct. in de loop van de maand april, op welk peil hij tot begin
september stabiel bleef. De percentages van de schatkistcertiiicateri op
zeer korte termijn werden dienovereenkomstig verlaagd. Het Rentenfonds
trad op om de stijging van de rentevoeten op de daggeldmarkt te remmen
en het deed, vanaf de maand mei, een beroep op de voorschotten van de
Bank wanneer zijn andere middelen ontoereikend waren.

In de loop van 1968 werd het aanbod op de geldmarkt inderdaad door
verscheidene factoren nadelig beïnvloed " de daling van de rentevoeten op
die markt maakte voor de deelnemers beleggingen in overheidsfondsen of
in deviezen voordeliger; het verloop van de betalingsbalans heeft de creatie
van binnenlandse liquiditeiten doen verminderen; vanaf het midden van
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het [aar is het bedrag van de door de financiële instellingen verleende
kredieten sneller toegenomen dan hun middelen. In de laatste maanden
van het [aar gaven deze vermindering van het aanbod van middelen en de
vaste vraag vanwege de overheid, die meer kortlopend papier trachtte te
plaatsen, aanleiding tot een stiiging van de rentevoeten van dit overheids-
papier, van die van het particuliere disconto van handelspapier en van het
daggeld.

Gelet op het hoge peil dat de rente op de grote buitenlandse geld-
markten en op de markt van de eurodeviezen bereikte, onthield de Bank
er zich van sedert het begin van de herfst de opwaartse beweging in België
tegen te werken. Zij oordeelde inderdaad dat indien zij dit wel had gedaan,
de liquiditeitscreatie, die hiertoe nodig zou geweest zijn, aanzienlijke ver-
liezen aan deviezenreserves had kunnen veroorzaken, zonder de zekerheid
te bieden dat de binnenlandse behoeften, en meer bepaald die van de
Schatkist, zouden kunnen gedekt worden. Zodra het bovendien duidelijk
werd dat de spanning op de buitenlandse markten voortduurde en zodra
het zeker was dat een verhoging van de debetrentetarieven van de ban-
ken het onmiskenbare conjunctuurherstel niet meer zou in het gedrang
brengen, besloot de Bank de stijging die zij op de verschillende markten
van het kortlopend geld had laten tot ontwikkeling komen en die ook op
de markt van het langlopend overheidspapier, zij het in geringe mate mâar
klaarblijkelijk tot uiting kwam, door een wijziging van haar eigen tarieven
te bevestigen. Op 19 december verhoogde zij haar disconto- en rente-
tarieven met 0,75 pct. Die maatregel moet bijdragen tot een beter intern
evenwicht zonder de internationale samenwerking te schaden, vermits de
rentevoeten in België nog afgetekend lager liggen dan in de landen waar-
aan een steun behoort te worden verleend.

Op 31 december heeft de Bank, na een formeel verzoek dat, over-
eenkomstig het Verdrag, door de Commissie van de Europese Gemeen-
schappen aan de Belgische Regering werd gericht, erin toegestemd, voor de
uitvoer naar de landen van de Gemeenschappelijke Markt, af te zien van
een preferentiële discontovoet voor de geviseerde uitvoeraccepten.

** *
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Krachtens artikel 13 van de organieke wet mag het bedrag van de
portefeuille die de Bank bezit ingevolge verrichtingen gedaan overeen-
komstig artikelll, 3° en 9°, een grens niet overschrijden, die is vastgesteld
bij overeenkomst tussen de Minister van Financiën en de Bank, na eens-
luidend advies van de Regentenraad, die door de Ministerraad is goed-
gekeurd en in het Staatsblad is gepubliceerd. In uitvoering van die beschik-
king was, op 14 september 1948, een overeenkomst gesloten, die het
maximumbedrag van de kredieten die de Belgische Staat kon verkrijgen
op fr. 10 miljard vaststelde; sedert 1952 was, verhoudingsgewijs, een
kredietlijn van fr. 333 miljoen ter beschikking van de Luxemburgse Staat
gesteld.

Gelet op de groei van de economie sedert twintig jaar, verdiende het
aanbeveling die bedragen aan de huidige gegevens aan te passen. De
kredietlijn die voor de Schatkist nodig zou geweest zijn om het ongelijke
verloop van haar ontvangsten en uitgaven in de loop van het jaar te over-
bruggen, werd voor 1965 geraamd. Het stijgingspercentage van het aldus
berekende bedrag, ten opzichte van de grens die in 1948 werd bepaald,
vertegenwoordigt ongeveer één derde van het stijgingspercentage van de
gewone ontvangsten van de Staat. Die verhouding van één tot drie maakte
het mogelijk het thans vereiste krediet op fr. 16 miljard vast te stellen.
Aangezien de kredietlijn van de Luxemburgse Staat verhoudingsgewijs
diende verhoogd te worden, bracht een overeenkomst, gesloten op
30 maart 1968 en van kracht geworden op 1 september, de grens vastgesteld
door artikel 13 van de organieke wet op fr. 16.533 miljoen.

In de nieuwe overeenkomst is een procedure vastgelegd om de even-
tuele aanpassing van de nieuwe grens te vergemakkelijken. Deze laatste
(zal inderdaad om de drie [aar en voor het eerst in 1971 aan een nieuw
onderzoek worden onderworpen. Ingeval een aanpassing verantwoord zou
ziin, zou zit plaatshebben op grond van de stijging van de gewone
ontvangsten van de Staat sedert 1967 en van de hierboven vermelde ver-
houding van één tot drie.

De Staat heeft zitn inzicht te kennen gegeven aan de aanwending van
zijn kredietlitn bit de Bank de normale beweeglijkheid te geven van een
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kasfaciliteit die bestemd is om schatkisttekorten in de loop van het Jaar
te dekken. Daarom werd bepaald dat die aanwending, over een periode
van drie jaar, gemiddeld niet de twee derde van de grens zal over-
ooerschriiden.

Anderzijds kunnen de financieringsbehoeften ontstaan als gevolg van
een anticyclisch beleid in periodes van conjunctuurteruggang, wanneer de
omstandigheden het rechtvaardigen, worden bevredigd, buiten de marge
bestemd om de tijdelijke tekorten van de Schatkist te dekken, met de mede-
werking die de Bank, kredietgever in laatste instantie, kan verlenen.

Sedert 1967 heeft deze laatste een steun van die aard aan de Schatkist
verleend door, zonder beperking van bedrag, een herdiscontomogelukheid
te openen voor wissels met ten hoogste 120 dagen looptijd die door het
Wegenfonds werden geaccepteerd. Om tot het herdisconto te worden
toegelaten, mogen deze accepten een vervaldag niet overschrijden, die
aanvankelijk werd vastgesteld op 80 juni 1968 en, door achtereenvolgende
beslissingen, tot 80 juni 1969 werd verlengd. Deze verschuivingen werden
toegestaan in verband met de toestand van de conjunctuur. Overeenkomstig
de bedoeling van de wetgever, zoals deze duidelijk tôt uiting komt in het
Verslag aan de Koning dat voorafgaat aan het koninklijk besluit nr 41
van 29 september 1967, waardoor het Wegenfonds ertoe gemachtigd wordt
een beroep te doen op de geldmarkt, zijn die financieringsmogelijkheid en
de steun die de Bank eraan verleent middelen van een anticyclisch beleid
dat tot doel heeft de economie terug op dreef te brengen.

Of het nu gaat om de aanwending van dat instrument of om die van
de andere middelen van de open-marktpolitiek, de mechanismen die de
Bank kan gebruiken om, op eigen initiatief, de middelen van de geldmarkt
te verruimen in tijden van conjunctuurteruggang of -vertraging, met het
doel hetzij de dekking van de behoeften van de Schatkist, hetzij de finan-
ciering op halflange termijn van particuliere bestedingen te vergemakke-
lijken, zouden niet op een bestendige wijze doorheen alle fasen van de
conjunctuur mogen worden toegepast. Die technieken van monetaire
expansie werden ontworpen om een onvoldoende groei van de economie
te versnellen en ze zouden al hun betekenis als instrumenten van contune-
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tureel beleid verliezen indien ze in periodes waarin het aanbod onelastisch
wordt verkeerdelijk werden gebruikt. Hierdoor zou tevens de aanpassing
van het beleid van de Bank aan de nieuwe omstandigheden worden gehin-
derd. Werden ze averechts aangewend en dan nog met een grotere
intensiteit wegens de krapte op de fondsenmarkten in periodes van span-
ning, dan zou de werking van die mechanismen de inflatieprocessen alleen
maar sneller op gang brengen of in kracht doen toenemen.

** *

Gedurende het voorbije jaar werd enige vooruitgang gemaakt op de
weg naar een beter evenwicht van de betalingsbalansen. Ondanks een
verslechtering van de handelsbalans is de totale balans van de Verenigde
Staten verbeterd, dank zij de veranderingen in de oriëntering van het
kapitaalverkeer. De devaluatie van het pond sterling in november 1967
en de maatregelen die de Britse overheid toen en in 1968 trof, schijnen
sedert kort een begin van uitwerking te hebben.

Toch stelden de internationale financiële betrekkingen herhaaldelijk
ernstige problemen.

Nadat ze bij het begin van het jaar matig was, kreeg de vraag op de
goudmarkt tijdens de eerste helft van maart een duidelijk speculatief
karakter. De steunverrichtingen van de bij de goudpool aangesloten
centrale banken, met het doel de marktprijs binnen enge grenzen rond
35 dollar per ons te houden, deden de officiële goudreserves slinken ten
voordele van particuliere oppotters. Zal de rol van die reserves in het inter-
nationale monetaire stelselonafwendbaar verminderen, toch blijft het goud
de basis van de huidige organisatie en de voorraden van de centrale banken
behoren dan ook beschermd te worden tegen de gevolgen van de specu-
latie. Op de Conferentie van 16 en 17 maart te Washington hebben deze
overwegingen geleid tot de beslissing de steunverrichtingen van de goud-
pool stop te zetten en de officiële markt, waar de prijs gehandhaafd blijft
op 35 dollar, te scheiden van de vrije markt, waar het aanbod van de produ-
cerende landen en de vraag van de bedrijven en particulieren tegen vrij
schommelende prijzen een evenwicht vinden. Op deze laatste markt lagen
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de noteringen hoger dan op de officiële markt, zonder dat evenwel de
afwijking meer dan 20 pct. bedroeg tiidens de laatste acht maanden.

In november werden de valutamarkten verstoord door aanzienlijke
bewegingen van kortlopend kapitaal, die werden veroorzaakt door geruch-
ten over een herwaardering van de Duitse mark en door de onrust t.a.v.
de Franse frank.

Deze speculatieve bewegingen, alsmede die welke zich voordien had-
den voorgedaan, boden aan de internationale monetaire samenwerking de
gelegenheid om zich doeltreffend te tonen. Zoals in het verleden heeft
deze samenwerking ertoe bijgedragen de moeilijkheden te overwinnen.

De steunverlening aan het pond sterling werd versterkt. Op de Confe-
rentie van 16 en 17 maart kondigden de Gouverneurs van de centrale
banken aan dat aan het Verenigd Koninkrijk nieuwe tegemoetkomingen
werden verstrekt - waarin het aandeel van de Nationale Bank van België
50 milioen dollar beliep -, waardoor de totale kredieten waarover dit
land onmiddellijk zou kunnen beschikken op 4 miljard dollar werden
gebracht. Om de weerslag van de schommelingen van het officiële ponden-
bezit van de landen van het sterlinggebied op de reserves van het Verenigd
Koninkrijk op te vangen, verleende de Bank voor Internationale Betalingen,
met de hulp van talriike centrale banken - waaronder een bijdrage van
80 miljoen dollar van de Nationale Bank van België -, in september aan
de Bank of England een kredietfaciliteit op halflange termijn van 2 miljard
dollar; tevens werden maatregelen genomen om dergelijke schommelingen
minder waarschijnlijk te maken. Ten gevolge van deze nieuwe hulpverle-
ning heeft de Bank of England vroeger ontvangen kredieten terugbetaald.

In juli werd een kredietlijn van 1,3 miljard dollar - waarvan 50 mil-
joen door de Bank - ter beschikking gesteld van de Banque de France.
In november werd besloten een nieuwe kredietlijn te openen ten bedrage
van 2 miljard dollar, waarvan de Bank 100 miljoen voor haar rekening nam.

In juni schreef de Bank in op obligaties van de Amerikaanse Schatkist
ten belope van 12 miljoen dollar, d.i. het bedrag overeenstemmend met de
geraamde weerslag, in 1967, van de uitgaven van militaire aard van de
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Verenigde Staten in België op de betalingsbalans van dat land. Een nieuwe
inschrijving ten bedrage van 20 miljoen dollar voor het jaar 1968 had plaats
in december. De obligaties waarop werd ingeschreven omvatten mobilise-
ringsmogelijkheden die er een actief van maken, dat beantwoordt aan de
bepalingen van artikel 24 van de statuten.

Het totaal van de tegemoetkomingen die de Federal Reserve Bank of
New York en de Bank elkaar verlenen in de vorm van swapovereenkomsten
bleef vastgesteld op 225 miljoen dollar. Tijdens de eerste maanden van het
iaar maakte de Federal Reserve Bank van die overeenkomsten verder
gebruik. Nadien trad een ommekeer in en, vooral in het laatste kwartaal,
ging de Bank, gebruik makend van dezelfde tegemoetkomingen, verplich-
tingen aan die zij echter vóór het einde van het jaar vrijwel volledig
afloste. Die terugbetalingen waren mogelijk omdat de Bank de Ameri-
kaanse schatkistbons, waarop zij in 1967 had ingeschreven, voor hun bedrag
van 3 miljard Belgische frank incasseerde en ook omdat de Verenigde
Staten Belgische franken tegen dollars aankochten om met die franken hun
positie bij het Internationale Monetaire Fonds weder aan te vullen.

Deze laatste transactie woog ruim op tegen de trekkingen in Belgische
franken die de vorige maanden werden gedaan, inzonderheid door het
Verenigd Koninkrijk en Frankrijk; dientengevolge zijn de door de Bank
bij het Fonds verworven tegoeden gedurende het voorbije jaar met fr. 1,3
miljard tot fr. 15,3 miljard gedaald.

In de Europese Economische Gemeenschap werden in 1968, meer
bepaald in het Monetair Comité en in het Comité der Gouverneurs van
de centrale banken, nieuwe inspanningen gedaan om tot een harmonisering
van het monetair beleid van de Lid-Staten te komen. Het is immers van
groot belang dat de vooruitgang op dat gebied niet achterblijft bij de vorde-
ringen die in de economische integratie worden gemaakt. Het is echter
duidelijk dat een meer volledige coördinatie op monetair gebied afhankelijk
zal zijn van de vooruitgang van die integratie.

In ruimer verband werden in het voorbije jaar nieuwe belangrijke
stappen gedaan op de weg naar een betere werking van het internationale
monetaire stelsel.
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De Raad van de Gouverneurs van het Internationale Monetaire Fonds
stemde in met een voorstel van wijzigingen aan de statuten van het Fonds,
ertoe strekkend bijzondere trekkingsrechten te scheppen met het doel een
eventuele veralgemeende schaarste aan reserves te bestrijden. Deze wijzi-
gingen zijn thans ter bekrachtiging aan de Lid-Staten voorgelegd.

Daartoe heeft de Belgische Regering in december bij de Kamers een
wetsontwerp ingediend.

Bovendien bepaalt dat ontwerp dat de Bank alle rechten, met inbegrip
van de bijzondere trekkingsrechten, die de Belgische Staat als lid van het
Internationale Monetaire Fonds bezit, als eigen tegoeden zal mogen
boeken.

De aldus geboekte rechten zullen, evengoed als het goud, worden
opgenomen in de dekking van de dadelijk opvraagbare verplichtingen van
de Bank. Die uitbreiding is verantwoord door de evolutie van het interna-
tionale betalingsstelsel die een geleidelijke vermindering van het relatieve
belang van het goud in de samenstelling van de reserves meebrengt, samen
met een overeenstemmende ontwikkeling van reserve-instrumenten, in de
vorm van tegoeden aangehouden bij de internationale instellingen, die per
definitie, alsook wegens hun liquiditeit, dezelfde eigenschappen bezitten
als het goud.

Tenslotte bepaalt het wetsontwerp dat de Staat aan de Bank ziin
waarborg mag verlenen tegen de risico's voortvloeiend uit haar deelneming
aan verrichtingen betreffende de internationale monetaire samenwerking,
waarbij zij, mits de in de Ministerraad besliste goedkeuring van de
Regering, zou betrokken zijn.

** *

De internationale monetaire samenwerking organiseert voor de landen
met betalingsbalansmoeilijkheden een periode van tijdeliike steun die
nodig is wegens de vertraging waarmee de binnenlandse herstelmaat-
regelen hun invloed doen gelden. Dank zij die hulp kunnen die landen
geleidelijk een saneringspolitiek toepassen en hoeven zij hun toevlucht
niet te nemen tot brutale beperkingen die hun werkgelegenheid of, recht-
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streeks, het internationale handelsverkeer zouden bedreigen. Die steun-
verlening ontslaat de landen met betalingsbalanstekort echter niet van de
verplichting zich de vereiste binnenlandse tucht op te leggen. Zo troffen de
Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk in 1968 elk een
reeks maatregelen om het evenwicht van de betalingsbalans te herstellen.

Het extern onevenwicht van de Duitse volkshuishouding ligt in de
andere richting, maar het stelt eveneens sommige problemen. Als gevolg
van de Conferentie van de Groep der Tien te Bonn in november besloot
de Duitse Regering, in overeenstemming met haar partners, maatregelen te
treffen om het aanzienlijke overschot met het buitenland te beperken.

België, met zijn sterke afhankelijkheid van de wereldeconomie, heeft
er alle belang bij dat de ontwikkeling van deze laatste niet zou in het
gedrang komen door verstoringen van het evenwicht van de betalings-
balansen en derhalve dat het streven naar een beperking van ernstige
tekorten of buitensporige overschotten zijn doel zou bereiken.

Weliswaar kunnen de inspanningen om de balans van de lopende
transacties van de deficitlanden in evenwicht te brengen op korte termijn
de Belgische economie nadelig beïnvloeden; van de andere kant zal deze
echter haar bedrijvigheid en haar handelsbalans zien verbeteren als gevolg
van de inkrimping van het overschot van de landen met een sterke credi-
teurpositie.

Indien, anderzijds, het monetair beleid in het buitenland een hoge ren-
testand op de internationale fondsenmarkten bestendigt, zouden de buiten-
landse beleggingen verder een aantrekkingskracht op een deel van de
Belgische spaarders kunnen blijven uitoefenen. Daarom dient de Bank er
nauwlettend voor te waken dat geen buitensporige verschillen tussen deze
rentepercentages en die van de binnenlandse markten ontstaan.

Meer algemeen zal het streven naar een evenwichtige balans met het
buitenland zich des te meer opdringen naarmate de voorziene expansie
van de totale bestedingen een grotere aanwending van de gezamenlijke
produktiefactoren zal meebrengen.

** *
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Uit de begroting van 1969 blifkt dat de overheidsuitgaven zeker zullen
stijgen. Men mag reeds nu een snellere toeneming van het verbruik der
gezinnen verwachten. De beschikbare gegevens wifzen erop dat de beste-
dingen voor nieuwe gebouwen - woningen en andere gebouwen - even-
eens zullen toenemen. De verandering van de eonjunctuur zal ongetwiffeld
eerlang een uitbreiding van de geplande industriële investeringen tot
gevolg hebben.

Men mag dan ook een belangrijke ontwikkeling van de binnenlandse
bestedingen verwachten en biigeoolg ook spanningen op de fondsen-
markten waar het aanbod geen gelijke tred zal houden met de gezamenlijke
vraag.

Die ontwikkeling moet nauwlettend worden gevolgd. De omvang van
de financieringsbehoeften van de overheid in 1969 stelt op zichzelf een
probleem. Wat de Staat betreft, zelfs wanneer de fr. 264,6 miljard uitgaven
voorkomend op de in evenwicht ingediende gewone begroting in de loop
van het dienstjaar niet worden verhoogd en het voorwaardelijke deel van
de openbare werken niet wordt uitgevoerd, zal de dekking van het tekort
voortvloeiend uit de uitvoering van de begrotingen en uit de betalingen
van het Wegenfonds de Schatkist ertoe verplichten voor een brutobedrag
van meer dan fr. 46 miljard leningen aan te gaan, zonder daarbij rekening
te houden met de bedragen die zullen moeten worden geleend voor de
terugbetalingen van de schuld die haar laatste of een tussentijdse verval-
dag in 1969 heeft. Hunnerzijds zullen de bruto-uitgiften van de steden, de
intercommunale maatschappijen en de overheidsbedrijven, volgens ramin-
gen gedaan in juni jl., fr. 20 miljard bereiken.

Nu blijkt uit de ervaring dat in de vorige fase van conjunctuurople-
ving, van 1960 tot 1962, het nettobedrag van de langlopende en half-
lange overheidsfondsen, dat jaarlijks kon worden uitgegeven, niet meer
steeg, en tevens de financiële instellingen hun bezit aan schatkistcertifi-
caten nog slechts in beperkte mate vermeerderden.

Indien de verschillende categorieën particuliere bestedingen onge-
hinderd hun vermoedelijke ontwikkeling in 1969 kunnen voortzetten, is
het derhalve te vrezen dat de wedijver die zal gepaard gaan met de vraag
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naar fondsen bij een ontoereikend aanbod, het de overheid moeilijk zal
maken om haar tekort te dekken. Dit betekent dat een dringender beroep
zou kunnen worden gedaan op de rechtstreekse of indirecte financiering
door de Bank.

Een uitbreiding van die financiering die een inflatoir karakter zou
aannemen, zou de Bank ertoe verplichten, uit hoofde van haar eigen ver-
antwoordelijkheden, de haar ter beschikking staande middelen aan te wen-
den om de binnenlandse bestedingen te beïnvloeden.

Maar afgezien van de beïnvloeding van het rentepeil hebben deze
middelen, die meer in het bijzonder de door het bankkrediet gefinancierde
bestedingen betreffen, een beperkte draagwijdte en zij blijven daarbij zeer
fragmentair. In België, zoals elders, en misschien meer nog omdat zijn
economie bijzonder onderhevig is aan buitenlandse invloeden, kan het
monetair beleid alléén niet de inflatoire krachten bedwingen.

Zijn actie zou veel doeltreffender zijn indien de begrotingspolitiek
tijdig op de contunetuur kon worden afgestemd: een aanpassing van de
belastingontvangsten en van de gewone uitgaven zou de Staat de gelegen-
heid bieden, in tijden van opgaande corüunctuur, zijn eigen besparingen
te vermeerderen en zodoende een groter deel van de onontbeerlijk geachte
overheidsinvesteringen te dekken.

Zou de Staat daarentegen aan deze investeringen verzaken om een
algemene overbesteding af te remmen, dan zou hij ongetwijfeld de financie-
ringsmoeilijkheden van de Schatkist beperken en de spanningen op de
kapitaal- en goederenmarkten verzachten; hierdoor zou tevens echter ver-
traging ontstaan in de verbetering van de collectieve uitrusting die even
noodzakelijk is als andere investeringen voor een evenwichtige economische
ontwikkeling. De vereisten van deze ontwikkeling worden evenmin in acht
genomen indien een overdreven aangroei van de overheidsuitgaven niet
te besnoeien financieringsbehoeften schept en het monetair beleid gedwon-
gen wordt het gehele gewicht van de beperkingen te leggen op het krediet
aan de bedrijven om het globale evenwicht - doelstelling die de Bank
niet mag ontgaan - te vrijwaren.
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Men kan dan ook niet genoeg beklemtonen dat in de massa
bestedingen, zo openbare als particuliere, sommige meer dan andere op
korte termijn tot de reële groei van de economie en van haar produktiviteit
actief kunnen bijdragen, of het er nu om gaat het produktievermogen uit
te breiden, zijn efficiëntie te verhogen, de collectieve infrastructuur te
verbeteren of om de beroepsbekwaamheid van de actieve bevolking van
hoog tot laag te verbeteren.

In een toestand van hoge conjunctuur is het aan de verwezenlijking
van die bestedingen dat voorrang moet worden verleend, vooral door een
financiële politiek die een selectieve verdeling van het krediet in al zijn
vormen inhoudt. Een dergelijk beleid houdt weliswaar keuzebeslissingen
in, die te gelegener tijd moeten worden genomen, op grond van een rang-
orde aangegeven door maatstaven die op een juiste wijze moeten worden
bepaald en zowel door de overheid als door de andere economische sub-
jecten moeten worden in acht genomen.

De instrumenten van zulk een financiële programmering bevinden
zich weliswaar nog in een beginstadium, maar het streven naar coördinatie,
dat meer en meer tussen de overheid en de financiële instellingen vaste
vorm krijgt, kan de ontwikkeling ervan bevorderen.

Zo een dergelijk beleid niet wordt gevoerd en de te vrezen financiële
spanningen een buitensporige liquiditeitsschepping veroorzaken zal de
Bank wel haar verantwoordelijkheden moeten opnemen en het beroep op
haar tussenkomsten indijken, ten einde de expansie van de geldhoeveelheid
aan de reële groeimogelijkheden van de economie aan te passen.

Aldus zal zij bifdragen tot de actie die nodig is om de economische
vooruitgang te beschermen tegen de wanorde van een confunctuurover-
spanning zoals zij hem onlangs wilde helpen behoeden voor de vertragin-
gen van een confunctuurverzwakking. Zif ziet in de geordende regelmaat
van die vooruitgang een der hoofdvoorwaarden voor het behoud van de
waardevastheid van het geld.
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De storingen die sedert de devaluatie van het pond sterling in novem-
ber 1967 herhaaldelijk in het internationale monetaire. stelsel optra-
den, werden dank zij de verenigde inspanningen van de voornaamste
betrokken landen in bedwang gehouden en brachten de expansie van de
wereldeconomie in 1968 niet in gevaar.

Voor de gezamenlijke industrielanden zou 'het groeipercentage toege-
nomen zijn van 3 tot 5 pct. en het bereikte aldus het peil van 1966.
Vooruitgang in het ontwikkelingstempo van de bedrijvigheid werd waar-
genomen in de meeste betrokken landen, behalve in Italië en Japan, waar
het groeipercentage nochtans hoog bleef, en in Frankrijk, waar de produktie
door de stakingen van mei-juni nadelig werd beïnvloed.

De uitvoer van de ontwikkelingslanden werd gunstig beïnvloed door
de aanvulling van de grondstoffenvoorraden in de industrielanden.

In de Verenigde Staten zou de groei van het nationale produkt tegen
vaste prijzen, die in 1967 2,4 pct. bedroeg, verdubbeld zijn.

De vooruitgang was bijzonder snel in het eerste halfjaar en hij ging
gepaard met een stijging van de loonkosten en de prijzen in een voor de
Verenigde Staten ongewoon tempo; spanningen deden zich eveneens voor
op de fondsenmarkten en de discontovoet werd in tweemaal verhoogd van
van 4,5 tot 5,5 pct. In de loop van diezelfde periode ging de balans van
het lopend verkeer voor het eerst sedert 1959 een tekort vertonen.

De invoering van beperkende maatregelen in de overheidsfinanciën
in juni leidde niet dadelijk tot een gevoelige vermindering van de vraag,
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want de spaarquote van de gezinnen daalde. De consumptieprijzen bleven
nagenoeg onverminderd stijgen, maar de hausse was bij de industriële
groothandelsprijzen minder afgetekend dan in het eerste halfjaar en in de
balans van het lopend verkeer trad beterschap in. In de zomer deed zich een
zekere ontspanning op de fondsenmarkten voor, die door de monetaire over-
heid werd in de hand gewerkt en in augustus door een lichte verlaging van
de discontovoet werd bevestigd; zij was echter maar kortstondig en de

Tabel 1.

BRUTO NATIONAAL PRODUKT EN BUITENLANDSE HANDEL

VAN DE GROTE INDUSTRIEGEBIEDEN

Bruto nationaal produkt Aandeel Handelsbalanstegen constante prijzen in de werelduitvoer (1) (Mil.joenen U.S.·$)(Indexcijfer8 1958 = 100) (Proccntc11)

E.E.G. Iverenigde I Verenigd E.E.G. Verenigde I Verenigd E.E.G.

I

Verenigde Verenigd
T Staten Koninkrijk Staten Koninkrijk (2 ) Staten Koninkrijk

(3 ) (2 )

1963 ...... 131,7 123,2 119,4 18,1 18,9 10,3 -3.048 +5.260 -1. 734
1964 ...... 139,5 129,9 126,4 18,1 19,4 9,6 -2.676 +7.084 -3.164
1965 ...... 145,9 138,1 129,7 18,8 18,6 9,5 -1.488 +5.323 -2.381
1966 ...... 151,6 146,9 131,9 18,7 18,8 9,3 -1.332 +3.873 -1.975
1967 ...... 155,9 150,5 133,9 19,1 18,8 8,7 + 864 +4.142 -3.475
1968 ...... 163,9 r 157,7 r 138,8 19,3(4) 18,9(4) 8,5(4) r +1.150 r +1.000 V -3.700

(1) Excl. het handelsverkeer binnen de Europese Economische Gemeénschap en de uitvoer van de Verenigde Staten VQOl'
militaire hulp.

(2) F.o.b.-uitvoer min c.i.Ldnvoer.
(3) F.o.b.-uitvoer (excl. de uitvoer voor militaire hulp) min f.o.bv-invoer,
(4) Cijfers van de eerste negen maanden.
TRamingen.
v Voorlopig cijfer.

rentepercentages gingen opnieuwopwaarts en bereikten bij het einde
van het jaar een voor de Verenigde Staten ongewone stand; op 18 december
werd de discontovoet tot 5,5 pct. verhoogd.

In weerwil van de ongunstige evolutie van de balans van het lopend
verkeer voor het gehele jaar zou de gezamenlijke betalingsbalans, die in
1967 een tekort van $ 3,6 miljard vertoonde, in 1968 in evenwicht zijn
geweest. De kapitaalrekening verbeterde immers in aanzienlijke mate,
vooral ten gevolge van de nieuwe beperkingen op het kapitaalverkeer die
de Amerikaanse administratie invoerde, de buitengewoon hoge rentestand
en de aantrekkingskracht van de beursnoteringen.
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In het Verenigd Koninkrijk zou het nationale produkt tegen vaste
prijzen zijn gegroeid met 3,7 pct. in plaats van met 1,4 pct. in 1967.

Maar ondanks de devaluatie en een restrietlef economisch beleid
beantwoordde het herstel van de betalingsbalans niet aan de verwachtingen
van de overheid.

Naar volume gemeten, nam de uitvoer toe, maar dit was eveneens
het geval met de invoer, zodat het tekort op de handelsbalans enigszins zou
zijn vermeerderd. De aankopen in het buitenland stegen in het begin van
het jaar ten gevolge van de snelle toeneming van de particuliere verbruiks-
uitgaven, in het vooruitzicht van de prijsstijgingen die door de devaluatie
en de begrotingsmaatregelen zouden worden veroorzaakt. In het tweede
kwartaal bleven zij nog zeer hoog in weerwil van een belangrijke vermin-
dering van het verbruik, veroorzaakt door de belastingverhogingen; dit is
toe te schrijven aan de wederaanvulling van de voorraden na de aankoop-
golf die aan de publikatie van de begroting voorafging.

Na de devaluatie werd de discontovoet van de Bank of England op
8 pct. vastgesteld; in maart werd hij echter teruggebracht tot 7,5 pct. en in
september tot 7 pct. De kwantitatieve kredietbeperkingen bleven evenwel
geheel van kracht wegens de opleving van de particuliere verbruiksnit-
gaven, die met de stijging van de inkomens en de daling van de spaarquote
van de gezinnen gepaard ging.

In november, toen speculatieve bewegingen de valutamarkten ver-
stoorden, werden nieuwe maatregelen getroffen om het verbruik te
remmen en de invoer te beperken : de aankoopbelastingen op verbruiks-
goederen werden verhoogd; de bankkredieten werden nog meer beperkt;
tenslotte werd de inklaring van sommige categorieën goederen onder-
geschikt gemaakt aan het aanleggen van een renteloos deposito tot een
bedrag gelijk aan de helft van de waarde van de betrokken goederen,
voor een termijn van zes maanden.

In maart, toen de goudspeculatie gepaard ging met een druk op het
pond, verkreeg de Bank of England een vermeerdering van de kredieten
die haar uit hoofde van de internationale monetaire samenwerking waren
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toegestaan, en in september verkreeg zij kredieten op halflange termijn om
de schommelingen van sommige sterlingtegoedenop te vangen.

BRUTO NATIONAAL PRODUKT PER INWONER

Veranderingen tegenover
vorig jaar
(In procenten)
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Bronnen : Bruto nationaal produkt : Europese Economische Gcm,ccn8chap : Bureau voor de Statistiek der Europese Gemeen-
schappen.

Verenigde Staten : Economie Indicators.
Verenigd [(oninhrijk : u National Income and Expenditure n , Central Stetieticel Office.

Bevolldng : Bulletin mensuel de Statistique des Nations Unies.
Jaar 1968 : ramingen.

Voor de gezamenlijke landen van de Europese Economische Gemeen-
schap zou het groeipercentage van het nationale produkt tegen vaste prijzen
van 2,9 pct. in 1967 tot 5,1 pct. in 1968 gestegen zijn.
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Die vooruitgang houdt in hoofdzaak verband met het conjunctuurher-
stel dat zich vanaf de laatste maanden van 1967 in de Duitse Bondsrepu-
bliek aftekende en waar het nationale produkt tegen vaste prijzen, dat
in 1967 niet was vooruitgegaan, met 6,5 pct. zou zijn gestegen; de snellere
ontwikkeling van de uitvoer en het vlugge herstel van de binnenlandse
bruto kapitaalvorming waren de voornaamste steun van de gezamenlijke
vraag in dat land. De groei van de Duitse economie bracht geleidelijk een
volledige aanwending van de werkkrachten en van het produktievermogen
mee, die evenwel niet tot prijsspanningen leidde. Het overschot op de
balans van het lopend verkeer hield zich op het hoge peil van het voor-
gaande jaar, zonder dat het in ruime mate door kapitaaluitvoer werd gecom-
penseerd, zoals dit in 1967 het geval was. Hoewel de kapitaaluitvoer op
lange termijn, mede door aanmoedigingen van de overheid, belangrijk
toenam, vloeiden inderdaad aanzienlijke kortlopende kapitalen toe, vooral
in de tweede helft van het jaar; de reserves van de overheid gaven een zeer
duidelijke aangroei te zien. In november werden maatregelen getroffen
om het overschot op de handelsbalans te verminderen door een belasting op
de uitvoer en een belastingvrijstelling van de invoer, alsook om de invoer
van kortlopend kapitaal te beperken door het aanleggen van bankdeposito's
door niet-ingezetenen te bemoeilijken.

, In Frankrijk werd het eonjunctuurverloop vooral gesteund door een
sterkere buitenlandse vraag alsook door overheidsmaatregelen om de inves-
teringen en het particuliere verbruik te bevorderen; dit leidde tot een
herstel in de eerste maanden van het jaar. Na de stakingen van mei-juni, die
een aanmerkelijke daling van de produktie en een belangrijke verhoging van
de bezoldigingen tot gevolg hadden, ging de Regering een expansiepolitiek
voeren die de produktie aanmerkelijk deed stijgen. De betalingsbalans
verslechterde evenwel in sterke mate als gevolg van kortlopende kapitaalbe-
wegingen die in november een aanzienlijke omvang aannamen. Gelet op de
buitengewone economische toestand die door de gebeurtenissen van mei
en juni ontstond en op de ontwikkelingen die t.a.v. het buitenlands
evenwicht werden waargenomen, trof de Regering maatregelen in het
binnenlandse en buitenlandse vlak om het evenwicht van de betalings-
balans te herstellen en de valutareserves te beschermen. Zij nam protee-
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CONJUNCTUURONDERZOEKINGEN IN DE LANDEN

VAN DE EUROPESE ECONOMISCHE GEMEENSCHAP

Oordeelover de totale orderpositie (1) (2)

~ Percentage van de ontwoorden "Hoger dan normaal"

t;3 Percentage van de antwoorden "lager don normaal"

--- Verschil der antwoorden respectlevelijk "Hoger" en "Lager" dan normaal, uitgedrukt in percentages
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tionistische maatregelen en legde valutabeperkingen van tijdelijke en
buitengewone aard op, in overeenstemming met de Raad van Ministers van
de Europese Economische Gemeenschap die aan Frankrijk het voordeel van
de wederzijdse bijstand, waarvan sprake in artikel 108 van het Verdrag van
Rome, verleende. In juli en in november werd aan Frankrijk een belangrijke
internationale financiële hulp verstrekt.

In Nederland zou het groeipercentage enigszins zijn gestegen ten
gevolge van een toeneming van de buitenlandse vraag en van de investe-
ringsuitgaven. De balans van het lopend verkeer zou een klein overschot
hebben gelaten. In december werd de discontovoet verhoogd en werden
verscheidene maatregelen aangekondigd om het evenwicht in een toestand
van volledige werkgelegenheid te beschermen.

In Italië zou het groeitempo, ofschoon het hoog bleef, ondanks een
aanmerkelijke stijging van de uitvoer enigszins vertraagd zijn in verband
met een kleinere toeneming van de verbruiks- en investeringsuitgaven. De
verruiming van het overschot op de balans van het lopend verkeer werd
opgevangen door een toegenomen uitvoer van langlopend kapitaal. De
tragere groei bracht de Regering ertoe, in oktober, een plan tot aanwak-
kering van de binnenlandse vraag toe te passen.

De uitvoer van de landen van de Europese Economische Gemeenschap
naar derde landen zou van 7,5 pct. in 1967 tot 10 pct. vooruit zijn gegaan;
de invoer, die in 1967 nagenoeg onveranderd is gebleven, zou met 9,5 pct.
zijn gestegen ten gevolge van de opleving van de binnenlandse vraag. Het
overschot op de handelsbalans zou $ 1.150 miljoen hebben bereikt, tegen
864 miljoen in 1967.

De douane-unie tussen de Lid-Staten van de Gemeenschap werd op
1 juli geheel verwezenlijkt met een voorsprong van anderhalf jaar op de
in het Verdrag van Rome voorziene termijn. Op dezelfde datum trad het
gemeenschappelijke douanetarief voortvloeiend uit dit Verdrag in werking
en werd het verlaagd door het akkoord dat tot stand kwam aan het einde
van de multilaterale handels- en tariefbesprekingen bekend onder de naam
van Kennedy Round.

29



Aan de verwezenlijking van de gemeenschappelijke landbouwmarkt
werd verder gewerkt en, in juli, kwam een gemeenschappelijke marktorga-
nisatie tot stand voor suiker, met fruit en groenten verwerkte produkten,
levende planten en produkten van de bloementeelt, rundvlees, melk en
haar derivaten; aldus werd nagenoeg de gehele landbouwproduktie van
de zes Lid-Staten aan een gemeenschappelijk beleid onderworpen.

Op de weg naar de economische unie werden andere vorderingen
gemaakt. De Raad nam op 15 oktober een reeks maatregelen; de ene voor-
zien in de volledige totstandkoming van het vrije verkeer en de volledige
gelijkheid van behandeling voor de loonarbeiders, de andere schaffen
nationale discriminaties af die een belemmering betekenen voor de uitoefe-
ning van niet-bezoldigde activiteiten in de kleinhandel, de voedingsmidde-
lenindustrie, de persoonlijke diensten en de Filmdistributie. Bovendien
verkeert het gemee'nschappelijke vervoerbeleid sedert juli in zijn uitvoe-
ringsstadium door de inwerkingtreding van verscheidene maatregelen in
verband met de prijsvorming en de vervlechting van de nationale markten
voor het goederenvervoer over de weg.

De Lid-Staten, verenigd in de Raad, ondertekenden op 29 februari
een overeenkomst voor wederzijdse erkenning van de vennootschappen
en de Raad stelde, op 9 maart, een eerste richtlijn vast ten einde de waar-
borgen, die in de Lid-Staten van de vennootschappen worden vereist om
de belangen van de vennoten en van derden te beschermen, te coördineren
en aldus gelijkwaardig te maken.

Tenslotte werd een overeenkomst gesloten over de toepassing van
een gemeenschappelijke handelspolitiek. Om de invoerstelsels van de Lid-
Staten tegenover derde landen eenvormig te maken, stelde de Raad drie
reglementen vast die sedert 1 januari 1969 van kracht zijn en respectievelijk
betrekking hebben op een gemeenschappelijke lijst voor de vrijmaking
van de invoer, op de geleidelijke overgang naar een gemeenschappelijk
beheer van de kwantitatieve invoercontingenten en op de instelling van
een procedure van toezicht ingeval de invoer van sommige goederen de
werking van de gemeenschappelijke markt zou verstoren.
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ALGEMENE ONTWIKKELING VAN DE BELGISCHE ECONOMIE.

De groei van de globale vraag versnelde in 1968 t.o.v. het jaar voor-
dien. Die ontwikkeling houdt verband met een levendige toeneming van
de buitenlandse vraag en met een beleid van conjunctuuraanwakkering
van de overheid, die de herleving van de binnenlandse vraag in de hand
werkten.

De stijging van het particuliere verbruik, dat in de eerste maanden
geremd werd door de weinig gunstige ontwikkeling van de werkgelegen-
heid, nam geleidelijk in omvang toe, inzonderheid ten gevolge van grotere
overdrachten aan particulieren ten laste van de begroting en van de sociale
verzekering; zij kwam het duidelijkst tot uiting bij de duurzame verbruiks-
goederen en meer in het bijzonder bij de auto's. De stijging van de uitgaven
voor overheidsverbruik vertoonde daarentegen van het ene jaar tot het
andere een merkbare verzwakking.

De overheid voerde het tempo van de investeringsuitgaven op ten
einde de binnenlandse vraag te steunen en 's lands infrastructuur door de
aanleg van verkeerswegen en de uitbouw van de gemeenschappelijke outil-
lering te verbeteren.

De conjunctuurherleving weerspiegelde zich nog niet in de ontwikke-
ling van de uitgaven voor investeringen in vast kapitaal van de industriële
ondernemingen. Uit de onderzoekingen van de Bank blijkt dat die l1:itgaven,
uitgedrukt in lopende prijzen, van 1967 tot 1968 enigszins teruggingen bij
de gezamenlijk ondervraagde ondernemingen. Het aantalondernemingen
die besloten hadden hun produktievermogen uit te breiden, steeg nochtans
van een minimumpeil van 9 pct. in januari tot 23 pct. in oktober.

De investeringsuitgaven voor huisvesting daalden opnieuw. Maar in de
loop van het jaar deed zich een ommekeer voor dank zij o.m. de maatre-
gelen die door de overheid werden getroffen om de woningbouwaan te
moedigen.

De voorraadvorming vertoonde daarentegen een sterke stijging. De
voorraden afgewerkte produkten, die door tal van ondernemingen bij het
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begin van het jaar nog te groot werden geacht, gaven naderhand een
duidelijke inkrimping te zien ten gevolge van het conjunctuurherstel;
bovendien gaf dit laatste aanleiding tot een wederaanvulling van de grond-
stoffenvoorraden die in 1967 op een vrij laag peil waren gevallen, alsook
tot een uitbreiding van de goederen in bewerking.

GEGEVENS VAN DE ONDERZOEKINGEN

OVER DE INVESTERINGEN IN DE NIJVERHEID

Investeringen in vast kapitaal(1)

(Indexcijfers 1958=100)
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(1) Thans hebben deze onderzoekingen betrekking op de volgende sectoren : ijzer- en stnnlnijverheid, non-ferrometnalnijver-
heid, meteelverwerkende nijverheid, textiel-, papier-, leder-, houtverwerkende nijverheid, bouwmaterialen, chemische nijver-
heid, energie en bouwnijverheid. Jaren 1963 tot 1967 : gedane uitgaven. Jaar 1968 : vooruitzichten.

(2) Thans hebben deze onderzoekingen betrekking op de volgende sectoren : ijzer- en eteuluijverheld , non-ferrometuulnijver-
heid, metaalverwerkende nijverheid, textiel-, papier-, leder- en houtverwerkende nijverheid.

(3) Deze onderzoekingen hebben betrekking op de maanden januari, mei en oktober van ieder jaar.
(4) Maandgemiddelden per kwurtaal : laatste periode : gemiddelde ven oktober-november 1968.
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Dit proces van wederaanvulling van de voorraden beïnvloedde de
expansie van de invoer.

Het eonjunctuurherstel van de vraag had een uitbreiding van de
bedrijvigheid in de industrie en in de sector van de diensten tot gevolg;
de landbouwproduktie daarentegen gaf een minder gunstige ontwikkeling
te zien dan in 1967, toen zij door de buitengewone weersomstandigheden
was beïnvloed.

Over het geheel zou, volgens de jongste officiële ramingen, het natio-
nale produkt, uitgedrukt in vaste prijzen, met ongeveer 4 pct. gegroeid zijn,
tegen 3,5 pct. in 1967.

FABRIEKSNI}VERHEID.

De produktie van de gezamenlijke fabrieksnijverheid steeg over de
eerste tien maanden met 7 pct., tegen 1,5 pct. in 1967 n C).

De versteviging van de buitenlandse en de binnenlandse vraag naar
produkten van de fabrieksnijverheid blijkt duidelijk uit de conjunctuur-
onderzoekingen die door de Bank worden gedaan.

De stijgende trend die vanaf het midden van 1967 in de buitenlandse
bestellingen werd waargenomen, werd bevestigd; die verbetering, die
zich in de laatste maanden van 1967 zeer scherp aftekende, hield in het
begin van het jaar aan en kwam na een onderbreking opnieuw tot uiting
in het tweede halfjaar. De herleving van de bestellingen kwam op de
binnenlandse markt later op gang en wel bij het begin van het jaar, waarna
zij in omvang toenam.

De vastheid van de vraag in het algemeen is nog duidelijker te merken
aan het feit dat, in weerwil van de versnelling van het produktietempo, de

(1) Die percentages houden rekening met de evolutie van de produktie in de petroleumraffi-
naderijen en in de cokesfabrieken. De toestand in die twee bedrijfssectoren wordt toegelicht in de
sectie « Energie ».

(2) Behalve wanneer het anders aangeduid is, hebben de vergelijkingen in het kader van dit
verslag tussen de jaren 1968 en 1967 betrekking op .feiten die op overeenstemmende data of in
gelijke periodes werden waargenomen.
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PRODUKTIE VAN DE FABRIEKSNIJVERHEID

(Indexciifers 1958 = 100)
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Développement Economiques.

gemiddelde verzekerde activiteit vanaf mei langer werd en in november
3,8 maanden bereikte, tegen 3 maanden één jaar vroeger.

De aanwendingsgraad van het produktievermogen van de gezamen-
lijke fabrieksnijverheid steeg geleidelijk van 76 pct. in januari tot 82 pct. in
oktober. Het aantalondernemingen die de onderbezetting van hun produk-
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IN DE FABRIEKSNIJVERHEID (1)
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tievermogen toeschrijven aan de ontoereikende vraag, daalde van 79 tot
53 pct.

Onder de impuls van een sterke expansie van de vraag steeg de totale
produktie van de ijzer- en staalnijverheid in de eerste tien maanden met
15 pct., tegen 6,5 pct. in 1967; die van ruwstaal vermeerderde voor het
gehele jaar met 19 pct., tegen 9 pct. in 1967. De verzendingen naar de lan-
den van de Europese Economische Gemeenschap groeiden veel sneller dan
de leveringen aan de Belgische markt die vooral in het tweede halfjaar
ruimer werd; de uitvoer naar de Verenigde Staten nam aanzienlijk uit-
breiding terwijl die naar de overige landen daalde.

PRODUKTIE VAN DE IJZER- EN STAALNIJVERHEID
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Door de toeneming van de bedrijvigheid steeg de aanwendings-
graad van het produktievermogen van ongeveer 87 pct. in oktober 1967
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tot 93 pct. één jaar later; die ontwikkeling is des te belangrijker daar het
produktievermogen werd uitgebreid inzonderheid ten gevolge van de in
bedrijfneming van nieuwe afdelingen in de Sidmarfabriek.

De weerslag van de rationalisatie in de ijzer- en staalnijverheid op de
werkgelegenheid werd zeer verzacht door het conjunctuurherstel.

PRODUKTIE VAN DE NIJVERHEID DER NON-FERROMETALEN

(Indexcijfers 1958 = 100)
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De produktie van de nijverheid der non-ferrometalen vermeerderde
in de eerste tien maanden met 10 pct., terwijl zij in 1967 met 4,5 pct. was
verminderd. De toeneming van de produktie zowel als van de uitvoer was
groter bij de halffabrikaten dan bij de ruwe produkten. De uitvoer
werd tot mei aangewakkerd door een bijzonder sterke vraag, naar koper
vooral, vanwege de Verenigde Staten. Nadien werd die aangroei van de
uitvoer overzee vervangen door een eonjunctuuropleving van de vraag in
Europa.
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In de metaalverwerkende nijverheid steeg de produktie in de eerste
tien maanden met 5 pct., tegen 1 pct. in 1967, vooral dank zij dé buiten-
landse vraag. De vooruitgang breidde zich uit tot alle subsectoren, maar
inzonderheid tot de gezamenlijke produkten die een eerste bewerking
hebben ondergaan, de machinebouw, het materieel van burgerlijke bouw-
kunde en de auto's. De verkoopprijzen zijn over het algemeen stabiel geble-
ven, maar ze werden vaster voor sommige fabrikaten, waaronder vooral de
produkten die een eerste bewerking hebben ondergaan.

PRODUKTIE VAN DE METAALVERWERKENDE NIJVERHEID
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In de chemische nijverheid, waar grote nieuwe produktie-eenheden
in bedrijf werden genomen, vermeerderde de produktie in de eerste tien
maanden met 12,5 pct., tegen 6 pct. in 1967. Die vooruitgang ging gepaard
met een krachtige toeneming van de uitvoer; in de eerste tien maanden
steeg deze laatste met 29 pct. t.o.v. 1967, vooral ten gevolge van de toege-
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nomen afzet van ruwe produkten van de organische en de anorganische
chemie alsook van plastische stoffen en farmaceutische produkten.

De produktie van bouwmaterialen verschilde naargelang van de sec-
toren.

In de cementnijverheid daalde zij met 2 pct. in de eerste elf maanden
van het jaar. De leveringen aan de binnenlandse markt verminderden
wegens de minder goede gang van zaken in sommige takken van de bouw-
nijverheid; de uitvoer nam daarentegen enigszins toe.

De produktie van gewone baksteen lag, voor de eerste negen maanden,
13,5 pct. beneden het peil van 1967; de afzet op de binnenlandse markt en
in het buitenland ging terug. De steenbakkerijen ondervonden nog steeds
de toenemende concurrentie van vervangingsprodukten.

De produktie van plaatglas ging in de eerste tien maanden met 6 pct.
vooruit, vooralonder invloed van de stijging van de uitvoer naar de Vere-
nigde Staten en naar de landen van de Europese Economische Gemeen-
schap.

In de textielindustrie steeg het algemene produktie-indexcijfer gedu-
rende de eerste tien maanden met 8 pct., terwijl het in 1967 met 8,5 pct.
was gedaald.

Dit herstel, dat tijdens de laatste maanden van 1967 intrad, moet in
hoofdzaak worden toegeschreven aan de opleving van de buitenlandse
vraag; het breidde zich uit tot het merendeel der sectoren maar vooral in
de spinnerijen was het zeer duidelijk.

De bedrijvigheid in de wolsector ontwikkelde zich krachtig bij de
spinnerijen : de produktie van garens vermeerderde in de eerste negen
maanden respectievelijk met 17,5 en 20,5 pct. voor kaardwol en kamwol;
voor het overige ging de activiteit in de weverijen in mindere mate
achteruit dan in 1967, toen zij aanmerkelijk was ingekrompen.

In de katoensector steeg de produktie in de eerste tien maanden met
7,5 pct. in de spinnerijen en met l,S pct. in de weverijen.
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In de eerste tien maanden nam de expansie van de produktie in de
sector der kunst- en synthetische vezels toe met 10,5 pct. in de spinnerijen,
terwijl zij in de weverijen versnelde en 38 pct. bedroeg.

In de sector van de gebreide goederen vermeerderde de produktie
in de eerste tien maanden met 2 pct.

PRODUKTIE VAN DE TEXTIELNIJVERHEID
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In de confectienijverheid, waarvan de activiteit niet is opgenomen in
het produktie-indexcijfer van de textielnijverheid, bedroeg de vooruitgang
4 pct. over dezelfde periode.

Gedurende de eerste tien maanden van het jaar nam de produktie in
de ledemijverheid toe met 11 pct., in hoofdzaak ten gevolge van een toe-
genomen buitenlandse vraag.

De in 1967 waargenomen vermindering van de produktie van de
schoen- en pantoffelbedrijven hield in de eerste tien maanden aan.
Deze evolutie was vooral duidelijk merkbaar in de schoennijverheid, die
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af te rekenen heeft met een toenemende voorkeur van de cliënteel voor
buitenlandse produkten.

Dank zij de ontwikkeling van de buitenlandse vraag groeide de bedrij-
vigheid in de papiernijverheid met 13,5 pct. in de eerste tien maanden.
Deze expansie was vooral levendig voor, enerzijds het schrijf- en
drukpapier, en anderzijds de verwerking van papier bestemd voor
meubileringsartikelen.

In de houtnijverheid vorderde de produktie met 12 pct. in de eerste
tien maanden. Deze vooruitgang, die vooral is toe te schrijven aan de
ontwikkeling van de binnenlandse vraag, was in ongelijke mate over de
verschillende sectoren verdeeld. Zo vermeerderde de waarde van de gefac-
tureerde verkopen van de meubelfabrieken in de eerste negen maanden
met 12 pct.; het schrijnwerk en de fabricage van geperste panelen vertoon-
den een meer gematigde vooruitgang, terwijl de fabricage van fineerhout
de weerslag van een vermindering van de vraag ondervond.

In de diamantnijverheid schijnt de bedrijvigheid in het eerste halfjaar
enigszins te zijn toegenomen.

In de tabaksindustrie is de produktie in de eerste tien maanden met
2,5 pct. gestegen; de uitvoer is aanmerkelijk toegenomen.

In de gezamenlijke voedingsmiddelenbedrijven en de drankbereiding
is het produktie-indexcijfer in de eerste tien maanden van het jaar
slechts weinig toegenomen ondanks een algemene stijging van de
uitvoer.

Nochtans was de evolutie zeer uiteenlopend naargelang van de betrok-
ken sectoren.
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Zo gaf de produktie in de vlees- en groenteconservenfabrieken, in
weerwil van een toename van de buitenlandse vraag, een sterke terug-
gang te zien. Ook in de maalderijen, de chocoladefabrieken en de suiker-
bakkerijen ging de produktie opnieuwachteruit ondanks de steun van de
uitvoer. In de biscuitfabrieken daarentegen nam de produktie enigszins toe;
ook de drankbereiding vertoonde, met name bij de brouwerijen, een ten-
dens tot stijgen. In de zuivelfabrieken maakte de produktie vooruitgang
zowel voor boter als voor de meeste zuivelprodukten. Tenslotte legde de
suikerindustrie een zeer drukke bedrijvigheid aan de dag, die aan de uit-
breiding van het areaal moet worden toegeschreven.

ENERGIE.

De totale nettoproduktie van elektriciteit steeg met 11 pct., tegen 5 pct.
in 1967. Het verbruik van hoogspanningsstroom, die vooral in de industrie
wordt aangewend, vermeerderde met 10,5 pct., tegen 4,5 pct. in 1967, ten
gevolge van de eonjunctuuropleving en van de structurele ontwikkeling
van de aanwending van de elektriciteit door de industrie. De aan de gang
zijnde uitvoering van belangrijke investeringsplannen maakte het mogelijk
het maximale vermogen met 352 megawatt te verhogen, d.i. ongeveer
6 pct. van het op het einde van 1967 bestaande vermogen.

De aardolieraffinaderijen, die hun capaciteit aanzienlijk hebben opge-
voerd, verwerkten in de eerste negen maanden van het jaar 29 pct. meer
ruwe olie. De uitvoer van geraffineerde olie nam in sterke mate toe; ook de
binnenlandse vraag steeg verder, vooral wat stookolie en autobenzine
betreft.

De Regering verleende haar machtiging om, onder bepaalde voor-
waarden, een pijpleiding te bouwen tussen Rotterdam en Antwerpen ten
laste van de belanghebbende petroleummaatschappijen.
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Over de eerste tien maanden van het jaar vermeerderde de cokes-
produktie met 5,5 pct. ten gevolge van de krachtige expansie in 'de ijzer-
en staalnijverheid.

De aanpassing van het distributienet en van de verbruiksappa-
raten aan het vervoer en het verbruik van aardgas werd in
een sneller tempo voortgezet, zodat de hoeveelheid ingevoerd aardgas
in een vlug tempo steeg; voor de eerste negen maanden bereikte
zij 723 miljoen kubieke meter, tegen 274 miljoen in 1967, het-
geen overeenstemt met ongeveer een derde van het totale gas-
verbruik.
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Het produktievermogen van de steenkoolmijnen werd opnieuw inge-
krompen, en wel met 400.000 ton, door de sluiting van drie winningszetels
zoals dit was uitgestippeld in het saneringsplan van de steenkoolnijverheid;
ook de steenkoolproduktie verminderde opnieuw van 16,4 miljoen ton in
1967 tot 14,8 miljoen ton.

Daarentegen heeft zich de afzet van steenkool op de binnenlandse
markt gestabiliseerd na de achteruitgang van de voorgaande jaren; een
stijging van de vraag van de cokesfabrieken en van de gezinnen heeft de
vermindering van die van sommige andere verbruikers gecompenseerd. De
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toeneming van het verschil tussen het binnenlandse verbruik en de
produktie gaf aanleiding tot een hogere netto-invoer en tot een nieuwe
afneming van de voorraden ten belope van 900.000 ton.

De op de begroting van het Ministerie van Economische Zaken van
1968 ingeschreven kredieten voor het verlenen van directe toelagen aan
de steenkoolmijnen bereikten ongeveer fr. 4,8 miljard, tegen fr. 4 miljard
in 1967.
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BOUWNIJVERHEID.

Na een daling tot in mei ging het indexcijfer van de produktie in de
bouwnijverheid opnieuw stijgen vanaf de maand juni. Nochtans lag het
voor de eerste tien maanden van het jaar 7 pct. beneden het peil van
1967. De ontwikkeling was vrij uiteenlopend naargelang van de cate-
gorieën werken.

Tabel2.
BOUWNIJVERHEID

(Maandgemiddelden)

Bouw- Gemiddelde verzekerde activiteitsduur, uitgedrukt in maanden (3)

Produktievergun- Werken
(Index- ningen : Rompwerken van gebouwen van burgerlijke

huis- bouwkunde
cijfcrB

vesting Gehouwen
1958 = Flat- voor indus-

100)
(duizenden

In serie Afzon- gebouwen triële, waar-

(1) (2)
kubieke Samen gebouwde derlijk van drie commer- Samen van:

nieters) woningen gebouwde en meer ciële of Wegen-
woningen verdie- edmînis- bouw

(1 ) pingen tratieve
doeleinden

1963 ........................ 161 2.335 7,8 8,3 3,9 8,9 13,6 17,0 16,9
1964 ........................ 174 2_881 8,0 7,5 3,8 9,7 14,0 14,8 13,0
1965 ........................ 168 2.583 7,2 7,5 3,2 8,6 13,0 12,2 9,2

1-
(nieuwe reekeen )

1965 ........................ 168 2.583 8,5 9,6 3,2 12,3 14,1 12,5 9,6
1966 ........................ 174 2.977 8,2 7,4 3,2 10,2 15,2 13,1 13,7
1967 ........................ 183 2.762 7,5 5,2 2,8 8,6 15,7 15,5 18,6
1967 Ie kwartaal ...... 188 2.746 8,1 6,3 2,7 10,2 15,9 14,8 17,4

2e kwartaal ...... 181 3.267 8,0 5,4 3,2 9,1 16,3 16,6 19,9
3e kwartaal ...... 182 2.571 7,4 4,3 2,9 7,8 16,1 15,8 19,1
Oktober-november. 184 2.296 6,8 5,0 2,3 7,3 14,8 14,8 18,3

1968 Ie kwartaal ...... 169 2.509 7,4 4,4 2,6 7,9 16,4 15,7 18,7
2e kwartaal ...... 164 2.889 8,7 5,4 3,3 10,0 17,8 16,0 19,5
3e kwartaal ...... 176 2.731 (4) 9,8 6,5 3,6 12,7 18,1 16,1 19,2
Oktober-november. 183( 0) n.b. 10,1 7,2 3,6 13,3 19,1 16,0 19,5

(1) Bron : Nationaa!Instituutvoorde Statistiek,
(2) Trendcyclische beweging. Het indexcijfer betreft zowel de openbare als de particuliere bouwwerken.
(3) Bron: Maandelijkse eonjunctuuronderzoekingen van de Nationale Bank van België.
(4) Gemiddeldevan juli-augustus.
(5) Oktober.
n.b. Niet beschikbaar.

In de sector van de particuliere bouwwerken waren in de eerste tien
maanden 11 pct. minder arbeiders werkzaam dan in 1967. In de sector van
de openbare werken daarentegen viel er een vooruitgang waar te nemen
van 4 pct. van de ene periode tot de andere.
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In de sector van de woningbouw tekende zich een geleidelijke verbete-
ring af t.o.v. de betrekkelijk ongunstige toestand van de laatste maanden
van het jaar 1967. Uitgedrukt in kubieke meters waren de bouwvergunnin-
gen in het eerste halfjaar gedaald tegenover dezelfde periode van 1967,
maar vanaf het midden van het jaar steeg hun volume boven dat van het
voorgaande jaar. De gemiddelde verzekerde activiteitsduur verbeterde voor
de verschillende categorieën woningen. Vooral de vraag naar sociale wonin-
gen werd aangemoedigd door de overheidsmaatregelen, zoals de vermeer-
dering van de bouwpremie die nu ook voor flats wordt toegekend, en de
verhoging van de maximumgrens van de leningen verstrekt door openbare
kredietinstellingen die in de financiering van de sociale woningbouw gespe-
cialiseerd zijn. Het aantal aanbestedingen van dergelijke woningen bedroeg
11.750, tegen slechts 6.950 in 1967.

In de sector der niet voor de huisvesting bestemde gebouwen bleef de
gemiddelde verzekerde activiteitsduur stijgen, zoals dit ook de vorige jaren
het geval was geweest.

In de sector van de burgerlijke bouwkunde bleef de vraag vast. De
gemiddelde verzekerde activiteitsduur lag in de eerste elf maanden iets
boven het peil van 1967, hetgeen aan het overheidsbeleid inzake openbare
werken moet worden toegeschreven.

De bouwprijzen bleven stijgen maar in iets mindere mate dan het jaar
voordien. Van september 1967 tot september 1968 stegen de kosten van de
sociale woningen met 3,3 pct., tegen 5,5 pct. van 1966 tot 1967; ook de
kosten van de overheidsgebouwen en van de werken van burgerlijke bouw-
kunde vermeerderden met 2,5 pct. tussen het derde kwartaal van 1967 en
het derde kwartaal van 1968, tegen 4,5 pct. tussen 1966 en 1967.

LANDBOUW - TUINBOUW - ZEEVISSERIJ.

Uit de landbouwtelling van 15 mei blijkt dat de structurele inkrimping
van de beteelde oppervlakte zich in 1968 heeft voortgezet.
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De arealen bestemd voor andere dan broodgranen en voor aardappelen
verminderden, terwijl de oppervlakte beteeld met suikerbieten opnieuw
aangroeide. Laatstgenoemde uitbreiding moet in verband worden gebracht
met de vaststelling van een suikercontingent, waarvan de prijs en de afzet
door de Europese Economische Gemeenschap gewaarborgd zijn.

Tabel 3.

LAND- EN TUINBOUW

I
19G3

I
1964 19G5

I
1966

I
1967 1968

Teeltareaal (1) : 1.679 1.665 1.652 1. 640 1.626 1. 613
(Duizenden hectaren)

waarvan :
Broodgranen ........................ 246 262 266 247 232 235
Andere dan broodgranen .... ..... 255 239 254 260 259 251
Suikerbieten ........................ 57 64 65 67 78 90
Vlas ................................. 34 39 27 24 14 15
Aardappelen ........................ 69 61 57 59 62 55
Weide en grasland ............... 825 815 810 810 810 807
Groenteteelt • • ., • • • • • • • •• • •• • •• • o' • • 38 38 33 36 37 38
Fruitteelt ........................... 46 45 44 43 42 41

Veestapel (1) :
(Duizenden stuks}

Runderen ........................... 2.805 2.663 2.731 2.773 2.759 2.805
waarvan : Melkkoeien ...... 1.044 999 1.010 1.019 1.029 1.067

Varkens .............................. 1. 795 1.833 1.847 1.971 2.323 2.502

Melkleveringen aan de zuivel-
fabrieken :

(iVf iljoenen liters)
Jaar ................................. 1.644 1.712 1.953 2.199 2.403 n.b .
Eerste 10 maanden ............... 1. 441 1.486 1.695 1.928 2.103 2.287

Slachtingen :
(Nettogewicht aan vlees - duizen-

den tonnen)
Jaar ................................. 458 429 461 500 548 n.b .
Eerste 9 maanden .................. 346 316 337 371 403 428

Bron : Nationaal Instituut voor de Statistiek.
(1) Telling op 15 mei van elk jaar.
n.b. Niet beschikbaar.

Alles samen, was de opbrengst per hectare, naar hoeveelheid en naar
kwaliteit, minder goed dan in 1967.

De dierlijke produktie ging er afgetekend op vooruit. De melkleverin-
gen aan de zuivelfabrieken stegen met 8,5 pct. in de eerste tien maanden.

De veestapel groeide aan: het aantal runderen nam een weinig toe
en dat van de varkens steeg in sterkere mate. De slachtingen van inheems
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en ingevoerd vee, uitgedrukt in nettogewicht aan vlees, vermeerderden
in de eerste drie kwartalen met 6 pct.

Hoewel het indexcijfer van de verkoopprijzen verkregen door de pro-
ducenten voor de gezamenlijke dierlijke en plantaardige produkten in de
loop van het jaar een stijging vertoonde, lag het gemiddelde van deze
prijzen voor de eerste elf maanden niet boven het peil van 1967. De prijzen
van de plantaardige produkten daalden immers, hoofdzakelijk ten gevolge
van de teruggang van de aardappelprijzen; daartegenover zijn de prijzen
betaald voor de dierlijke produkten, over het geheel, iets gestegen, ofschoon
sommige prijzen, zoals die van melk en boter, verzwakten.

Het gemiddelde van de door de producenten betaalde prijzen voor
pacht, lonen, belastingen en algemene onkosten, alsmede voor de aankoop
van het materieel en de grondstoffen die voor hun activiteit noodzakelijk
zijn, steeg in dezelfde periode met 3 pct.

De inspanningen tot verbetering van de produktiviteit werden voort-
gezet; nieuwe eoncentraties van bedrijven hadden plaats en de in de
landbouw werkzame bevolking verminderde verder.

De hoeveelheden aangevoerde vis in de visserijhavens waren gedu-
rende de eerste tien maanden 7 pct. groter dan in 1967.

DIENSTEN.

De eonjunctuuropleving kwam tot uiting in een algemene uitbreiding
van het goederenvervoer.

In de gezamenlijke zeehavens steeg de hoeveelheid uitgevoerde en
ingevoerde goederen in zeer aanzienlijke mate. De toeneming van de inge-
voerde goederen betrof vooral de aanvoer van minerale oliën; de ertsinvoer
steeg eveneens in verband met de expansie van de ijzer- en staalproduktie.
Bij de uitgevoerde goederen is de stijging vooral toe te schrijven aan de
scheepsladingen meststoffen, chemische produkten en metaalprodukten.
De totale tonnenmaat van de binnengekomen schepen vermeerderde met
6,5 pct. in de eerste negen maanden.
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Op de binnenwateren is de vracht uitgedrukt in tonkilometers gedu-
rende de eerste negen maanden toegenomen met 5 pct.

In tegenstelling met de evolutie die de vorige jaren werd waargeno-
men steeg het aantal tonkilometers van de per spoor vervoerde goederen
eveneens. De stijging bereikte 9 pct. in de eerste elf maanden en is voor-
namelijk toe te schrijven aan de grotere ladingen erts en metaalprodukten.
Het reizigersverkeer slonk daarentegen opnieuw : het aantal reizigerskilo-
meters verminderde met 4 pct. gedurende de eerste elf maanden.

Het luchtverkeer bij de Sabena vertoonde in dezelfde periode een
lichte teruggang voor het reizigersverkeer, maar het maakte opnieuw voor-
uitgang wat het goederenvervoer betreft, want het aantal tonkilometers
steeg met 9,5 pct.

Het toerisme onderging tijdens de eerste acht maanden een lichte
daling; deze achteruitgang deed zich vooral tijdens het volle zomerseizoen
voor; hij moet ten dele worden toegeschreven aan de beperkingen waar-
aan de uitgaven in het buitenland van de ingezetenen van sommige landen
onderworpen werden. Het aantal getelde overnachtingen van januari tot
eind augustus bleef, in vergelijking met 1967, praktisch onveranderd voor
de Belgische toeristen, maar daalde met 3 pct. voor de buitenlandse
toeristen.

In de distributiesector zette de structurele evolutie zich voort. De
uitbreiding van de verkopen kwam duidelijker tot uiting bij de filiaalbedrij-
ven en de winkelbedrijven met zelfbediening dan bij de warenhuizen en
de coöperatieve distributiebedrijven.

WERKGELEGENHEID.

De conjunctuurverbetering beïnvloedde slechts geleidelijk de werk-
loosheid, maar zij wijzigde wel de tendens op de arbeidsmarkt.
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Het aantal getelde volledig werklozen per einde maand bedroeg
gemiddeld 102.700 eenheden, tegen 85.300 in 1967. Onder deze werklozen
waren die met een normale arbeidsgeschiktheid gemiddeld 58.600 in getal,

AANBIEDINGEN VAN WERKZOEKENDEN EN AANVRAGEN VAN WERKGEVERS (1)

(Duizenden)

Normaal arbeidsgeschikte volledig werklozen
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Bron : Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening.
(1) Voor de jaarcijfers: maandgemiddelde der gegevens per einde maand. Voor de maandcijfers: einde meund.
(2) Normaal arbeidsgeschikte volledig werklozen en vrij ingeschreven niet-werkende werkzoekenden.
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tegen 46.400 in 1967; deze toeneming betrof meer bepaald de bouwbedrij-
ven, de metaalverwerking en de voedingsmiddelenbedrijven, evenals de
diensten.

In het eerste stadium van de economische herleving hebben de onder-
nemingen vermoedelijk hun personeel meer direct produktief aangewend;
bovendien was het herstel van de activiteit over het algemeen krachtiger
in de sterk kapitaalintensieve bedrijven dan in die sectoren die talrijke
werkkrachten vereisen.

Het conjunctuurherstel weerspiegelde zich nochtans in de ontwikke-
ling van het verschil tussen het aantal werklozen van 1967 en 1968 : terwijl,
in het eerste kwartaal, het gemiddelde aantal normaal arbeidsgeschikte
volledig werklozen bij het einde van de maand 24.500 groter was dan in
1967, slonk het verschil geleidelijk en in december lag het aantal werklozen
3.400 eenheden beneden het peil van 1967.

In de loop van het jaar kwam de conjunctuurverbetering duidelijker
tot uitdrukking in de vermindering, t.o.v. 1967, van het aantal jonge werk-
zoekenden die al dan niet werkloosheidsuitkering ontvangen, in de stijging
van het aantalopenstaande aanvragen van werkgevers per einde maand
alsook in de toeneming van het aantal bedrijven in de fabrieksnijverheid
die de onderbezetting van hun produktievermogen toeschrijven aan een
tekort aan vakbekwame arbeiders.

Het totaal aantal volledig werklozen jonger dan 20 jaar met normale
arbeidsgeschiktheid en werkzoekenden van dezelfde leeftijd 'die zich
vrijwillig bij de arbeidsbureaus laten inschrijven, daalde sinds mei
beneden het overeenstemmende cijfer van 1967. Toch blijven er nog struc-
turele moeilijkheden bestaan, vooral wegens de onvoldoende aanpassing
van de vakbekwaamheid der jonge werknemers aan de nieuwe eisen van de
arbeidsmarkt op nationaal en regionaal vlak.

Het aantalopenstaande aanvragen van werkgevers per einde maand
heeftsedert september het cijfer van het voorgaande jaar aanmerkelijk
overtroffen, Aan het einde van het jaar bereikte het 5.700 eenheden, tegen
3.200 in 1967.
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Het aantal fabrieksbedrijven die de onderbezetting van hun produk-
tievermogen toeschrijven aan een tekort aan vakbekwame arbeiders, steeg
van 2 pct. in januari tot 11 pct. in oktober. Laatstgenoemd percentage, dat
nog klein schijnt te zijn wanneer men het bijvoorbeeld vergelijkt met het
peil van 29 pct. dat in januari 1964 werd bereikt, toont niettemin aan dat
in sommige sectoren reeds een zekere schaarste aan vakbekwame arbeiders
merkbaar wordt.

Bij de beoordeling van het verloop op de arbeidsmarkt dient eveneens
rekening te worden gehouden met het aantal aan immigranten verleende
werkvergunningen. Het daalde van 13.700 voor de eerste elf maanden van
1967 tot 8.500 in 1968. Deze vermindering houdt in hoofdzaak verband
met de beperkingsmaatregelen met betrekking tot de toekenning van werk-
vergunningen aan buitenlandse arbeiders die niet uit de landen van de
Europese Economische Gemeenschap komen.

LONEN EN ANDERE INKOMENS.

Ten gevolge van de ontwikkeling op de arbeidsmarkt, gekenmerkt door
een hoog werkloosheidspeil ondanks de in het tweede halfjaar ingetreden
verbetering, is het groeitempo van de bezoldigingen niet versneld.

Het indexcijfer van de gemiddelde bruto uurverdienste van de arbei-
ders in de nijverheid en in de vervoerseetor, waarbij rekening wordt gehou-
den met de weerslag van de veranderingen in de arbeidsduur, was van
1964 tot 1966 jaarlijks met ongeveer 10 pet. gestegen en met 6 pct. tussen
september 1966 en september 1967; het vermeerderde nog slechts met
5,2 pct. in de daaropvolgende twaalf maanden.

Daarbij komt nog dat laatstgenoemde stijging grotendeels voortvloeit
uit de koppeling van de lonen aan het prijsindexcijfer bij consumptie, die in
de meeste seetoren twee loonsverhogingen van samen ongeveer 4 pct. tot
gevolg had. Bovendien werd de loonontwikkeling beïnvloed - zij het in
iets mindere mate dan in 1967 - door de gevolgen van de nieuwe collee-
tieve overeenkomsten waarbij de loontarieven werden verhoogd.
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Voor het overige ondervonden de nettobezoldigingen van de arbeiders
de terugslag van het te hunnen laste vallend deel der verhoging van de
percentages van sommige bijdragen voor de sociale verzekering.

BEZOLDIGING VAN DE LOONTREKKENDEN,

CONSUMPTIEPRIJZEN EN LOONKOSTEN PER EENHEID PRODUKT

(Indexcijfers 1958 = 100)

-_ Gemiddelde brutoverdienste der arbeiders per gewerkt uur( industrie en vervoer)

-- Conventioneel arbeidersloon (landbouw, industrie en diensten)

- Conventioneel bediendenloon (landbouw, industrie en diensten)

-- Consumptieprijzen
--- Loonkosten per eenheid produkt (industrie) (I)
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Bronnen : Conventionele arbeiders- en bediendenlonen : Min iaterie van Tewerkstelling en Arbeid.
Consumptieprijzen : Ministerie van Economische Zaken.
Loonkosten per eenheid produkt : Centrum voor Economische Studiën van Leuven.

(1) Arbeiders en bedienden, betrokken periode : maart tot mei en september tot november van ieder jaar.

Daar evenwel de consumptieprijzen trager stegen, en wel met 2,4 pct.
van september 1967 tot september 1968, tegen 3,2 pct. in de vorige twaalf
maanden, verbeterden de reële arbeiderslonen vrijwel even snel als in
laatstgenoemde periode, maar trager dan voordien.

Van september 1967 tot september 1968 steeg de gemiddelde bruto
uurverdienste van de arbeiders minder sterk in België dan in de Verenigde
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Staten, het Verenigd Koninkrijk en sommige landen van de Europese
Economische Gemeenschap.

De vertraging in de stijging van de bezoldigingen blijkt eveneens uit
het verloop van het indexcijfer van de conventionele lonen der bedienden.
Dit indexcijfer, dat niet de weerslag ondergaat van de veranderingen in de
arbeidsduur, steeg tussen september 1967 en september 1968 met 5,4 pct.,
tegen 7 pct. in de vorige twaalf maanden en 9,1 pct. van september 1965
tot september 1966.

Voor de gezamenlijke eerste negen maanden schijnt het groeipercen-
tage van de loonsom in zeer geringe mate onder dat van de overeenstem-
mende periode van het voorgaande jaar te zijn gebleven.

Uit het oogpunt van de industriële kostprijzen zijn de kosten per uur
'van de werkkrachten meer toegenomen dan de uurverdienste. Zij worden
inderdaad niet alleen beïnvloed door de vermindering van de arbeidsduur,
maar ook door de veranderingen van de door de werkgevers gedragen
sociale lasten die opnieuw verhoogd zijn; hun percentage vergeleken met
de brutobezoldigingen steeg, wat de arbeiders betreft, van 45,56 in 1967
tot 47,38 in 1968. De stijging van de kosten per uur van het arbeidersper-
soneel in de fabrieksnijverheid bedroeg voor de eerste zes maanden 5,6 pct.,
in vergelijking met 1967; in het tweede halfjaar zou zij een weinig belang-
rijker kunnen zijn geweest.

Te oordelen naar de diverse beschikbare gegevens moet de verbetering
van de produktiviteit, die niet nauwkeurig kan worden gemeten, nochtans
aanmerkelijk zijn geweest. Deze vooruitgang heeft op de loonkosten per
eenheid produkt een gunstige invloed gehad. Volgens het door het Centrum
voor Economische Studiën van Leuven berekende indexcijfer zouden zij in
het eerste halfjaar, in vergelijking met 1967, met 3,9 pct. verminderd zijn;
voor het tweede halfjaar is geen enkel cijfer beschikbaar, maar een belang-
rijke ommekeer van de evolutie schijnt zich in de loop hiervan niet te
hebben voorgedaan.

Ondanks de stijging van enkele produkten is de eenheidswaarde van
de ingevoerde grondstoffen gedurende de eerste negen maanden, in verge-
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lijking met 1967, nauwelijks veranderd; de prijzen van sommige energie-
vormen zijn een weinig gedaald; de toeneming van de produktie had een
vermindering van de vaste kosten per eenheid produkt tot gevolg.

Daar anderzijds het gemiddelde peil van de verkoopprijzen van de
afgewerkte industriële produkten in de loop van de eerste elf maanden in
vergelijking met 1967 zeer licht gestegen is, zijn de winstmarges van de
bedrijven waarschijnlijk groter geworden, althans in de sectoren waarvan
de activiteit het meest door de economische herleving werd begunstigd.

GROOTHANDELSPRIJZEN VAN DE INDUSTRIELE PRODUKTEN.

De wereldprijzen van het merendeel der basisprodukten voor indus-
trieel gebruik zijn over het jaar in zijn geheel weinig veranderd; aan het
einde van het jaar is de prijs van wol en katoen evenwel gaan oplopen,
terwijl die van koper, in het eerste kwartaal, een forse stijging vertoonde
en, na een tijdelijke daling, gedurende de jongste maanden opnieuw toe-
nam.

Het Belgische indexcijfer van de groothandelsprijzen der industriële
produkten, dat in de loop van de eerste drie kwartalen stabiel was, is in
oktober en november licht gestegen. In vergelijking met de aanvang van het
jaar had de vastere tendentie vooral betrekking op de halffabrikaten.

Op het niveau van de produktengroepen hebben de prijzen van de
textielprodukten zich in de loop van de eerste elf maanden hersteld, ter-
wijl zij tijdens het grootste deel van 1967 waren gedaald. Die van de bouw-
materialen zijn trager gestegen dan in het voorgaande jaar. De prijzen van
de andere produktengroepen, met name die van de chemische en de metaal-
nijverheid, ondergingen geen aanmerkelijke veranderingen van conjunc-
turele aard; de prijzen van de aardolie, die in 1967 onder invloed van
toevallige factoren waren opgelopen, zijn gedaald.

Het algemene peil van de groothandelsprijzen der afgewerkte indus-
triële produkten schijnt even snel te zijn gestegen als in de Duitse Bonds-
republiek en Nederland, sneller dan in Frankrijk en trager dan in de Vere-
nigde Staten en het Verenigd. Koninkrijk.
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GROOTHANDELSPRIJZEN VAN DE INDUSTRIELE PRODUKTEN (1)

(Indexcijfers 1958 = 100)
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CONSUMPTIEPRIJZEN.

De stijging van de consumptieprijzen, gemeten aan de hand van het
nieuwe indexcijfer dat, aangepast aan de structuurwijzigingen van de uit-
gaven der gezinnen, een belangrijker aandeel diensten en een geringer
aandeel voedingsmiddelen omvat, was in 1968 gematigd. Het algemene
indexcijfer steeg met 2,5 pct., d.i. een kleiner percentage dan in 1967.

CONSUMPTIEPRIJZEN IN BELGIE

(Indexciijers 1953 = 100) (1)

180
)iensten/ 1800/

160 160

140

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

140
VoedingSmiddele~

,Algemeen
indexcijfer.-.------

_-----/ 120..-
---- Niet voor de voeding

bestemde produkten

120

100 100

1960 1962 1964 1966 1968

Bron .' l\finisterie van Economische Zaken.
(1) Van januari lüü7 af zijn de gegevens niet meer direct berekend, maal' vloeien zij voort uit de omzetting op basis

1953 = 100 van het indexcijfer bij consumptie, dat het vroegere indexcijfer van de kleinhandelsprijzen heeft vervangen.

De prijzen van de diensten vertoonden de sterkste stijging. Zij namen
toe met 4,7 pct., terwijl die van de voedingsprodukten en van de niet voor
de voeding bestemde produkten respectievelijk naar omhoog gingen met

57



CONSUMPTIEPRIJZEN : VERGELIJKING MET HET BUITENLAND (1)

(Indexcijfers 1958 = 100)
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slechts 2 en 1,2 pct., wat een matigende invloed had op de ontwikkeling
van het gezamenlijke indexcijfer.

In 1968 was de stijging van de consumptieprijzen in België minder
krachtig dan in Frankrijk, Nederland, de Verenigde Staten en het Verenigd
Koninkrijk, even groot als in de Duitse Bondsrepubliek en groter dan in
Italië.

BUITENLANDSE HANDEL.

Gedurende de eerste elf maanden steeg de gezamenlijke waarde
van de uitvoer van de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie met
15,9 pct., tegen 2,9 pct. in 1967.

Deze toeneming, welke moet worden toegeschreven aan een vermeer-
dering van het uitgevoerde volume, was vooral krachtig voor de uitvoer
naar de Verenigde Staten en de Europese Economische Gemeenschap,
waaronder vooral de Duitse Bondsrepubliek.

Zij had betrekking op vrijwel alle grote categorieën produkten : de
verkopen van non-ferrometalen en van textielprodukten, die in 1967
waren achteruitgegaan, vertoonden een aanmerkelijke vooruitgang; die
van ijzer- en staalprodukten, van metaalfabrikaten, van glas en spiegelglas,
van chemische produkten en minerale oliën zijn veel sneller gestegen dan
in 1967; daarentegen is het groeitempo van de leveringen van landbouw-
produkten, na de buitengewone stijging in 1967, verzwakt, ofschoon het
zeer hoog bleef.

De gezamenlijke waarde van de invoer steeg met 15,6 pct. in de loop
van de eerste elf maanden terwijl zij in 1967 met 0,3 pct. was gedaald.
De invoer van produktiegoederen vermeerderde met 21,1 pct. in de loop
van de eerste negen maanden, die van verbruiksgoederen met 9,8 pct. en
die van kapitaalgoederen met 1,7 pct. De zeer snelle vooruitgang van de
invoer moet in hoofdzaak worden toegeschreven aan een stijging van de
hoeveelheid, wat verband houdt met het conjunctuurherstel.
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BUITENLANDSE HANDEL VAN DE BELGISCH-LUXEMBURGSE ECONOMISCHE UNIE (1)
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Het tekort op de handelsbalans heeft, volgens de douanestatistieken,
voor de eerste elf maanden fr. 6,5 miljard bereikt, d.i. hetzelfde bedrag
als in 1967. Het tekort tegenover het geheel van de niet-geïndustria-
liseerde landen is toegenomen, maar het overschot op de landen van de
Europese Economische Gemeenschap is vermeerderd; het tekort van 1967
tegenover de Duitse Bondsrepubliek is verdwenen en de overschotten op
Frankrijk en Nederland zijn toegenomen. Het saldo t.O.V. de Verenigde
Staten, dat in 1967 negatief was, is positief geworden; het tekort tegen-
over het Verenigd Koninkrijk is daarentegen enigszins toegenomen.

BETALINGSBALANS.

Het overschot van de balans van het lopend verkeer van de Belgisch-
Luxemburgse Economische Unie, dat in 1967 ten gevolge van de vertra-
ging van' de economische activiteit zeer aanzienlijk was geweest, is
aanmerkelijk gekrompen : in de loop van de eerste elf maanden bedroeg
het fr. 3,7 miljard, tegen fr. 11,3 miljard in 1967.

Deze ontwikkeling stemt in hoofdzaak overeen met die van het saldo
van de uitvoer, de invoer en het maakloonwerk. Het overschot van
fr. 4,6 miljard dat uit hoofde van deze transacties in 1967 werd geboekt,
heeft plaats gemaakt voor een tekort van fr. 1,2 miljard.

De tegenstrijdigheid tussen deze verslechtering en de ongewijzigde
toestand van de handelsbalans zoals die blijkt uit de douanestatistieken
moet worden toegeschreven aan het feit dat de uitvoerontvangsten minder
krachtig gestegen zijn dan de door de douane opgetekende uitvoer-
verrichtingen : van 1967 tot 1968 steeg het expansietempo van de eerste
van 7 tot 11,8 pct. en dat van de tweede van 2,9 tot 15,9 pct., zoals hiervoor
werd vermeld. Dit verschil tussen de twee reeksen statistieken schijnt in
ruime mate het gevolg te zijn van een verlenging van de betalingstermijnen.

Hetzelfde verschijnsel schijnt eveneens oorzaak te zijn geweest van
een vertraging, zij het in veel geringere mate, van de toeneming van de
betalingen wegens invoer.
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Het gebruikelijke overschot van de goederenarbitrageverrichtingen
was minder groot dan in 1967; het schijnt eveneens de invloed te hebben
ondergaan van de wijzigingen die zich in de betalingstermijnen voordeden.

BETALINGSBALANS VAN DE BELGISCH-LUXEMBURGSE ECONOMISCHE UNIE (1)

(Miljarden franken)

Saldo van de lopende rekening Saldo van het kapitaalverkeer van de
Staat en van de andere overheid

o

1010

o

-10 -10

Saldo van het kapitaalverkeer van de
bedrijven en particulieren (2)

Totaal saldo

o

10

-10 -10
1961 1963 1965 1967 67 68 1961

elf maanden

1963 1965 1967 67 68
elf maanden

(1) Cf. tabellen 4, 5 en 7.
(2) Overheidsbedrijven, niet-geldscheppende financiële instellingen van de overheidssector, en parbiculiere sector.

Het overschot van het dienstenverkeer was ongeveer even groot als
in 1967; de netto-ontvangsten uit hoofde van de investeringsopbrengsten
zijn toegenomen, terwijl de buitenlandse uitgaven van de overheid en het
tekort uit hoofde van het reisverkeer groter waren.
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Het overschot van de particuliere overdrachten steeg van fro 1,4 tot
2,3 miljard, in hoofdzaak ten gevolge van de toeneming van het bedrag der
bezoldigingen waarover de in de Democratische Republiek Kongo wer-

Tabel 4.

LOPENDE REKENING VAN DE BETALINGSBALANS

VAN DE BELGISCH-LUXEMBURGSE ECONOMISCHE UNIE MET HET BUITENLAND

(MiZ;arden franken)

In67 I 1968 v
isea In64 In65 InG6 In67

(Eerste 11 maanden)

l. Uitvoer .............................. +200,7 +230,5 +253,6 +266,4 +283,3 +258,4 +289,0
2. Invoer .............................. -209,7 -239,2 -256,2 -283,0 -287,2 -260,8 -297,9
3. Loonwerk ........................... + 3,3 + 5,2 + 6,6 + 8,1 + 7,8 + 7,0 + 7,7

Totaal ... - 5,7 - 3,5 + 4,0 - 8,5 + 3,9 + 4,6 - 1,2
4. Goederenarbitrageverrich·

tingen (1) . . .. ... . .. . ... .. . .. ... . . + 2,4 + 5,4 + 3,2 + 5,3 + 5,4 + 5,6 + 3,3
5. Dienstenverkeer (2) ............ - 1,3 - 2,6 + 0,3 - 0,7 + 3,3 + 3,0 + 3,2
6. Particuliere overdrachten ...... +. 2,5 + 3,0 + 2,5 + 1,6 + 1,5 + 1,4 + 2,3
7. Overdrachten van de Staat ...... - 3,1 - 2,4 - 2,4 - 2,5 - 4,0 - 3,3 - 3,9
Saldo van de lopende rekening ... - 5,2 - 0,1 + 7,6 - 4,8 + 10,1 + 11,3 + 3,7

(1) Goederen gekocht in een vreemd land en opnieuw verkocht aan een ander vreemd land.
(2) Vervoerkosten, verzekeringen, reisverkeer, inve.steringsopbrengsten, overheidsbrnnsncties en transnetles vuu de Europese

an de internationale instellingen, seizoen- en grensarbeiders, enz.
v Voorlopige cijfers.

kende landgenoten in België beschikken. De netto-overdrachten van de
Staat bedroegen fro 3,9 miljard, tegen fr. 3,3 miljard in 1967; deze over-
drachten omvatten de bijdrage van de Staat tot verscheidene Europese
en internationale instellingen en inzonderheid de betalingen aan het
Europese Ontwikkelingsfonds en aan het Europese Oriëntatie- en Garantie-
fonds voor de Landbouw, die hoger lagen dan in 1967; zij omvatten even-
eens de technische bijstand van België aan de Democratische Republiek
Kongo, meer in het bijzonder het door België gedragen deel van de bezol-
digingen van de Belgische technici die hun medewerking verlenen aan het
Kongolese bestuur.

Wat het kapitaalverkeer betreft, sloten de verrichtingen van de Staat
met een netto-uitvoer van fr. 3,6 miljard, tegen fr. 7,7 miljard in 1967.
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De Staat heeft zijn buitenlandse tegoeden met Fr. 0,2 miljard vermeerderd
en zijn verplichtingen aan het buitenland met fr. 3,4 miljard verminderd.

Tabel 5.

NETTO KAPITAALVERKEER VAN DE BELGISCH-LUXEMBURGSE ECONOMISCHE UNIE

MET HET BUITENLAND

(Miljarden franken)

I I
1967 I 1968 v

1963 1964 1965 1966 1967
(Eerste 11 maanden)

1. Staat .................................... + 2,4 + 0,4 - 5,8 - 2,5 - 6,3 - 7,7 - 3,6
- Tegoeden ........................... - 0,4 - 0,1 - 0,5 - 0,3 - 0,4 - 0,4 - 0,2
- Verplichtingen ........... " ........ + 2,8 + 0,5 - 5,3 - 2,2 - 5,9 - 7,3 - 3,4

2. Overige publiekrechtelijke lichamen + 0,1 + 1,1 .. . .. . - 0,5 - 0,5 ...
3. Overheidsbedrijven en niet-geldschep-

pende financiële instellingen van de
overheidssector .. " .................... + 0,6 + 2,3 + 2,1 + 1,7 + 0,9 + 1,6 - 0,3

4. Particuliere sector :

- Investeringen en beleggingen III

het buitenland ..................... - 9,5 - 6,7 - 5,4 - 8,9 - 8,1 - 7,8 -12,3
waaronder : Effecten ............ - 5,5 - 1,3 - 2,1 - 6,5 - 5,3 - 5,1 -11,5

- Buitenlandse investeringen en
beleggingen III de B.L.E.U. ... + 9,7 +12,2 + 8,5 + 7,2 +15,0 +13,0 +11,1
waaronder: Directeinvesteringen n.b. n.b. + 7,1 + 7,0 +11,5 + 9,7 +10,4

- Niet onderscheiden investeringen
en beleggingen ..... .. ......... ... . . + 1,3 + 1,0 + 0,8 + 0,6 + 0,3 + 0,3 ...

Totaal van de particuliere sector .. + 1,5 + 6,5 + 3,9 - 1,1 + 7,2 + 5,5 - 1,2

Eindtotaal ... + 4,6 +10,3 + 0,2 - 1,9 + 1,3 - 1,1 - 5,1

v Voorlopige cijfers.
n. b. Niet beschikbaar.

De middelen die de banken en de overige geldscheppende instellingen
aan de Staat verschaffen door zelf schulden aan te gaan tegenover het
buitenland maken geen deel uit van de verplichtingen van de Staat aan
het buitenland, die op de betalingsbalans voorkomen: voor de Schatkist
gaat het hier om leningen opgenomen bij ingezetenen. Houdt men rekening
met deze transacties, dan is het beroep van de Staat op de buitenlandse
markten in 1968 met fr. 3,8 miljard gedaald, tegen fr. 3,5 miljard in 1967.

De kapitaaltransacties van de andere overheidslichamen hebben per
saldo niet geleid tot geldbewegingen met het buitenland; de verrichtingen
van de overheidsbedrijven en van de niet-geldscheppende financiële instel-
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lingen van de overheidssector, die in 1967 aanleiding hadden gegeven tot
een netto-ontvangst van fr. 1,6 miljard, sloten met een nettoafvloeiing van
fr. 0,3 miljard.

Tabel 6.

BEROEP VAN DE STAAT OP DE BUITENLANDSE MARKTEN

(Verande1"ingen in miljarden franken)

1967 1968 v I 1967 I 1968 v
1963 1964 1965 1966 1967

(Eerste 10 maanden)(2) (Eerste Il maanden)

1. Bij het kapitaalverkeer opge·
tekende verplichtingen (1) + 2,8 +0,5 -5,3 -2,2 -5,9 - 8,1 - 3,2 - 7,3 - 3,4

2. Door bemiddeling van Bel-
gische geldscheppende instel-
lingen aangegane verplich-
tingen ........................... + 9,7 +0,6 +0,5 +7,1 +3,4 + 3,3 - 0,4 + 3,8 - 0,4--

3. Totaal beroep van de Staat
op de buitenlandse markten +12,5 +1,1 -4,8 +4,9 -2,5 - 4,8 - 3,6 - 3,5 - 3,8

- in buitenlandse geld-
soorten ........ .,.... .. . .. .. + 8,2 +0,5 -4,9 +3,9 +5,6 + 6,0 - 0,7 + 5,8 - 0,8

-in Belgische franken ... + 4,3 +0,6 +0,1 +1,0 -8,1 -10,8 - 2,9 - 9,3 - 3,0

(1) Cf. tabel 5, rubriek 1. Staat : verphchtmgen.
(2) Deze periode wordt hier opgenomen, omdat zij voorkomt in tabel Il, waarvan rubriek 2 het totaal van deze tabel

weergeeft.
v Voorlopige cijfers.

Na een overschot van fr. 5,5 miljard in 1967 liet het kapitaalverkeer
van de particuliere sector in 1968 een tekort van fr. 1,2 miljard.
Deze verandering is het resultaat van een vermeerdering van de nieuwe
investeringen en beleggingen van ingezetenen in het buitenland en van
een vertraging der investeringen en beleggingen van buitenlanders in de
Belgisch-Luxemburgse Economische Unie.

De ingezetenen hebben hun netto-aankopen van effecten meer dan
verdubbeld; waarschijnlijk vermeerderden zij vooral hun nieuwe beleggin-
gen in ter Beurze van New York verhandelde aandelen, waarvan de
koersen opwaarts gericht waren, alsmede hun inschrijvingen op interna-
tionale leningen; aangezien in de Verenigde Staten nieuwe maatregelen
tot beperking van de kapitaalafvloeiing genomen werden, deden de Ameri-
kaanse bedrijven een groter beroep op internationale leningen, tegen
hogere rentevoeten, om hun investeringen in het buitenland te financieren.
Daarentegen hebben de ingezetenen minder middelen besteed aan directe
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investeringen en aan de aankoop van gebouwen in het buitenland.
In totaal hebben zij voor fr. 12,3 miljard kapitalen uitgevoerd, tegen
fr. 7,8 miljard in 1967.

Terwijl zij in de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie meer mid-
delen tot zich trokken, vooral door middel van euro-uitgiften, hebben
de buitenlanders per saldo in 1968 tot een bedrag van fr. 0,5 miljard Bel-
gische en Luxemburgse effecten verkocht; in 1967 hadden zij er daaren-
tegen voor fr. 2,5 miljard gekocht; ondanks de terugbetaling van een zeer
belangrijke lening van een dochtermaatschappij aan haar buitenlandse
moedermaatschappij was het nettobedrag der buitenlandse directe inves-

Tabel 7.

BETALINGSBALANS VAN DE BELGISCH-LUXEMBURGSE ECONOMISCHE UNIE

EN HAAR FINANCIERING

(Miljarden franken)

1967 1908 v
1903 1964 1965 1960 1967

(Eerste Il maanden)

Betalingsbalans :

a) Saldo van de lopende rekening . - 5,'2 - 0,1 + 7,6 - 4,8 + 10,1 + ll,3 + 3,7
b) Netto kapitaalverkeer ............ + 4,6 + 10,3 + 0,'2 - 1,9 + 1,3 - 1,1 '- 5,1
c) Vergissingen en weglatingen ... + O,G + 0,5 + 0,7 + 0,3 + 0,9 + 1,1 - 0,1

Totaal ... ... + 10,7 + 8,5 - 6,4 + 1'2,3 + ll,3 - 1,5

Financiering van de betalingsbalans :

a) Herfinanciering buiten de geld-
scheppende instellingen van com-
merciële vorderingen op het bui-
tenland .............................. + 0,1 . .. + 1,'2 - 1,1 + '2,7 + 4,9 - 0,1

b) Mutaties van de goudvoorraad
en netto deviezenpositie van de
geldscheppende instellingen :

- Belgische en Luxemburgse
banken ........................... - 10,1 - '2,1 - 1,'2 - 8,1 - 3,1 - 1,4 + 1'2,3

- Overige geldscheppende in-
stellingen ........................ - 1,'2 + 0,'2 + 0,5 + 1,1 + 0,3 + 1,6 + 0,6

- Nationale Bank van
België (1) ..................... + n ,s + 1'2,6 + 8,0 + 1,7 + 1'2,4 + 6,'2 - 14,3

Totaal b) ... - 0,1 + 10,7 + 7,3 - 5,3 + 9,6 + 6,4 - 1,4
'l'ota le Iinanciering [a) + b)] ... ... + 10,7 + 8,5 - 6,4 + 1'2,3 + ll,3 - 1,5

(1) Cf. tabel 8.
v Voorlopige cijfers,
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teringen daarentegen iets hoger dan in 1967. In totaal bereikte de netto-
invoer van buitenlands kapitaal in 1968 fr. 11,1 miljard, tegen fr. 13 miljard
in 1967.

Het verloop van de particuliere kapitaaltransacties komt in ruime mate
overeen met de ontwikkelingen voortvloeiend uit de gezamenlijke interna-
tionale actie om een beter evenwicht der betalingsbalansen te bereiken.

In totaal lieten het lopend verkeer en het kapitaalverkeer, rekening
houdend met de vergissingen en weglatingen, per saldo een tekort van
fr. 1,5 miljard in 1968, terwijl in 1967 een overschot van fr. 11,3 miljard
werd opgetekend.

Dit tekort komt tot uiting in een vermindering met fr. 0,1 miljard van
de commerciële vorderingen op het buitenland die de markt heeft over-
genomen van de geldscheppende instellingen en in een inkrimping met
fr. 1,4 miljard van de goudvoorraad en de netto deviezenpositie van die
instellingen.

De Belgische en Luxemburgse banken hebben hun nettopositie in
deviezen en Belgische franken tegenover het buitenland met fr. 12,3 mil-
jard verhoogd; de toeneming van hun beleggingen in deviezen in het
buitenland overtrof die van hun verplichtingen met fr. 9 miljard; boven-
dien zijn hun nettoverplichtingen in Belgische franken met fr. 3,3 miljard
verminderd. De netto deviezenpositie van verschillende geldscheppende
instellingen buiten het bankwezen is eveneens met fr. 0,6 miljard toegeno-
men. In totaal is de netto deviezenpositie van de geldscheppende instellin-
gen andere dan de Bank met fr. 12,9 miljard verbeterd. De vermindering
met fr. 14,3 miljard van de goudvoorraad en de netto deviezenpositie van
de Bank moet, tot een zelfde bedrag, aan dat verloop worden toegeschre-
ven.

In december zijn de goudvoorraad en de netto deviezenpositie van
de Bank enigszins toegenomen.
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De versterking van de deviezenpositie van de geldscheppende instel-
lingen andere dan de Bank en de toeneming van de kredieten die aan het
buitenland werden verleend in de vorm van een verlenging van de beta-
lingstermijnen hebben de goudvoorraad en de netto deviezenpositie van de
Bank voor het gehele jaar aanmerkelijk sterker doen dalen dan op grond

GOUDVOORRAAD EN NETTO DEVIEZENPOSITIE

VAN DE BANKEN EN VAN DE NATIONALE BANK VAN BELGIE (1)

(Veranderingen in miljarden franken)

20 20
~ Belgische en luxemburgse Banken

~ Nationale Bonk 'Ion België

o

1010

o

-10 -10

-20 -20

1961 1963 1965 1967 67 68
elf maanden

(1) Cf. tabel 7.

van het verloop van de economische transacties met het buitenland kon
worden verwacht. De invloed van die factoren zou nog duidelijker zijn
geweest indien de banken, ten dele uit hoofde van de vermeerdering van
hun beleggingen in buitenlandse geldsoorten en van hun kredieten voor
financiering van de uitvoer, niet verplicht waren geweest aanzienlijke
bedragen accepten in Belgische franken, die uitvoertransacties vertegen-
woordigen, te mobiliseren, de Bank nam deze accepten in haar portefeuille
op en zij vormen voor haar een buitenlands tegoed, zo niet een valuta-
reserve in de strikte zin van het woord.
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Voor het gehele jaar zijn de goudvoorraad en de netto deviezenpositie
van de Bank verminderd met fr. 14,2 miljard, terwijl ze in 1967 met
fr. 12,4 miljard waren toegenomen.

Tabel 8.
GOUDVOORRAAD EN NETTO DEVIEZENPOSITIE

VAN DE NATIONALE BANK VAN BELGIE (1)

(Veranderingen in miljarden franken)

Tegoeden Overige nettotegoeden
verkregen Tegoeden en -verplichtingen

bij het in buitenlandse Tegoeden TotaalGoudvoorraad In ternutionnle omwisselbare in het
Monetaire geldsoorten buitenland Overige

Fonds in Belgische
franken

1963 ........................ + 0,3 + 0,4 + 8,7 + 1,5 + 0,3 + 11,2
1964 ........................ + 3,9 + 3,1 + 5,5 ... + 0,1 + 12,6
1965 ........................ + 5,4 + 5,4 - 5,1 . .. + 2,3 + 8,0
1966 ........................ - 1,7 + 3,0 - 0,5 . .. + 0,9 + 1,7
1967 ........................ - 2,2 - 2,0 + 14,7 + 1,5 + 0,4 + 12,4
1968 ........................ + 2,2 - 1,3 - 18,0 - 3,0 + 5,9 - 14,2

1967 Eerste 11 maanden - 0,7 - 2,5 + 15,3 + 1,5 - 7,4 + 6,2
1968 Eerste 11 maanden + 2,1 + 1,6 - 17,1 ... - 0,9 - 14,3

(1) Cf. Bijlage 6, tabel 2.

De goudvoorraad is gestegen met fr. 2,2 miljard, want de aankopen
van Belgische franken tegen goud door het Internationale Monetaire Fonds,
ter gelegenheid van de trekkingen van het Verenigd Koninkrijk en van
Frankrijk, en de omzetting van dollars in goud door de Bank hebben de
bijdragen van deze laatste tot de goudpool ruim goedgemaakt.

Het bij het Internationale Monetaire Fonds verworven tegoed vermin-
derde met fr. 1,3 miljard. Het Fonds heeft gebruik gemaakt van Belgische
franken die het bezat krachtens de quota van België of die het heeft geleend
op grond van de deelneming van België aan de Algemene Leningsovereen-
komsten, om verschillende trekkingen te financieren, met name door het
Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en Canada. Bovendien heeft Frankrijk een
deel van zijn rechten op terugbetaling voortvloeiend uit de werking van de
Algemene Leningsovereenkomsten aan België overgedragen. De weerslag
van deze verrichtingen werd evenwel meer dan volledig gecompenseerd
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door aanzienlijke wederaankopen in Belgische franken door verschillende
landen, inzonderheid de Verenigde Staten.

Het tegoed in omwisselbare buitenlandse geldsoorten, dat in 1967
met fr. 14,7 miljard was toegenomen, daalde met fr. 18 miljard. Deze
vermindering moet tot een bedrag van fro2,5 miljard worden toegeschreven
aan de vervanging van het ((fully drawn n-gedeelte van de met de Federal
Reserve Bank of New York gesloten swapakkoorden door een ((stand-by n-
gedeelte; deze wijziging kwam tot uiting in een gelijkwaardige kredietver-
mindering van de verplichtingen in Belgische franken van de overheids-
sector aan het buitenland.

De Bank heeft, vooral in het vierde kwartaal, een beroep gedaan op het
mechanisme van de swapakkoorden om dollars te kopen tegen Belgische
franken. Aangezien deze dollars, leverbaar op termijn aan de Federal
Reserve Bank of New York grotendeels op de valutamarkt werden ver-
kocht, is de netto deviezenpositie van de Bank gedurende sommige periodes
van het jaar negatief geworden. De swapakkoorden beschermen de partijen
evenwel tegen de wisselrisico's die zouden voortvloeien uit een revaluatie
van de te leveren buitenlandse valuta's door voor de debiteur de mogelijk-
heid open te laten die valuta's tegen de vroegere pariteit te kopen.
Op 31 december waren de termijnverplichtingen van de Bank voortvloeiend
uit de aanwending van de swapakkoorden teruggebracht tot fro 0,4 mil-
jard en meteen haar negatieve deviezenpositie tot een nagenoeg overeen-
stemmend peil.

De in Belgische franken uitgedrukte tegoeden in het buitenland,
bestaande uit certificaten van de Amerikaanse Schatkist, zijn verdwenen :
de certificaten waarop in november 1967 was ingeschreven tot een bedrag
van fr. 3 miljard, werden in december 1968 geïnd.

Het positieve saldo van de overige tegoeden en verplichtingen van de
Bank is gestegen met fr. 5,9 miljard, in hoofdzaak ten gevolge van een toe-
neming met fr. 6,2 miljard van de portefeuille van de Bank in accepten die
uitvoertransacties vertegenwoordigen.

De goudvoorraad en de netto deviezenpositie van de Bank bereikten
op 31 december in totaal fr. 122,7 miljard, waarvan fro 20,9 miljard netto-
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tegoeden voortvloeiend uit de verschillende akkoorden voor internationale
monetaire samenwerking die de Bank mede heeft ondertekend.

DEKKINGSCOEFFICIENTEN DER DADELIJK OPVRAAGBARE VERBINTENISSEN

VAN DE NATIONALE BANK VAN BELGIE

(Procenten per einde van elk [aar)

52 52

Goud en tegoeden bij het I.M.F.

Verbintenissen op zicht 4848

44 44

40

1960 1962 1964 1966

40

1968

De gouddekking van de dadelijk opvraagbare verplichtingen van de
Bank bereikte eind november 40,7 pct. De dekking in goud, in goudvor-
deringen op internationale financiële instellingen en in tegoeden verworven
bij het Internationale Monetaire Fonds, zoals omschreven in het recente
wetsontwerp tot wijziging van de statuten van het Internationale Monetaire
Fonds en van het monetaire statuut, bereikte op dezelfde datum 48,8 pct.

De ontwikkeling van de betalingsbalans en van de deviezenpositie der
banken kwam tot uiting in de tendens van de noteringen op de valutamarkt.
Het daggemiddelde per maand van de dollarkoers op de gereglementeerde
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markt was van april tot oktober duidelijk opwaarts gericht; tijdens deze
periode benaderde het de maximale interventiekoers vastgesteld krachtens
de Europese Monetaire Overeenkomst. De gemiddelden van november en
december zijn enigszins gedaald ondanks de tijdelijke stijging van de koers
die voorafging aan de bekendmaking door Frankrijk en de Duitse Bonds-
republiek van maatregelen om hun betalingsbalans aan te passen. Op de
vrije markt bleven de dollarnoteringen vrijwel zonder onderbreking van
het begin van het jaar tot in augustus opwaarts gericht; na een achteruit-
gang in september en oktober zijn de koersen opnieuw gestegen.

VALUTAMARKT:

NOTERING VAN DE U.S.-DOLLAR (TRANSFER) IN BELGISCHE FRANKEN

(Daggemiddelden per maand)

5A 5A

52 52

50

Gereglementeerde markt (1)

A8 A8

1960 1962 1964 . 1966 1968

(1) Officiële koers vastgesteld door de in Verrekeningskamer te Brussel vergaderde bankiers. Cf. Bijlage 6, tabel 3.
(2) Richtkoersen.
(3) Koersen die de marge bepalen waarbinnen de Bank de noteringen op de gereglementeerde markt handhaaft krachtens

de statuten van het Internationale Monetaire Fonds en de Europese Monetaire Overeenkornat van 28 december 1958. Deze
koersen zijn 49,625 en 50,375.

OPENBARE FINANCIEN.

Onder invloed van de snelle expansie van sommige categorieën gewone
uitgaven en van de totale uitgaven ten laste van de buitengewone begroting
en het Wegenfonds, zijn de netto financieringsbehoeften van de Staat in
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1968 gestegen. Het gevolg hiervan was een belangrijke vergroting van de
rijksschuld, die echter beperkt bleef tot de Belgische markt.

Tabel 9.

ONTVANGSTEN EN UITGAVEN VAN DE SCHATKIST

VOORTVLOEIEND UIT DE BEGROTINGSVERRICHTINGEN (1)

(Miljarden franken)

19G7 19G8
1963 1964 1965 1966 1967

(Eerste 10 maanden)

1. Gewone begroting :

Ontvangsten ........................... 139,5 157,8 172,7 200,6 219,6 183,1 199,7
Uitgaven ................................. 143,0 155,3 176,5 203,9 221,7 185,0 201,6

Saldo ... - 3,5 + 2,5 - 3,8 - 3,3 - 2,1 - 1,9 - 1,9

2. Saldo van de buitengewone begroting -21,6 -23,8 -25,0 -24,0 -28,3 -22,4 -27,5
Saldo van de begrotingsverrichtingen . -25,1 -21,3 -28,8 -27,3 -30,4 -24,3 -29,4

Bron : Ministerie van Financiën.
(1) Werkelijke ontvangsten en uitgaven gedurende iedere periode, ongeacht het begrotingsjaar waarop zij betrekking heb-

ben, de interne overschrijvingen buiten beschouwing gelaten.

Zoals in 1967 bedroeg het tekort van de gewone begroting voor
de eerste tien maanden fr. 1,9 miljard. De uitgaven namen toe met
fro16,6 miljard of 9 pct., wat vooral is toe te schrijven aan de sectoren bezol-
digingen en pensioenen, ziekte- en invaliditeitsverzekering, onderwijs,
werkloosheid en aan uitkeringen van het Landbouwfonds. De ontvangsten
vermeerderden eveneens met fr. 16,6 miljard of met een zelfde percentage;
de verruiming van het belastingobject en, in mindere mate, de hogere
belastingheffingen, in hoofdzaak voortvloeiend uit de bepalingen van de
z.g. volmachtenwet van 31 maart 1967, liggen hieraan ten grondslag.

Onder invloed van een stijging van de uitgaven met 23 pct. liep
het tekort van de buitengewone begroting op met fr. 5,1 miljard. Inzonder-
heid de uitbetalingen voor landsverdediging, verkeerswezen en openbare
werken namen toe.

Met inachtneming van de extrabudgettaire verrichtingen, waarvan het
negatieve saldo hoofdzakelijk is toegenomen ten gevolge van de stijging
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met fr. 1,4 miljard van de uitgaven van het Wegenfonds, die het grootste
deel van deze verrichtingen uitmaken, bedraagt het schatkisttekort
fro 40 miljard, d.i. fr. 6,4 miljard meer dan in 1967.

Tabel 10.

NETTO FINANCIERINGSBEHOEFTEN VAN DE STAAT

(MiZ;arden franken)

1967 I 1968
1963 1964 1965 1966 1967

(Eerste 10 maanden)

1. Saldo van de begrotingsverrich-
tingen (1) .............................. - 25,1 - 21,3 - 28,8 - 27,3 - 30,4 - 24,3 - 29,4

2. Saldo van de extra budgettaire ver-
richtingen (2 ) ........................ - 9,0 - 6,3 - 7,8 - 4,1 - 7,9 - 9,3 - 10,6

3. Schatkisttekort (3 = 1 + 2) ...... - 34,1 - 27,6 - 36,6 - 31,4 - 38,3 - 33,6 - 40,0
4. Aflossingen van de overheidsschuld

begrepen in de begrotingsuitga-
ven ....................................... 10,8 12,6 14,5 14,3 15,3 12,9 12,7

5. Netto financieringsbehoeften van de
Staat (5 = 3 + 4) .................. - 23,3 - 15,0 - 22,1 - 17,1 - 23,0 - 20,7 - 27,3

(1) Cf. tabel V.
(2) Deze rubriek omvat de uitgaven van het Wegenfonds.

De netto financieringsbehoeften van de Staat, die overeenstemmen met
het verschil tussen dit tekort en de aflossingen van de rijksschuld inge-
schreven in de begrotingsuitgaven, liepen van het ene jaar tot het andere
op van fr. 20,7 tot 27,3 miljard.

Zoals in 1967 konden die behoeften volledig worden gedekt met de
middelen die de Staat zich op de Belgische markt verschafte ten bedrage
van fr. 30,9 miljard. De kortlopende verplichtingen van de Staat
tegenover deze markt namen toe met fr. 10,3 miljard, in plaats van fro 8,2
miljard in 1967, terwijl de gevestigde schuld met fr. 19,4 miljard steeg,
tegen fr. 17 miljard tijdens het voorafgaande jaar.

In vergelijking met 1967 nam de bijdrage van de niet-geldschep-
pende nationale sectoren sterk af : fr. 1,8 miljard, in plaats van fr. 19,2 mil-
jard. Na een vermeerdering met fr. 8,7 miljard in 1967 daalde de rijksschuld
in het bezit van de financiële spaar- en kredietinstellingen met fr. 2,5 mil-
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BEROEP VAN DE STAAT OP DE BELGISCHE MARKT (1)

(Veranderingen in miljarden franken)

Totaal Gevestigde leningen + leningen op halflange
termijn die openstaan voor elke belegger

20

3030

20

10

o

Andere verplichtingen op halflange termijn Verplichtingen op korte termijn

10

~

10

0 Wl ~ rzm f7Z?l pm ......,Ja.. ~ I~ I~ ~ 0lZ2Zi M I
-10 -10

1961 1963 1965 1967 67 68 1961 1963 1965 1967 67 68
tien maanden tien maanden

(1) Cf. tabel 11, rubriek 1.

jard en die in het bezit van de particulieren, de niet-financiële bedrijven,
de verzekeringsinstellingen en de pensioenfondsen steeg zoals in 1967,
maar in aanzienlijk mindere mate: fr. 4,3 miljard, in plaats van Fr. 10,5 mil-
jard.

Dit verklaart waarom het beroep van de Staat op de geldscheppende
instellingen veel hoger was dan in 1967. De aanbreng van deze instellingen
bereikte inderdaad fr. 29,1 miljard, terwijl hij tijdens het voorgaande jaar
slechts fr. 6,3 miljard bedroeg. De bijdrage van de banken beliep
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fr. 8 miljard, met inbegrip van de toeneming van de overeenkomstig het
koninklijk besluit nr 41 van 29 september 1967, gedisconteerde, door het
Wegenfonds geaccepteerde wissels ter betaling van uitgevoerde en opge-
leverde werken, waarvan het totale uitstaande bedrag per eind oktober
fr. 1,9 miljard bereikte. De aanbreng van andere geldscheppende instel-
lingen was eveneens belangrijk. De Schatkist heeft het opgenomen bedrag
van haar kredietlijn bij de Bank opgevoerd met fr. 10,8 miljard; deze
kredietlijn werd met ingang van 1 september van fr. 10 op 16 miljard
gebracht C).

Tabel 11.

DEKKING VAN DE NETTO FINANCIERINGSBEHOEFTEN VAN DE STAAT

(Miljarden franken)

1967
I

1968
1963 1964 1965 1966 1967

(Eerste 10 maanden)

1. Beroep van de Staat op de Bel·
gische markt :

a) Geldscheppende instellingen ... +11,0 +11 ,5 +11,8 + 6,9 + 3,9 + 6,3 v+29,l
b) Particuliere spaarkassen, Alge·

mene Spaarkas, openbare kre-
dietinstellingen ..................... - 2,7 - 5,7 + 5,6 - 1,4 + 9,2 + 8,7 - 2,5

c) Overige (1) ........................ + 2,5 + 8,1 + 9,5 + 6,7 +12,4 +10,5 v+ 4,3

Totaal ... +10,8 +13,9 +26,9 +12,2 +25,5 +25,5 +30,9

2. Beroep van de Staat op de buiten-
landse markten (2 ) .................. +12,5 + 1,1 - 4,8 + 4,9 - 2,5 - 4,8 - 3,6

3. Totaal (3 ) .............................. +23,3 +15,0 +22,1 +17,1 +23,0 +20,7 +27,3
waarvan : Directe en indirecte fi-

nanciering van de Staat
door de geldscheppende
instellingen [la) +2J (4) +23,5 +12,6 + 7,0 +11,8 + 1,4 + 1,5 v+25,5

(1) Rubriek waarvan de cijfers als sluitpost berekend zijn en waarin vooral begrepen zijn de parbicul ieren , de bedrijven
die geen financiële instellingen zijn, de verzekeringainstellingen en de pensioenfondsen.

(2) Cf. tabel 6.
(3) Cf. Bijlage 6, tabellen 4 en 4bis.
(4) Het beroep van de Staat op de buitenlandse markten wordt beschouwd als een indirecte financiering door de geld-

scheppende instellingen.
v Voorlopige cijfers.

Zoals in 1967 heeft de Schatkist de gezamenlijke middelen die zij
direct of indirect van het buitenland leent, verminderd; de vermindering
van de schuldenlast bedraagt fr. 3,6 miljard en is samengesteld uit een
daling met fr. 0,7 miljard van de schuld in buitenlandse valuta's, incl. de
van Kongo overgenomen schuld, en met fr. 2,9 miljard van de verplichtin-

(1) Overeenkomsten van 30 maart en 12 april 1968. Cf. Bijlage 7.
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gen in Belgische franken aan het buitenland, vooral ten gevolge van de
aflossing van schatkistcertificaten waarop werd ingeschreven door een
Belgische financiële instelling waarbij de Federal Reserve Bank of New
York, op een termijnrekening, de Belgische franken had gedeponeerd die zij
van de Bank tegen dollars had gekocht uit hoofde van het ((fully-drawn ))-
gedeelte der swapakkoorden.

Alles samen, steeg de financiering van de Staat door de geldscheppen-
de instellingen, hetzij rechtstreeks, hetzij door bemiddeling van de buiten-
landse markten, met fr. 25,5 miljard, tegen fr. 1,5 miljard in 1967.

KREDIETEN AAN DE BEDRIJVEN EN PARTICULIEREN.

Voor de eerste tien maanden samen nam het bedrag van de door de
bedrijven en particulieren aangewende kredieten toe met fr. 41,4 miljard,
tegen fr. 40,8 miljard in 1967. De expansie die tijdens het eerste halfjaar
een weinig minder snel was dan in 1967, kwam vervolgens duidelijker naar
voren.

Tabel 12.
KREDIETEN AAN DE BEDRIJVEN EN PARTICULIEREN (1)

Indeling volgens de instellingen die ze bij hun oorsprong verleenden

(Veranderingen in milierden franken)

1903 1064 1065 1966

I
1007 II 1967 I 1968

(Eerste 10 maanden)

Geldscheppende instellingen :

Banken (2) .............................. + 15,7 + 11,5 + 15,9 + 19,9 + 25,7 + 16 ;4 + 16,0
Nationale Bank van België ......... + 0,7 - 0,5 + 0,1 + 0,1 + 0,3 - 0,5 - 1,1

Totaal (3 ) ... + 16,4 + 11,0 + 16,0 + 20,0 + 26,0 + 15,9 + 14,9
Niet-geldscheppende instellingen :

Openbare kredietinstellingen :
- gespecialiseerd in het beroeps-

krediet ........................... + 8,5 + 10,9 + 6,4 + 15,8 + 17,0 + 11 ,5 + 15,0
- gespecialiseerd in het krediet

voor de woningbouw ............ + 2,1 + 2,6 + 2,6 + 2,9 + 3,5 + 3,8 + 3,6
Algemene Spaar- en Lijfrentekas ... + 5,3 + 6,9 + 6,7 + 8,0 + 6,0 + 2,8 + 3,6
Particuliere spaarkassen .......... .. + 3,8 + 5,5 + 6,9 + 7,7 + 8,0 + 6,8 + 4,3

Totaal ... + 19,7 + 25,9 + 22,6 + 34,4 + 34,5 + 24,9 + 26,5
Eindtotaal ... + 36,1 + 36,9 + 38,6 + 54,4 + 60,5 + 40,8 + 41,4

(1) Het betreft het opgenomen bedrag van de discontokredieten, voorschotten en acceptkredieten. De bedrijven omvatten
de overheidsbedrijven, maar niet de financiële instellingen.

(2) Cf. tabel 13.
(3) Cl. Bijlage 6, tabel 5.
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De stijging van het opgenomen bedrag der kredieten die bij hun
oorsprong door de geldscheppende instellingen werden verleend, bedroeg
fr. 14,9 miljard, tegen fr. 15,9 miljard in 1967.

Het aandeel van de door de banken toegestane kredieten in dit totaal
steeg met fr. 16 miljard, terwijl het in 1967 met fr. 16,4 miljard was toe-
genomen. Naargelang van hun bestemming vertoonden deze kredieten een
verschillend verloop.

Tabel 13.
KREDIETEN BIJ HUN OORSPRONG DOOR DE BANKEN

AAN DE BEDRIJVEN EN PARTICULIEREN VERLEEND (1)

(Vemnderingen in miljarden franken)

I I I
1967 1968 v

1963 1964 1965 1966 1967
(Eerste 10 maanden)

Specifieke financieringen :

- van investeringen in indus-
trie, landbouw en ambachts-
wezen (2) ..................... + 3,5 + 3,2 + 2,8 + 4,5 + 4,6 + 4,7 + 4,6

- van de bouw en van onroe-
rende-goederentransacties (3 ) + 1,2 + 0,6 + 1,3 + 1,0 + 2,3 + 1,7 + 1,3

- van verkopen en leningen op
afbetaling (4) .................. + 1,4 + 1,5 + 0,8 + 1,3 + 1,4 + 1,1 + 4,1

- van invoer ..................... ... + 0,8 + 2,3 + 1,0 + 0,2 - 2,2 + 0,1
Kredieten waarvan de zichtbare

economische bestemming niet
kon worden bepaald ............... + 9,6 + 5,4 + 8,7 + 12,1 + 17,2 + 11 ,1 + 5-,9

Totaal ... + 15,7 + 11 ,5 + 15,9 + 19,9 + 25,7 + 16,4 + 16,0

(1) Het betreft het opgenomen bedrag van de discontokredieten, voorschotten en acceptkredieten. De bedrijven omvatten
de overheidsbedrijven, maar niet de financiële instellingen.

(2) Kredieten toegestaan krachtens de wetten van 24 mei, 17 en 18 juli 1959, 15 februari 1961 en 14 juli 1966
(gesubsidieerde en/of gewaarborgde kredieten) en niet u gesubsidieerde en/of gewaarborgde » kredieten waarvan ten minste
een deel een oorspronkelijke looptijd heeft van fi jaar of meer, op voorwaarde evenwel dut het geen zuiver commerciële kre-
dieten betreft, noch kredieten hoofdzakelijk bestemd voor de financiering van de bouw of de aankoop van woningen, kantoren,
scholen, ziekenhuizen, enz.

(3) Kredieten aan ondernemingen die tot doel hebben de oprichting van gebouwen en/of het uitvoeren van werken van
burgerlijke bouwkunde, kredieten aan immobiliënvennootschappen en kredieten die vooral bestemd zijn voor het finunoleren
van de aankoop of de bouw van woningen, kantoren, scholen, ziekenhuizen, enz.

(4) Kredieten nan de kopers en verkopers op afbetaling (ongeacht of de bunken al dan niet bij het verkoopcontract zijn
betrokken), rechtstreeks door de banken toegestane persoonlijke leningen en dool' de banken aan de financieringsmaatschap-
pijen verleende kredieten.

v Voorlopige cijfers.

De groei van de specifieke investeringskredieten was van dezelfde
orde van grootte als in 1967.

De kredieten voor financiering van het bouwbedrijf alsmede van de
bouwen de aankoop van gebouwen die niet voor de industrie, de land-
bouw of het ambachtswezen bestemd zijn, stegen iets minder sterk dan in
1967.
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Het uitstaande bedrag van de leningen op afbetaling en van de her-
financiering van de verkopen en leningen op afbetaling daarentegen, steeg
veel sneller dan in 1967. Deze versnelling weerspiegelt de opleving van
het particuliere verbruik, in het bijzonder op het gebied van de duurzame
goederen.

In tegenstelling met de teruggang in het voorafgaande jaar onder-
gingen de kredieten voor financiering van de invoer in 1968 geen aan-
merkelijke verandering. De exportkredieten, die niet begrepen zijn in de
kredietverlening van de banken aan de bedrijven en particulieren, maar
deel uitmaken van de hierboven opgetekende financieringsmiddelen van de
betalingsbalans, stegen met fr. 4,4 miljard, tegen fr. 2,1 miljard in 1967.

De stijging van de kredieten waarvan de zichtbare economische
bestemming niet kon worden bepaald, was zwakker dan tijdens het voor-
gaande jaar. De behoefte aan deze kredietsoort onderging de invloed van
de vermindering van de voorraden afgewerkte produkten en, in omgekeer-
de zin, van de toeneming van de grondstoffenvoorraden en van de produk-
ten in bewerking. Dat er op deze kredieten minder beroep werd gedaan
vindt waarschijnlijk eveneens zijn verklaring in de omstandigheid dat de
bedrijven, dank zij de verbetering van hun rentabiliteit, over grotere
mogelijkheden tot zelffinanciering beschikten. Anderzijds, werden de mid-
delen van de bedrijven versterkt door toegenomen uitgiften van aandelen.
Tenslotte werden kredieten waarvan de economische bestemming niet
nauwkeurig kon worden bepaald in sommige gevallen omgezet in speci-
fieke investeringskredieten.

Het opgenomen bedrag van de kredieten die bij hun oorsprong door
de Bank via de discontokantoren werden verleend, onderging de gebrui-
kelijke seizoenvermindering; eind oktober bedroeg de teruggang fr.I,! mil-
jard.

In de loop van de eerste tien maanden was de vooruitgang van het
opgenomen bedrag van de kredieten aan de bedrijven en particulieren die
bij hun oorsprong door de niet-geldscheppende instellingen werden ver-
strekt, iets forser dan in 1967 : fr. 26,5 miljard, tegen fr. 24,9 miljard.
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De openbare kredietinstellingen die gespecialiseerd zijn in het
beroepskrediet, met name de Nationale Maatschappij voor Krediet aan de
Nijverheid, de Nationale Kas voor Beroepskrediet, het Nationaal Instituut
voor Landbouwkrediet, alsmede het Gemeentekrediet van België voor
zijn kredieten aan overheidsbedrijven, hebben hun kredietverlening aan de
bedrijven verhoogd met een bedrag van fr. 15 miljard, tegen fr. 11,5 mil-
jard tijdens de eerste tien maanden van 1967. Tijdens het eerste halfjaar

OPGENOMEN BEDRAG VAN DE KREDIETEN

AAN DE BEDRIJVEN EN PARTICULIEREN (1)

Indeling volgens de instellingen die ze bij hun oorsprong verleenden

Aandeel van de verschillende financiële
instellingen in het opgenomen bedrag

per einde jaar
1961 1967

(In procenten van hel totaal)

Geldscheppende instellingen
(Stijgingspercentages t.o.v. hef opgenomen bedrag

op hel einde van het voorgaande [ocr]

Geldscheppende

instellingen

instellingen

20

IT] Niet-geldscheppende

o

10

~ '--v--'
238 miljcrd 493 miljor d

frank frank

1963 1965 1967 6768
lien maanden

Niet-geldscheppende instellingen
(Stijgingspercenlages t.Q.V. het opgenomen bedrog op het einde van het voorgaande [cor]

[IJ Openbare financiële instellingen gespecialiseerd rn Openbare financiële instellingen gespecialiseerd
in het beroepskrediet in hel krediet voor de woningbouw

20 20

10 II~ ~ ~ Il 10

0 I ~ I I I I I Il 0

[IJ Algemene Spoor- en lijfrentekas o Particuliere spaarkassen

20 20

10

I I I II IIIIl 10

0 I ~ ~ ~ ~~ 0
1963 1965 1967 6768

lien maanden
1963 1965 1967 6768

tien maanden

(1) Cl. tabel 12.
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was de stijging dezelfde als het jaar tevoren, maar vervolgens nam zij toe.
In bepaalde gevallen hebben deze kredieten de plaats ingenomen van
andere middelen, met name van buitenlandse middelen, die tot nog toe
sommige bestaande investeringen financierden.

Het opgenomen bedrag van de kredieten die bij hun oorsprong wer-
den verstrekt door de openbare kredietinstellingen gespecialiseerd in de
financiering van de woningbouw, met name de Nationale Maatschappij
voor de Huisvesting, de Nationale Maatschappij voor de Kleine Landeigen-
dom, het Centraal Bureau voor Hypotheeair Krediet en het Woningfonds
van de Bond der Grote Gezinnen, vertoonde een stijging die zeer dicht bij
die van 1967 lag : fr. 3,6 miljard, tegen fr. 3,8 miljard. Tengevolge van
de regeringsmaatregelen die ertoe strekken de sociale woningbouwaan te
moedigen, tekende zich in de kredietopeningen een gunstiger kentering af :
zij waren inderdaad belangrijker dan tijdens het voorafgaande jaar en
bedroegen fr. 6,7 miljard voor de eerste tien maanden, tegen fr. 4,8 miljard
tijdens dezelfde periode van 1967.

De netto-opnemingen van de kredieten bij hun oorsprong toegestaan
door de Algemene Spaar- en Lijfrentekas bereikten fr. 3,6 miljard, tegen
fr. 2,8 miljard in 1967. In feite is deze stijging het resultaat van uiteen-
lopende ontwikkelingen, namelijk een snellere toename van de kredieten die
deze instelling verstrekt voor de financiering van de industrie, de landbouw
en het ambachtswezen en een vertraging van de nieuwe bijdragen tot de
financiering van de woningbouw.

Tenslotte nam het opgenomen bedrag van de kredieten die bij hun
oorsprong door de particuliere spaarkassen werden verleend, gedurende de
eerste tien maanden minder vlug toe dan voorgaand jaar: fr. 4,3 miljard,
tegen fr. 6,8 miljard in 1967. In vergelijking met het voorafgaande jaar ver-
zwakte de stijging vooral in de spaarkassen andere dan landbouwspaarkas-
sen en die hoofdzakelijk de huisvesting, het kleine bedrijf en het ambachts-
wezen financieren.

Het totale bedrag van de hierboven opgesomde kredieten waarvoor de
discontokantoren van de Bank; ten gunste van deze laatste, van de Alge-
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mene Spaar- en Lijfrentekas, van de Nationale Maatschappij voor Krediet
aan de Nijverheid of van de Nationale Kas voor Beroepskrediet, hun aval
verleenden, bereikte in oktober fr. 31,3 miljard, of 11,8 pct. meer dan één
jaar tevoren. Meer dan 80 pct. van dit bedrag had betrekking op hypothe-
caire kredieten gefinancierd door de Algemene Spaar- en Lijfrentekas.

GELDSTELSEL.

De voornaamste oorzaken van de ontwikkeling van de liquiditeiten
in het bezit van de geldscheppende instellingen ondergingen in 1968 een
duidelijke wijziging.

Tabel 14.

OORZAKEN VAN DE VERANDERINGEN IN DE GELDHOEVEELHEID

EN IN DE QUASI MONETAIRE LIQUIDITEITEN BIJ DE BANKEN

(Miljarden franken)

Oorzaken

Quasi Herfinan-

Geld· monetaire erering
liqui- Trans- Finan- Kredieten buiten de

hoeveel- diteiten Totaal acties ciering ann de geldschep-
heid bij de met het van de bedrijven vende Diversen
(1) banken buitenland Staat en parti. instel- (7 )

(2 ) (3 ) (4) culieren lingen
(5 ) (vermeer-

dering: -)
(6 )

1963 .. ., . .. . .. ... . ... .,.... '. .. +25,6 + 8,2 +33,8 - 1,4 +23,5 +16,4 + 1,2 - 5,9

1964 ........................... +19,6 + 6,1 +25,7 + 7,0 +12,6 +11,0 - 1,6 - 3,3

1965 ........................... +21,1 +11,6 +32,7 +13,2 + 7,0 +16,0 - 2,8 - 0,7

1966 .... . ... ..... . ., . .,... ... .. +21,2 +12,8 +34,0 - 4,0 +11,8 +20,0 + 3,5 + 2,7

1967 ........................... +11,0 +21,6 +32,6 +17,1 + 1,4 +26,0 - 6,6 - 5,3

1967 Eerste 10 maanden ... - 1,0 +18,5 +17,5 +14,4 + 1,5 +15,9 - 8,0 - 6,3
1968 Eerste 10 maanden ... + 9,2 +15,9 +25,1 v- 5,7 v+25,5 +14,9 - 2,7 v- 6,9

(1) Cf. Bijlage 6, tabellen 6 en 7. De som van de bedragen van de laatste kolom van die twee tabellen is gelijk aan de
bedragen voorkomend in deze kolom.

(2) 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.

(3) Lopende trensacties en kapitaalverkeer van de bedrijven en particulieren. De cijfers hebben betrekking op België j ze
zijn derhalve niet volledig vergelijkbaar met die van tabellen 4, 5 en 7 welke betrekking hebben op de Belgisch-Luxem-
burgse Economische Unie.

(4) Incl. de financiering van het Wegentonde. Het kapitaalverkeer van de Staat en van het \\T egenfonds met het buiten-
land is in deze kolom opgetekend. Cf. tabel 11, laatste regeL

(5) Cf. tabel 12 en Bijlage 6, tabel 5.
(6) Herfinanciering van commerciële vorderingen op het buitenland en van kredieten Ban de bedrijven en particulieren.
(7) Met name, financiering van de publiekrechtelijke lichamen, behalve de Staat en het Wegenfonds, incl. hun kapitaal-

verkeer met het buitenland, tegeldemaking van overheidspapier, nettovorderingen op de overige financiële instellingen, obliga-
tieschuld van de banken, niet elders vermelde vorderingen en verplichtingen t.o.v. de in België verblijvende personen.

v Voorlopige cij fers.
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Terwijl het saldo van de lopende rekening en van het kapitaalverkeer
van de bedrijven en particulieren tussen België en het buitenland tijdens
de eerste tien maanden van 1967 een overschot vertoonde van fr. 14,4 mil-
jard, sloot het in 1968 met een tekort van fr. 5,7 miljard.

Anderzijds stegen de kredieten aan de bedrijven en particulieren die
bij hun oorsprong door de geldscheppende instellingen werden verstrekt,
zoals reeds werd vermeld, slechts met fr. 14,9 miljard, tegen fr. 15,9 mil-
jard in 1967.

Aan de vraag naar liquide tegoeden vanwege de nationale economische
subjecten werd dan ook in ruime mate tegemoet gekomen door de stijging
van de"financiering van de Staat door de geldscheppende instellingen die,
zoals gezegd, fr. 2.5,5 miljard bereikte, tegen fr. 1,5 miljard in 1967.

De herfinanciering buiten het geldstelsel van de kredieten die bij hun
oorsprong door de banken aan de bedrijven en particulieren en aan het bui-
tenland werdeIi verleend, was bij het begin van het jaar nog belang-
rijk, maar bereikte voor de eerste tien maanden samen slechts fr. 2,7 miljard,
tegen fr. 8 miljard in 1967. Deze teruggang treft meer de niet-geldschep-
pende financiële instellingen dan het buitenland.

Met inachtneming van verscheidene andere oorzaken van verande-
ringen is het totaal van de geldhoeveelheid en de quasi monetaire liquidi-

Tabel 15.
GELDHOEVEELHEID

(Veranderingen in procenten) (1)

1963

1964

1965

1966

1967

1967 Eerste 10 maanden "" .
1968 Eerste 10 maanden ..

Chartaal geld

+ 9,8

+ 5,8

+ 6,8

+ 4,7

+ 1,4

+ 1,6
+ 2,3

Giraal geld Geldhoeveelheid

+ 10,8 + 10,2

+ 6,3 + 6,0

+ 9,0 + 7,8

+ 9,2 + 6,7

+ 8,1 + 4,5

+ 8,1 + 4,5

+ 10,9 + 6,3

(1) Veranderingen van het gemiddelde van de periode vergeleken met dat van de vorige overeenstemmende periode.
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teiten bij de banken, gedurende de eerste tien maanden van 1968 toege-
nomen met fr. 25,1 miljard, tegen fr. 17,5 miljard in 1967.

De versnelde vorming van deze tegoeden heeft alleen betrekking op
de geldhoeveelheid, die tijdens de eerste tien maanden van 1968 met
fro 9,2 miljard vermeerderde, terwijl zij in 1967 met fr. 1 miljard was afge-
nomen.

Uit de vergelijking van de gemiddelde bedragen, die minder de in-
vloed ondergaan van de toevallige schommelingen, blijkt dat de geldhoe-
veelheid tijdens de eerste tien maanden van het jaar met 6,3 pct. toenam
in 1968, tegen 4,5 pct. in 1967. Het groeitempo van het giraal geld was
krachtiger dan dat van het chartaal geld, zodat het aandeel van dit
laatste in de totale geldhoeveelheid opnieuw is verminderd.

VERHOUDING VAN DE GELDHOEVEELHEID
EN VAN HET CHARTAAL GELD TOT HET BRUTO NATIONAAL PRODUKT

(Indexcijfers 1958 = 100)

90

-110110

100 100

90

80

Chartaal geld (1)

Bruto nationaal produkt (2)
80

70 70

1950 1952 1954 1956 1958 1960 1962 1964 1966 1968

(1) Het betreft hier gemiddelden van de bedragen per einde maand.
(2) 'regen lopende prijzen.

Bronnen .' Jaren HJ50 tot 1952 : Afdeling voor Toegepaste Economie van de Vrije Unlveraitei t van Brussel.
Jaren 1953 tot 1967 : Nationaal Instituut voor de Statistiek.
Jnar 1968 : raming.
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Het groeitempo van de gemiddelde geldhoeveelheid zou een weinig
lager zijn dan dat van het nationaal produkt tegen lopende prijzen,
wat in de lijn ligt van de waargenomen structurele evolutie.

Voor de eerste elf maanden was de gemiddelde omloopsnelheid van
de dadelijk opvraagbare bankdeposito's dezelfde als in 1967 en die van de
tegoeden bij het Bestuur der Postchecks een weinig groter C).

MONETAIRE KASMIDDELEN EN ANDERE FINANCIELE ACTIVA.

Tijdens de eerste tien maanden van het jaar hebben de particulieren
en de bedrijven in de hierna aangegeven vormen financiële activa in
België aangelegd tot een bedrag van Jr. 72,8 miljard, tegen fr. 66,7 mil-
jard in 1967.

Tabel 16.
VOORNAAMSTE FINANCIELE ACTIVA (1)

(Veranderingen in miliarden franken)

Niet-monetaire financiële activa

Andere deposito's Financiële activa
met ten hoogste op halflange en

Monetaire één jaar looptijd lange termijn
kas- Deposito's waarvan Eind-

middelen op gewone Deposito's waarvan : 'fotnul totaal
(2 ) boekjes op termijn Obligaties

(3 ) Totaal en met TotanI en kas-opzegging bonsin Bel- (4)gische
franken

1963 ........................... +'24,1 +18,'2 + 1,8 - 0,4 +16,0 +13,'2 +36,0 +60,1

1964 ........................... +'20,9 +1'2,'2 + '2,1 + 5,9 +'27,9 +'25,6 +42,'2 +63,1

1965 ........................... +'20,1 +19,6 + 8,3 + 8,1 +3'2,'2 +'28,9 +60,1 +80,'2

1966 ........................... +18,1 +18,6 +10,0 + 8,0 +34,3 +30,4 +6'2,9 +81,0

1967 ........................... + 8,5 +'23,6 + 9,5 + 5,7 v+53,9 v+45,0 v+87,0 v+95,5

1967 Eerste 10 maanden ... + 0,3 +16,7 + 5,8 + 6,5 v+43,9 v+36,3 v+66,4 v+66,7
1968 Eerste 10 maanden ... + 7,8 +19,5 + 3,4 + 5,5 v+4'2,1 v+35,3 v+65,0 v+7'2,8

(1) In het bezit van de particulieren en de bedrijven (exeI. de financiële instellingen), incl. de overheidsbedrijven en
sommige financiële instellingen die in 19G8 onmogelijk konden worden uitgeschakeld : instellingen voor verzekering op het
leven en tegen arbeidsongevallen, pensioenfondsen.

(2) De kasmiddelen van de in noot (1) aangegeven sectoren werden berekend door de girale kasmiddelen van de overheid
van de totale geldhoeveelheid al te trekken.

(3) Cl. Bijlage 6, tabel 9.
(4) Cl. Bijlage 6, tabel 10.
v Voorlopige cijfers.

(1) Cf. Bijlage 6, tabel 8.
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Deze stijging moet vergeleken worden met die van de inkomens en
met de vertraging van de investeringen in woningen en in vast kapitaal.
Zij werd beperkt door een grotere consumptieneiging bij de particulieren,
de verhoging van de voorraden der bedrijven en van hun commerciële
vorderingen op het buitenland, alsmede door de groei van de netto-
aankopen van Belgische aandelen en van buitenlandse effecten.

De toeneming van de financiële activa nam de vorm aan van een
sterkere aangroei van monetaire kasmiddelen en, in mindere mate, van
deposito's op gewone boekjes; de vorming van andere kortlopende
deposito' s en van financiële activa op halflange en lange termijn vertraagde.

De monetaire kasmiddelen - geldhoeveelheid min het girale geld in
het bezit van de overheid - groeiden tijdens de eerste tien maanden met
fr. 7,8 miljard, tegen fr. 0,3 miljard in 1967. Deze evolutie werd bepaald
door de invloed van het conjunctuurverloop op de behoeften aan trans-
actiekasmiddelen en door het feit dat er geen renteverlaging meer in het
verschiet was zoals dat in 1967 en gedurende de eerste maanden van 1968
wel het geval was.

Tijdens de eerste tien maanden werden er in 1968 voor fr. 19,5 mil-
jard deposito's op gewone boekjes aangelegd, waarvan fr. 9,5 miljard bij
de banken, tegen fr. 16,7 miljard in 1967. Deze beweging kwam alle
depositohoudende instellingen ten goede.

De vooruitgang van de andere deposito's met ten hoogste één jaar
looptijd bereikte slechts fr. 3,4 miljard gedurende de eerste tien maanden,
tegen fr. 5,8 miljard in 1967. De vertraging betreft ten dele de deposito's op
termijn en met opzegging in Belgische franken.

De financiële activa op halflange en lange termijn liepen gedurende
de eerste tien maanden slechts op met fr. 42,l miljard, tegen fr. 43,9 miljard
in 1967 : een lichte teruggang vertoonden de aangroei van de deposito's
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met meer dan één jaar looptijd en die van obligaties en kasbons. De ver-
traging in de vorming van deze laatste activa heeft zich voorgedaan
niettegenstaande de netto-uitgiften, voor alle categorieën emittenten,

MONETAIRE KASMIDDELEN EN ANDERE FINANCIELE ACTIVA (1)

(Stijgingspercentages t.O.V. het bedrag op het einde van het voorgaande [aar)

IJ] Monetoire kasmiddelen m Deposito's op gewone boekJes

10

I .~ III 10

0 II~ ~ _fà ~ n o·

[IJ Andere deposito's op ten hoogste 8] Financiële activa op halflange

20 één jaar en lange termijn 20

o I~~
1967 67 68 1963

lien maanden

1010

o
1963 1965 1965 1967 67 68

lien maenden

IJ] Totaal Gemiddeld jaarlijks groeipercentage

1963.1968

1963 1965 1967 67 68
lien maanden

1010

1111111o o

(1) Cl. tabel 16.

gedurende de eerste tien maanden, van fr. 48,3 miljard in 1967 opliepen
tot fr. 66,9 miljard in 1968; zij werden echter in ruimere mate opge-
nomen door de financiële instellingen.
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Na een lichte daling tijdens de eerste maanden van het jaar en ver-
volgens een zekere stabiliteit tot einde juli is het gemiddelde rendements-
percentage van de ter beurze verhandelde effecten van de rijksschuld gaan
stijgen: voor de na 1 december 1962 uitgegeven staatsleningen die nog
meer dan 5 jaar looptijd hadden, ging het van 6,58 pct. begin januari 1968
terug tot 6,45 pct. begin augustus, en steeg het begin januari 1969 tot
6,65 pct.

RENTEPERCENTAGES VAN BELEGGINGEN DIE OPENSTAAN VOOR HET PUBLIEK (1)

6 6

4 4

Kasbons op 1 jaar uitgegeven door

de openbare kredietinstellingen

(rendement bij de uitgifte)

Obligaties op 5 jaar uitgegeven door

de openbare kredietinstellingen

(rendement bij de uitgifte)

2

o o

6

• IJ ., •• •........ ... .. -.. 6-.
4 4

2

Staatsleningen op meer dan 5 jaar

lgemiddeld rendement)

Staatsleningen op meer dan 5 jaar

(gemiddeld rendement bij de uitgifte) 2

o
(, leningen met tussentijdse vervaldagen
• leningen zonder tussentijdse vervaldag o

1960 1962 1964 1966 1968 1960 1962 1964 1966 1968

(1) Rentepercentages vóór de belastingheffing bij de bron. Cf. Bijlage 6, tabel 11.
(2) Leningen uitgegeven vóór 1 december 1962.
(3) Leningen uitgegeven na 1 december 1962.

Het gemiddelde rendementspercentage bij de uitgifte bedroeg 6,86 pct.
voor de in september door de Staat uitgegeven lening 1968-1980, tegen
6,84 pct. voor de in februari uitgegeven lening 1968-1978.
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De rendementspercentages van de obligaties en kasbons met ten
hoogste 5 jaar looptijd die door de openbare kredietinstellingen doorlopend
worden uitgegeven en in 1967 de teruggang niet ha'dden gevolgd, werden
in: maart 1968 verminderd met 0,20 tot 0,25 pct.

GELDMARKT.

Het bedrag van de tegoeden die de financiële instellingen
andere dan de Bank op de geldmarkt hebben verkregen, nam nog
toe tijdens de eerste maanden, maar daalde nadien. In 1968 onderging
het de weerslag van verscheidene factoren die de inkrimping in de hand
werkten : ten gevolge van de aanzienlijke verschillen die gedurende
een groot deel van het jaar hebben bestaan tussen de rente op lange
en op korte termijn hebben de financiële instellingen belangrijke beleggin-
gen in overheidsfondsen gedaan; ongunstig beïnvloed door de verslechte-
ring van de betalingsbalans is de toename van hun middelen, vooral die
van de bankdeposito' s, in het derde kwartaal kleiner geweest dan de
vooruitgang van hun kredieten; in oktober en november vermeerderden
de banken hun nettotegoeden in buitenlandse valuta's. Verscheidene van
deze ontwikkelingen vinden in ruime mate een verklaring in de hoge rente-
stand in het buitenland, die een toeneming van de netto buitenlandse
vorderingen van de gezamenlijke particuliere sector heeft veroorzaakt.

Op de geldmarkt maakte de ruimte van de eerste maanden het moge-
lijk de teruggaande beweging van de rentevoeten voort te zetten; ze
werd gesteund door een nieuwe vermindering van de rentetarieven van
de Bank, ten belope van 0,25 pct., op 7 maart. Niettegenstaande de ver-
minderde liquiditeit van de financiële instellingen en de seizoenmatige
haussefactoren is de rente nadien gedurende verscheidene maanden bijna
onveranderd gebleven, aangezien de overheid de in een geest van inter-
nationale monetaire samenwerking gevoerde actie heeft voortgezet met het
doel een versnelling van de binnenlandse economische expansie te bevorde-
ren overeenkomstig de aanbevelingen van de Raad van Ministers van de
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OFFICIELE DISCONTOVOET : VERGELIJKING MET HET BUITENLAND

(Procenten)

6

4

2
Duitse Bondsrepubliek

Frankrijk

o o

6 6

4 ~ C België ~ ----I
4

Italië

2

o o

6 6 -

4 4

2

o o
1960 1962 1964 1966 1968 1960 1962 1964 1966 1968

Europese Economische Gemeenschap. Vanaf het einde van het derde kwar-
taal is de rente echter gaan stijgen; door de evolutie in het buitenland was
deze stijging onvermijdelijk geworden, zodat de Bank ertoe werd gebracht
haar eigen rentetarieven op 19 december met 0,75 pct. te verhogen. Op dat
ogenblik oordeelde zij dat deze maatregel de conjunctuuropleving niet
meer kon hinderen.
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Daar, anderzijds, de Commissie van de Europese Gemeenschappen bij
de Regering een formele aanvraag indiende op grond van artikel 93,
paragraaf 2, van het Verdrag van Rome, besloot de Bank, op
31 december, voor de verkopen aan de Lid-Staten de preferentiële
discontovoet toepasselijk op de geviseerde uitvoeraccepten, met
ingang van 1 januari 1969, af te schaffen. Dit percentage werd
aldus van 4 op 4,50 gebracht. De rentevoet van 4 pct. voor de
geviseerde accepten geldend voor de uitvoer naar de andere landen
werd niet gewijzigd.

DAGGELD (~)

(Daggemiddelden, per kwartaal, in miljarden franken)

4 Banken (netto-aanbrengst) Rentenfonds (netto-aanbrengst)

2

o

-2 -2

-4 -4

4 Herdiscontering - en Wqarborginstituut
( nettoleningen)

Andere instellingen 4

2

o o

-2

,4 .. ~ ..
...... •It ... -...... ~. ~~"'-.. ~" ••• ." •........ , ..• ...# ,.,. ,t '"

Opgenomen bedragen -2

-4 -4

1960 1962 1964 1966 1968 1960 1962 1964 1966 1968

(1) Cf. Bijlage 6, tabel 12.
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Tijdens het eerste kwartaal bereikten de aanbrengsten op de daggeld-
markt een hoog peil. Het Herdiscontering- en Waarborginstituut heeft zich
op deze markt dan ook belangrijke bedragen kunnen aanschaffen. In
elk van de twee volgende kwartalen verminderden zijn leningsmogelijkhe-
den aanmerkelijk doordat de behoeften van de andere instellingen toena-
men en de aangebrachte middelen inkrompen. Tijdens die periode zijn de
banken nettogeldnemers geworden. Het Rentenfonds daarentegen leende
verder hoge bedragen uit. Daartoe heeft het gedurende sommige periodes
van spanning, en wel vanaf mei, zijn voorschottenrekening bij de Bank
aangewend. Aldus heeft het gewogen gemiddelde van de dagelijkse
rentepercentages, dat in maart was teruggelopen tot 2,45 pct., zich
vervolgens tot in september gestabiliseerd op een peil dat, behalve
in juli, 2,80 pct. niet overschreed. In het vierde kwartaal leende het

RENTEPERCENTAGES VAN HANDELSPAPIER EN DAGGELD (1)

- N.B.B.: Geaccepteerde, in een bank gedomicilieerde wissels
__ H.W.I.:Geviseerde bankaccepten voor financiering van invoer en mei een looptijd

van maximum 120 dagen

_ _ _ Niet-geviseerde bankaccepten mei een looptijd van ± 90 dagen, verhandeld op de

markt van het particulier disconto (2) '1 I
6 -- Daggeld (3) M " I 6

, I \ I
Il , r. I

'\j \ A I
\ 1\ I\:, t I

,,\,11
V 4

2

o o
1960 1962 1964 1966 1968

(1) Cf. Bijlage 6, tabellen 18 en 14.
(2) Percentages geldend per einde rnaend.
(3) Daggemiddelden per maand.
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Rentenfonds minder uit en steeg de rentevoet
hij 3,36 pct.

in december bereikte

Tabel 17.

HOUDERSCHAP VAN HET DOOR DE BANKEN GEDISCONTEERDE HANDELSPAPIER
EN VAN DE BANKACCEPTEN (1)

(Miljarden franken)

Portefeuille van

de overige
Gemiddelde bedragen het Herdiscon- instellingen

van de de Nationaleper einde maand tering- en markt van het Bank Totaal
(2 ) de banken Waarborg- particuliere van Belgiëinstituut

(3 ) disconto (4 )
en portefeuille

in het buitenland

1963 ........................... 39,3 0,7 14,8 4,7 59,5
1964 ........................... 47,4 1,2 15,6 5,3 69,5
1965 .. .. ... ......... ..,. .. ..,.. 56,6 1,9 14,9 4,0 77,4
1966 ........................... 62,6 0,8 15,6 8,8 87,8
1967 .. .. ... . ... ... ., .., . .. ..... 74,3 2,5 17,4 6,7 100,9
1967 Je kwartaal ............ 70,0 1,5 16,9 8,1 96,5

2e kwartaal ............ 74,3 0,6 17,8 7,6 100,3
a- kwartaal ............ 73,4 3,8 17,4 6,5 101 ,1
4e kwartaal ............ 79,6 4,0 17,5 4,7 105,8

E168 le kwartaal ·...... ... .. 84,8 2,6 19,9 7,5 114,8
2e kwartaal ·......... .. 87,9 1,7 21,6 7,6 118,8
3e kwartaal ·..,... ..... 86,5 1,5 21,8 11,9 121,7
4e kwartaal ............ 87,3(5) 1,2 21,8(5) 16,0 n.b.

(1) Opgenomen bedrag van de disconto- en acceptkredieten in Belgische Iranken bij hun oorsprong verleend door de
banken aan de bedrijven en particulieren (excl. de financiële instellingen, maar incl. de overheidsbedrijven), het 'Wegenfonds
en het buitenland.

(2) Bij de berekening van deze gemiddelden werden de bedragen van het begin en van het einde der periode eenmaal
en de bedragen van het einde der tussenliggende maanden tweemaal geteld.

(3) Bedrag van de portefeuille, met uitzondering van het bij de Nationale Bank van België geherdisconteerde gedeelte.
(4) Aangezien de tabel uitsluitend betrekking heeft op de kredieten bij h un oorsprong verleend door de henken , omvuf.ten

de cijfers van deze kolom niet de rechtstreekse kredieten van de Nationale Bank van België.
(5) Oktober-november.
n.b. Niet beschikbaar.

In het eerste kwartaal heeft het gezamenlijke bedrag van het
gedisconteerd handelspapier en de bankaccepten het peil van 1967 met
fr. 18,3 miljard overtroffen; het bij de banken ondergebrachte gedeelte lag
fr. 14,8 miljard hoger. Tijdens het derde kwartaal is het totale bedrag opge-
lopen met fr. 20,6 miljard, maar de portefeuille van de banken steeg slechts
met fr. 13,1 miljard, wat wijst op een vermindering van de liquiditeit van
deze instellingen in vergelijking met het begin van het jaar. In de tweede
helft van het jaar is het bedrag van de effecten die het Herdiscontering- en
Waarborginstituut financiert zonder een beroep op de Bank bovendien,
wegens de krapte van de daggeldmarkt, tot een zeer laag peil terug-
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gelopen. Niettegenstaande het uitstaande bedrag bij de andere instellingen
van de markt van het particuliere disconto en in het buitenland zich heeft
gestabiliseerd op het hoge peil van het tweede kwartaal, werd er in het
tweede halfjaar dan ook een zeer ruim beroep gedaan op de Bank. Tijdens
de laatste maanden van het jaar is de rente op de markt van het particu-
liere disconto gestegen.

De omzet van de middelen op de door het Herdiscontering- en
Waarborginstituut georganiseerde markt van het papier met halflange loop-
tijd, was minder belangrijk dan in 1967. De rentetarieven waren in het
eerste kwartaal neerwaarts gericht en zijn daarna tot het einde van het
jaar voor de meeste looptijden stabieler geworden.

Tabel 18.

OVERHEIDSPAPIER IN BELGISCHE FRANKEN OP TEN HOOGSTE EEN JAAR, IN HET
BEZIT VAN DE FINANCIELE INSTELLINGEN DIE AAN DE GELDMARKT DEELNEMEN (')

(Miliarden franken)

Papier in het bezit van Middelen ter beschikking
Gemiddelde bedragen Totaal gesteld van (3)

per einde maand

I
vnn het papier

(2) de banken de overige de Schatkist. het Rentenfondsinstellingen

1963 ........................... 16,2 19,1 35,3 29,9 5,4
1964 ........................... 16,3 11,9 28,2 25,5 2,7
1965 ........................... 20,9 17,0 37,9 33,2 4,7
1966 ........................... 19,9 17,1 37,0 34,4 2,6
1()67 ........................... 20,6 25,2 45,8 42,8 3,0
1968 ........................... 17,2 31,3 48,5 44,6 3,9
1967 lekwartaal · ... ........ 18,6 22,3 40,9 39,0 1,9

2e kwartaal ·. .. ... ..... 19,4 26,5 45,9 44,8 1,1
3e kwartaal ............ 22,5 23,5 46,0 42,1 3,9
4e kwartaal ............ 21,8 28,8 50,6 45,6 5,0

1968 Ie kwartaal ............ 18,5 32,6 51,1 46,8 4,3
s- kwartaal ............ 17,6 37,2 54,8 51,2 3,6
s- kwartaal ............ 17,1 28,4 45,5 41,8 3,7
4e kwartaal ·... ... ..... 15,7 26,8 42,5 38,6 3,9

1968 30 september ......... 15,1 26,1 41,2 37,4 3,8
31 oktober ............ 16,8 26,9 43,7 38,0 5,7
30 november ......... 16,8 28,6 45,4 42,9 2,5
31 december ......... 11,7 24,1 35,8 32,0 3,8

(1) Papier uitgegeven door de Schatkist en het Rentenfonds en in het bezit van de banken (de Cl: swap »-certificeten niet
inbegrepen), de Nationale Meetecbeppij voor Krediet aan de Nijverheid, het Gemeentekred iet van België, de Nationale Kas
voor Beroepalcredieb, het Centraal Bureau voor Hypotheeair Krediet, het Nationaal Instituut voor Landbouwkrediet, de Alge-
mene Spaar- en Lijfrentekas en de particuliere spaarkassen.

(2) Bij de berekening van deze gemiddelden werden de bedragen van het begin en van het einde der periode eenmaal
en de bedragen van het einde der tussenliggende maanden tweemaal geteld.

(3) Het papier uitgegeven door de Schatkist en in het bezit van het Uentenfonds werd beschouwd als een bron van
middelen die ter beschikking werden gesteld van de Schatkist en die werden afgetrokken ven die welke het Fonds beeft
ontvangen.
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Tussen het laatste kwartaal van 1967 en het tweede kwartaal van 1968
steeg het bedrag van het kortlopende overheidspapier in Belgische franken
in het bezit van de banken, de openbare kredietinstellingen, de Algemene

RENTEPERCENTAGES VAN KORTLOPEND OVERHEIDSPAPIER (1)

Schatkistcertificaten
op zeer korte termijn (3 maanden)

uitgegeven bij toewijzing (9 maanden)

_ Rentenfondscertificaten (4 maanden)

6 6

4 4

2 2

o o
1960 1962 1964 1966 1968

(1) Cf. Bijlage 6, tabel 14.

Spaar- en Lijfrentekas en de particuliere spaarkassen met fr. 4,2 miljard
een vermindering van de portefeuille der banken werd ruim goedgemaakt
door een vermeerdering bij de instellingen andere dan banken. Na een
daling met fr. 9,3 miljard in het derde kwartaal, die in hoofdzaak betrekking
had op de portefeuilles van andere instellingen dan banken, trad vanaf
oktober een kentering in die zowel bij de banken als bij de andere instel-
lingen merkbaar was. Deze ommekeer kan in verband worden gebracht
met een nieuwe stijging van de rentevoeten der verschillende soorten eer-
tificaten, die tot in april daalden en nadien gedurende verscheidene maan-
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den stabiel bleven onder invloed van het overheidsbeleid, inzonderheid
bij de toewijzingen. In december ondergingen zowel de portefeuilles van
de banken als van de overige instellingen een seizoeninkrimping van dezelf-
de orde van grootte als die van de twee voorgaande jaren.

BEURS EN AANDELENEMISSIES.

Op de beurs kwam een afgetekende opleving van de activiteit tot
uiting. De omvang van de verhandelde kapitalen overtrof verreweg het
peil van de voorgaande jaren. De in 1967 ingezette koersstijging van de
effecten heeft zich trapsgewijze, zowel op de contant- als op de termijn-
markt, voortgezet.

Tabel 19.

MARKTEN DER EFFECTEN MET VERANDERLIJK RENDEMENT

Indexcijfers der noteringen (2)
(1958 = 100)

Omzet
(1)

Contantrnnrkt 'I'ermijnmarkt(Gemid-
delden per
bCllTSda.g,

in 'rniljocnen
fran',"n)

Belgische
en Kongolese

effecten

Belgische
en Kongolese

effecten
Belgische
effecten

Belgische
effecten

1963 .................................... 87 120 90 132 100
1964 .................................... 90 128 93 137 97
1965 .................................... 82 125 91 122 91
1966 .................................... 70 108 79 102 75
1967 .................................... 80 102 76 103 76
1968 .................................... 133 III 87 ll4 101

1967 December ..................... 108 106 80 108 81
1968 December ..................... 132 ll5 90 ll6 107

(1) Transacties op de Beurs te Brussel (termijn- en contentmarkt.) .
Bron : Beurscommissie te Brussel.

(2) Gemiddelden van de indexcijfers op de 10"een 25e van iedere mnend voor de Beurzen te Brussel en te Antwerpen.
Bron : Nutionaal Instituut voor de Statistiek.

Volgens voorlopige gegevens bereikten de netto-uitgiften van aandelen
voor de eerste elf maanden fr. 14,5 miljard, tegen fr. 8,4 miljard in 1967. Het
hoge cijfer van 1968 is hoofdzakelijk een gevolg van belangrijke kapitaals-
verhogingen in de chemische, de bank-, de gas- en de elektriciteitssectoren.
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Anderzijds hadden de kapitaalsverhogingen die niet in geld moeten
worden gestort, en in bovenstaande cijfers niet begrepen zijn, in het eerste
halfjaar betrekking op buitengewoon belangrijke bedragen. Talrijke bedrij-
ven hebben willen gebruik maken van de belastingvoordelen toegestaan
krachtens de bijzondere machten in geval van kapitaalsverhoging die door
opneming van reserves of inbreng van activiteiten ten laatste op 30 juni
1968 bij authentieke akte werd vastgesteld.
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WIJZIGING VAN DE STATUTEN

De statuten van de Bank werden gewijzigd overeenkomstig de
beslissingen van de algemene vergadering der aandeelhouders, die op
26 februari 1968 in buitengewone zitting bijeenkwamen.

De tot standgekomen veranderingen vloeien voort uit de wijzigingen
die aan de organieke wet van de Bank werden aangebracht door het
koninklijk besluit n' 42 van 4 oktober 1967 - genomen krachtens de wet
van 31 maart 1967 - waarvan het voorwerp in het jongste jaarverslag
werd beschreven (1).

Zij werden goedgekeurd bij koninklijk besluit van 8 maart 1968,
gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 21 maart 1968 C).

(1) Zie verslag over het boekjaar 1967, blz. 14, 89, 173 tot 176.
(2) Zie bijlage nr 8.
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BEHEER

De heer Marcel Lefebvre, directeur van de Bank sedert 28 mei 1953,
heeft op 27 juni 1968 de grensleeftijd bereikt.

Met spijt hebben wij afscheid genomen van een collega die gedu-
rende meer dan vijftien jaar aan het beheer van onze Instelling heeft
deelgenomen als lid van het Directiecomité, van de Regentenraad en van
de Algemene Raad.

De heer Lefebvre heeft zijn werkzaamheden ontplooid op twee
essentiële gebieden : de kredietpolitiek der Bank en de betrekkingen van
deze laatste met de financiële instellingen van de overheidssector en van de
particuliere sector. Hij was lid van het Bestuurscomité en voorzitter van
het Herdiscontering- en Waarborginstituut, lid van de Raad van Beheer
en van de Algemene Raad van de Algemene Spaar- en Lijfrentekas, lid
van de Raad van Beheer van het Centraal Bureau voor de Kleine Spaar-
ders, ondervoorzitter van de Nationale Delcrederedienst, voorzitter van
het Adviescomité voor coördinatie van de exportfinanciering op halflange
termijn en, daarna, van de Raad van Beheer der v.z.w. Creditexport.

De heer directeur Lefebvre genoot om zijn bekwaamheid de achting
van zijn collega's en van zijn medewerkers.
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Als blijk van erkentelijkheid voor de uitmuntende diensten die hij
aan onze Instelling heeft bewezen, werd de heer Lefebvre, bij koninklijk
besluit van 25 juni 1968, gemachtigd de eretitel van zijn ambt te voeren.

** *

Bij koninklijk besluit van 12 september 1968, genomen op voordracht
van de Regentenraad, werd Mej. Elisabeth Malaise, Secretaris van de Bank,
tot directeur van onze Instelling benoemd voor een termijn van zes jaar,
ingaande op 12 september 1968.

** *

De algemene vergadering kwam op 26 februari 1968 in gewone zitting
bijeen.

Zij heeft de heren regenten Henri Lemaire en Lucien Boël, kandi-
daten voorgesteld door de Minister van Financiën, en de heer Willy
Schugens, voorgedragen door de meest vooraanstaande arbeidersergani-
saties, herkozen.

De mandaten van de heren censoren Antoine Herbosch, Louis Petit
en Gaston Vandewalle, rechtstreeks verkozen door de vergadering, werden
hernieuwd.

Al deze mandaten lopen ten einde na de gewone algemene vergade-
ring van februari 1971.

** *

De Bank betreurt het afsterven, op 1.5 november 1968, van de heer
Paul Ectors, voorzitter van het Discontocomité van Brussel, waarvan hij
sedert 1936 lid was.

** *
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De Algemene Raad heeft in zijn zitting van 30 oktober 1968 de heer
René Magdonelle, Schatbewaarder, tot Secretaris van de Bank aangesteld.

Hij heeft de heer Maurice Jordens, Chef van het Personeel, benoemd
tot Schatbewaarder.

De heer Jacques Mertens de Wilmars, adviseur van de Directie, werd
op 15 september 1968 tot Economisch Adviseur van de Bank aangesteld.

** *

De heer René Gallet werd ontheven van de leiding van het departe-
ment Algemene Controle en, vanaf 1 november 1968, belast met het
ambt van Chef van het Personeel.

103





PERSONEEL

Door het overlijden, op 28 mei 1968, van de heer Emile Lecrique,
onderdirecteur, ontviel de Bank een uitmuntend ambtenaar.

De heer Lecrique, die in 1924 bij onze Instelling in dienst trad, had
door zijn verdiensten een voorbeeldige carrière gemaakt die bekroond
werd met zijn benoeming, in 1954, tot chef van de dienst Wissel-
reglementering, en, vier jaar later, tot chef van het departement
Buitenland.

Hij was lid van het Bestuurscomité van het Europees Monetair
Akkoord, Secretaris van het Belgisch-Luxemburgs Instituut voor de Wissel
en plaatsvervangend lid van de Adviserende Raad voor Buitenlandse
Handel.

De Bank had nog het voortijdig afsterven te betreuren van de heren
Ghislain Dewinter, François Schoukens en Charles Vanderschueren, van
het hoofdbestuur, en van de heer Albert Paelinck, bureelhoofd bij het
agentschap Oostende en afgevaardigde van de agent.

** *

Het vertrek van de heren Karel Vercruysse, beheerder van de bijbank
te Antwerpen, Jean Potvin, agent te Charleroi, en Louis Dehoux, agent te
Aalst, die de pensioengerechtigde leeftijd bereikten, betekende het einde
van de gewaardeerde medewerking welke deze ambtenaren aan de Bank
hebben verleend in de provincie, alwaar zij ermede belast waren haar te
vertegenwoordigen.

De Bank betuigt hun haar oprechte erkentelijkheid.
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Zij dankt eveneens de heer Jean-Baptiste Blanchart, Mevr. Hélène
Boué-Meert, de heren René Brumagne, Emile Bruxelmane, Maurice
De Keyzer, Jean Demuylder, Victor Fontaine, Mevr. Yvonne Gilson-
Leclercq, Mevr. Isabelle [acobs-Cipido, de heer Jean Poot, Mevr. Julie
Vanden Brande-Vigneron, de heren Victor Vandendriessche, Jean Vanden-
hout en Albert Wyns, van het hoofdbestuur, de heer Valère Dewitte,
afdelingshoofd bij het agentschap Charleroi, en de heren Jules Ceulemans,
Gaston Coeck, Gervais Cosaert, Henri Fontaine, Jean Funck, Roger Maus,
Léopold Raway en Robert Vervaeke, van de vestigingen in de provincie,
die allen in 1968 werden gepensioneerd, na talrijke jaren getrouwe dienst.

** *

De organisatie en de leiding van de departementen en diensten van
het hoofdbestuur, alsmede het bestuur van de bijbanken en agentschappen,
ondergingen in 1968 verschillende wijzigingen.

In haar streven de personeelsleden zo doelmatig mogelijk tewerk te
stellen en, derhalve, hun mobiliteit te verzekeren, heeft de Bank onder
meer leemten aangevuld, die ontstonden in bijbanken en agentschappen,
door in te gaan op overplaatsingsaanvragen ingediend door personeelsleden
van het hoofdbestuur.

De betrekkingen tussen de Directie en de syndicale afvaardiging van
het personeel bleven verder gekenmerkt door wederzijds vertrouwen en
verstandhouding.

Het arbeidsreglement werd verder uitgewerkt. De Bank heeft, ander-
zijds, ingestemd met de progressieve gelijkschakeling van de arbeidsduur
voor de bedienden en de arbeiders.

De middelen van het Fonds van de Honderdste Verjaring, dat in 1950
werd opgericht met het oog op de toekenning van aanmoedigingspremies
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voor de studies der kinderen van het personeel en de beloning van sug-
gesties, werden verhoogd.

** *

De medewerking verleend door leden van het personeel aan verschil-
lende Afrikaanse centrale banken en de stages van ambtenaren van deze
instellingen in de diensten van het hoofdbestuur, te Brussel, werden in 1968
in een uitmuntende geest en met goed gevolg voortgezet.

** *

De Bank wenst nogmaals haar lof uit te spreken voor het plichtsbesef
en de toewijding waarvan haar medewerkers blijk geven. Zij waardeert
vooral hun bijdrage tot het oplossen van de problemen die met de
aanpassing van haar organisatie aan de technologische vooruitgang,
gepaard gaan.
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ONTLEDING VAN DE BALANS

EN VAN DE WINST- EN VERLIESREKENING

OVER HET BOEKJAAR 1968

ACTIVA

GOUDVOORRAAD.

De goudvoorraad wordt geboekt tegen de wettelijke pariteit van de
frank, zegge tegen F 56.263,7994 per kilogram fijn.

Hij vertegenwoordigt per 31 december 1968 . F 76.175.050.131
waarvan,

goud in het buitenland .
goud in België. . . .

.F

.F
75.805.4:34.495

369.615.636

76.175.050.131

Op 31 december van vorig jaar beliep deze voorraad F 73.962.929.530.

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

Op 31 december 1967 bedroeg het dekkingspercentage 40,73 pct; op
31 december 1968 beloopt het 40,74 pct.
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VREEMDE VALUTA'S
TE ONTVANGEN EN TE LEVEREN VREEMDE VALUTA'S EN GOUD (').

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

Per 31 december 1967 Per 31 december 1968

Vreemde valuta's F 36.086.762.509 18.087.032.843

Te ontvangen vreemde valuta's
en goud C) F

Totaal F

12.468.491.810

48.555.254.319

12.326.729.362

30.413.762.205

Te leveren vreemde valuta's
en goud C)

Netto positie

F

F

48.217.935.796

337.318.523

30.664.690.927

250.928.722

Per 31 december 1967 waren de tegoeden groter dan de
verbintenissen; per 31 december 1968 is de positie omgekeerd.

Zij ligt beneden de min of meer belangrijke overschotten van verbinte-
nissen die gedurende het tweede halfjaar op de weekstaten voorkwamen.

Deze schommelingen houden verband met het tijdelijk gebruiken
door de Bank van de faciliteiten die door haar swapovereenkomsten met de
Federal Reserve Bank of New-York worden geboden C).

ACTIVA IN HET BUITENLAND, IN BELGISCHE FRANKEN.

In deze rubriek, welke dit jaar niet meer op de balans voorkomt, waren
voor een bedrag van F 3.000.000.000, certificaten van de Amerikaanse

(1) Zie blz. 125 van dit verslag.
(2) De lopende verrichtingen luiden in vreemde valuta's.
(3) Zie blz. 69 van dit verslag.
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Schatkist geboekt, luidend in Belgische franken, aangeschaft in novem-
ber 1967, met vervaldag per 24 november 1969.

Deze effecten - waaraan voorwaarden verbonden waren die er een
activapost van maakten welke voldeed aan artikel 24 van de statuten -
werden in toepassing van deze voorwaarden vervroegd terugbetaald.

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

De vorderingen naar aanleiding van de uitvoering van internationale
akkoorden omvatten:

Per 31 december 1967 Per 31 december 1968

Internationaal Muntfonds
- Deelneming F 14.736.500.000 10.278.000.000
- Leningen F 1.875.000.000 4.975.000.000
Andere akkoorden F 119.854.290

Hierna de voornaamste kenmerken van elke dezer indelingen :

Internationaal Muntfonds :

- D eel n e m ing.

De deelneming van België in het Internationaal Muntfonds, te weten
$ 422.000.000 of FB 21.100.000.000, is bij de Bank geboekt als volgt

op de actiefzijde :
Internationaal Muntfonds - Deelneming .
onder de orderekeningen :
Bewaarnemingen van effecten - Internationaal Munt-
fonds (') . F

.F 10.278.000.000

10.822.000.000

F 21.100.000.000

Voor de activarekening gelden de overeenkomsten gesloten
dd. 1 augustus 1959 en 14 oktober 1959 tussen de Staat en de Bank om de

(1) Zie blz. 132 van dit verslag.
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bijzondere modaliteiten te regelen voor de tussenkomst van deze laatste
in de financiering der verplichtingen welke voor de Belgische Staat voort-
vloeien uit bedoelde deelneming C).

Het bedrag van F 10.278.000.000 is onderverdeeld als volgt :

1) Storting in goud van 25 pct. der deelneming. . F 5.275.000.000

2) Aanwending van Belgische franken door het
Fonds F 5.003.000.000

F 10.278.000.000

Het deposito van het Fonds bij de Bank is gevormd door niet-rentende
Belgische schatkistbons. Het is tijdens het jaar gestegen ten bedrage van
de vermindering der activarekening, zegge met. . F 4.458.500.000

Deze bewegingen resulteren uit volgende verrich-
tingen:

1) Wedersamenstelling der middelen van het Fonds
ten belope van de terugbetalingen gedaan in
Belgische franken door de volgende landen, en inte-
kening, door het Fonds, op schatkistbons voor
equivalente bedragen

- Argentinië F 154.500.000
- Brazilië F 780.000.000
- Ceylon F 45.000.000
- Chili F 155.000.000
-- Columbia F 25.000.000
- Demokratische Republiek

van Congo .F 125.000.000
- Dominikaanse Republiek F 120.000.000
- Egypte F 65.000.000
- India F 705.000.000
- Indonesië F 250.000.000

Te transporteren F 2.424.500.000

(1) Zie verslag over de verrichtingen van het boekjaar 1959, blz. 109.
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Transport. . F 2.424.500.000

- Iran . F 94.500.000
- Mali . F 50.000.000
- Rwanda . F 100.000.000
- Verenigde Staten . F 7.962.500.000

-------

minder. . F

2) Incassering door het Fonds van schatkistbons,
betaald door de Bank voor rekening van de Staat,
uit hoofde van :

Cessies van Belgische franken aan volgende landen:

- Burundi
- Brazilië
- Canada
- Frankrijk
- Indonesië
- Iran
- Mali
- Rwanda
- Verenigde Staten
- Verenigd Koninkrijk

.F

.F

.F

.F

.F

.F

.F

.F

.F

.F

Eigen uitgaven van het Fonds
in Belgische franken . . F

Storting aan de Belgische
Schatkist van het aandeel
van België in de verdeling
van het netto-inkomen van
het Fonds voor het dienstjaar
afgesloten per 30 april 1968
(art. XII, sectie 6/b) . . F

250.000.000
750.000.000

1.500.000.000
1.000.000.000

425.000.000
350.000.000
100.000.000
150.000.000
750.000.000
750.000.000

2.000.000

146.000.000

meer. . F

Netto vermindering. . F
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De Staat betaalt aan de Bank een vergoeding van 0,50 pct. 's jaars op
de Belgische franken die voor zijn rekening worden geleverd.

- Leningen.

Onder het hoofd « Internationaal Muntfonds - Leningen » zijn
de vorderingen geboekt tot terugbetaling der leningen aan het Interna-
tionaal Muntfonds verstrekt op grond van de toetreding van België - goed-
gekeurd door de wet van 4 januari 1963 - tot de beslissing dd. 5 januari
1962 van de Beheerraad van het Fonds, betreffende de Algemene Lenings-
overeenkomsten.

De vorderingen zijn gedekt door speciale bons van de Belgische
Schatkist die de Bank heeft verworven op grond van haar overeenkomst
met de Staat dd. 1 februari 1963, gewijzigd op 1 december 1964.

Per 31 december 1968 vertegenwoordigen zij . F
die als volgt worden ingedeeld :

- Saldo nog terug te betalen op de lening door België
aan het Internationaal Muntfonds toegestaan naar
aanleiding van de trekking van $ 1.400.000.000 die
in mei 1965 door het Verenigd Koninkrijk werd
gedaan . F

- Lening toegestaan aan het Internationaal Munt-
fonds naar aanleiding van de trekking van
$ 1.400.000.000 in juni 1968 gedaan door het
Verenigd Koninkrijk . . F

- Overdracht door Frankrijk, in juni 1968, aan België
van een gedeelte van zijn rechten op terugbetaling
voor de lening die het in mei 1965 aan het Interna-
tionaal Muntfonds had toegestaan naar aanleiding
van de trekking van $ 1.400.000.000 die toen door
het Verenigd Koninkrijk werd gedaan . . F
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- Lening aan het Internationaal Muntfonds toege-
staan naar aanleiding van de trekking van
$ 745.000.000 in juni 1968 gedaan door Frankrijk F 750.000.000

Andere akkoorden.

De post (( Internationale akkoorden - Andere akkoorden )) is
bestemd voor de boeking der vorderingen in vreemde geldsoorten of in
Belgische franken op andere landen dan die welke deelnemen aan het
Europees Monetair Akkoord, waarmede België betalingsakkoorden heeft
gesloten.

De voorschotten verstrekt krachtens deze akkoorden worden beheerst
door de overeenkomsten dd. 25 februari 1947, tussen de Staat en de Bank,
en dd. 1 juli 1959, tussen de Staat, de Bank en de Nationale Maatschappij
voor Krediet aan de Nijverheid C)·

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

Per 31 december 1968 heeft een land beschikt

over .F 119.854.290

Europees Af.onetair Akkoord.

Deze post is in de balans niet opgenomen. Hij zou betrekking hebben
op de voorschotten in Belgische franken verstrekt door de Bank aan andere
centrale banken, overeenkomstig de stipulaties van het akkoord dd. 5 augus-
tus 1955, volgens de bepalingen der overeenkomst dd. 16 april 1959,
afgesloten met de Belgische Staat C), en tegen de rentevoet vastgesteld
door de Raad van Bestuur van het Europees Monetair Akkoord. Sinds
februari 1960 bleef deze rentevoet onveranderd à 3 pct.

Sedert 1 april1963 werd geen gebruik meer gemaakt van de voorschot-
faciliteiten geopend door het Europees Monetair Akkoord.

(1) Zie verslag over de verrichtingen van het boekjaar 1959, blz. III en 112.
(2) Zie verslag over de verrichtingen van het boekjaar 1959, blz. 106.
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DEBITEUREN WEGENS TERMIJNVERKOPEN VAN VREEMDE VALUTA'S
EN GOUD (1).

De verplichtingen aangegaan tegenover de Bank door kopers van
vreemde valuta's of van goud C), te leveren op termijn tegen betaling in

Belgische franken, zijn opgenomen onder het hoofd cc Debiteuren wegens
termijnverkopen van vreemde valuta's en goud »,

Deze verplichtingen staan op de balans per 31 december 1968 te boek
voor . F 18.256.075.525

Zij beliepen per 31 december 1967 . .F 35.520.677.533

HANDELSPAPIER.

In de portefeuille met handelspapier zijn de gedisconteerde wissels
in Belgische franken gegroepeerd, betaalbaar in België en in het buitenland.

De vergelijking der cijfers per 31 december 1967 en per 31 decem-
ber 1968 is als volgt :

Per 31 december 1967 Per 31 december 1968

Wissels op België C) . .F 13.833.061.444 26.692.408.539

Wissels in Belgische franken op
het buitenland . F

Totaal. . F

761.346 1.756.958

13.833.822.790 26.694.165.497

VOORSCHOTTEN OP ONDERPAND.

Het bedrag der voorschotten op onderpand werd ingedeeld volgens
de categorieën van verbintenis. Vergeleken met het vorige jaar onderging
de indeling volgende wijzigingen :

(1) Zie blz. 125 van dit verslag.
(2) De lopende verrichtingen luiden in vreemde valuta's.
(3) Waarvan geviseerde accepten :

- export F 8.059.523.389
met inbegrip der vervaldagen van
30/31-12-1967 F (99.266.525)

- import F 763.000.000

14.130.162.206

3.302.000.000
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Per 31 december 1967 Per 31 december 1968

Instellingen door een bijzondere
wet beheerd F 319.182.108 492.681

Banken .F 12.080.031 530.801.079

Ondernemingen en partikulieren F 13.829.639 40.583.307

Totaal. .F 345.091.778 571.877.067

OVERHEIDSEFFECTEN (artikel 20 der statuten, overeenkomsten dd. 14 september
1948, 15 april 1952 en 30 maart 1968).

Door de overeenkomsten van 14 september 1948 en
15 april1952 werd, op grond van artikel20 der statuten,
de hoogtegrens van de portefeuille met overheids-
effecten aangehouden door de Bank, vastgesteld op . F 10.333.000.000 (')

Krachtens de overeenkomst gesloten op 30 maart
1968, die in werking is getreden op 1 september 1968,
werd voornoemd bedrag gebracht op . . F 16.533.000.000 (')

- hierin is de marge begrepen die door de Bank ter
beschikking wordt gesteld van de Luxemburgse staat
en waarvan het bedrag gebracht werd op . . F 533.000.000

Per 31 december 1968 had de Bank voor F 14.675.000.000 Belgische
schatkistcertificaten in haar bezit, tegenover F 2.650.000.000 per 31 de-
cember 1967.

Bovendien had de Luxemburgse Staat F 200.000.000 op zijn marge
opgenomen.

De overheidseffecten verworven door de Bank worden gedisconteerd
tegen het tarief van het geaccepteerd in een bank gedomicilieerd papier.

(1) Rekening niet gehouden met de speciale bons uitgegeven door de Belgische Schatkist (over-
eenkomst van 1 februari 1963, gewijzigd door die van 1 december 1964) voor de financiering der
leningen aan het Internationaal Muntfonds (zie blz. 112 en 113 van dit verslag).
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DEEL- EN PASMUNT.

De Bank heeft volgende deel- en pasmunt in kas :
Per 31 december 1967 Per 31 december 1968

Deelmunt :

Biljetten der Thesaurie . .F 153.230.480 171.635.890
Zilvermunt F 117.671.450 50.824.850

Pasmunt F 48.795.425 44.025.734
F 319.697.355 266.486.474

De bepalingen in verband met de terugbetalingsmodaliteiten van
het excedent boven de contractuele hoogtegrens van 700 miljoen frank C)
hoefden sedert 1959 niet meer te worden toegepast.

TEGOED BIJ HET BESTUUR DER POSTCHECKS.

Het tegoed van de Bank bij het Bestuur der Postchecks
beloopt F 1.878.230
tegen, per 31 december 1967 . . F 1.511.029

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

De geconsolideerde vordering van de Bank op de Staat, aanvankelijk
groot 35 miljard frank, blijft onveranderd op . . F . 34.000.000.000

Zij werd op dit cijfer vastgelegd in uitvoering van artikel 3 der wet
van 19 juni 1959, waarbij de terugbetalingen op grond van artikel 3, lid b,
van de wet dd. 28 juli 1948 betreffende de sanering der balans van de
Bank, werden teruggebracht van vijf miljard tot één miljard frank.

(1) Zie verslag over de verrichtingen van het boekjaar 1962, blz. 150.

118



OVERHEIDSFONDSEN (artikelen 18 en 21 der statuten).

De overheidsfondsen en andere effecten verworven krachtens artikelen
18 en 21 der statuten, geboekt tegen hun aankoopprijs, bereiken :
per 31 december 1968 . F 3.514.529.092
tegen, per 31 december 1967 . .F 3.366.896.722

TE INNEN WAARDEN.

De cc Te innen waarden » staan op de balans per 31 december 1968
te boek voor. F 961.034.749
tegen, per 31 december 1967 . . F 498.748.444

Zij bestaan uit te incasseren cheques, coupons en aflosbare stukken,
en uit bedragen te recupereren of te ontvangen van derden, o.m. wegens
verrichtingen op effecten of op vreemde valuta's en het uitvoeren van
drukwerken.

GEBOUWEN, MATERIEEL EN MEUBELEN.

De waarde van de terreinen en van de gebouwen is in de balans per
31 december 1968 opgenomen voor . F 2.063.584.147

tegen, per 31 december 1967 F 1.998.641.257

De rekening cc Gebouwen, materieel en meubelen » nam dus toe
met . F 64.942.890

De Bank zet de modernisering van haar installaties voort.

De nieuwe gebouwen van de bijbank te Luik en van de agentschappen
te Ronse en te Tongeren werden in 1968 ingehuldigd.
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De renovatie van de bijbank te Antwerpen zal weldra beëindigd wor-
den, alsmede de wederopbouw van het agentschap te Oudenaarde. Te
Charleroi werd de tweede faze van de wederopbouwaangevat.

Transformatie- of vergrotingswerken werden voltooid of worden thans
uitgevoerd in andere vestigingen in de provincie.

Een vijfde verdieping wordt opgetrokken op een gedeelte van het
gebouw van het Hoofdbestuur.

Het materieel en de meubelen, volledig afgeschreven, komen in deze
rekening slechts pro memorie voor.

WAARDEN VAN DE PENSIOENKAS VAN HET PERSONEEL.

Deze rubriek, waarin overheidsfondsen zijn opgenomen, geboekt
tegen hun aankoopwaarde, heeft haar tegenpost op de passiva onder het
hoofd ({Pensioenkas van het Personeel n ,

Ze staat te boek per 31 december 1968 voor. F
tegen, op 31 december 1967 . F

2.583.383.790
2.328.785.038

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 inhoudingen op de bezoldigingen van het personeel, onder aftrek van
de uitbetalingen verricht door de Pensioenkas.

AFGESCHREVEN EN TE VERZILVEREN WAARDEN.

De rubriek (( Afgeschreven en te verzilveren waarden )) omvat pro
memorie de tegoeden en vorderingen die, wegens de onzekerheid omtrent
daturnen mogelijkheid van incassering, niet in aanmerking kunnen komen
als tegenwaarde van de onmiddellijk opeisbare verplichtingen van de Bank.
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OVERGANGSREKENINGEN OP DE ACnV A.

Per 31 december 1968 zijn de overgangsrekeningen op de activa
als volgt:

a) Intrestenprorata te ontvangen op de effecten in
portefeuille en op de speciale bons van de Belgische
Schatkist (leningen aan het Internationaal Munt-
fonds) . F

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

c) Intrestenprorata te ontvangen op de overheidsfond-
sen verworven krachtens de statuten. . F

d) Voorraden voor de aanmaak van biljetten en van
drukwerken, en voor de diensten van de Bank . F

e) Vervroegde storting met het oog op de betaling van
de vennootschapsbelasting waaraan de Bank voor
het dienstjaar 1968 zal worden onderworpen. . F

f) Waarden van het Fonds van de Honderdste Ver-
jaring. De inkomsten van dit fonds, opgericht bij
de honderdste verjaring der Bank en aangevuld in
1964 en in 1968, laten toe aanmoedigingspremies
toe te kennen voor de studies die door kinderen
van de personeelsleden worden voortgezet, en nut-
tige voorstellen te belonen . . F

g) Waarden van de Verzamelingen. Zijn in deze post
opgenomen de sedert 1952 aangekochte munten
en andere voorwerpen van monetaire aard die be-
trekking hebben op de geschiedenis van het geld,
het krediet en de financiën van ons land en meer
in het bijzonder op de geschiedenis van de Bank. F

De twee rekeningen sub f) en g) hebben hun tegen-
post in de overgangsrekeningen op de passiva.

Totaal. . F
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PASSIVA

BANKBILJETTEN IN OMLOOP.

De biljetten van de Bank in omloop dd. 31 december 1968 vertegen-
woordigen . . . . . . . . . .. . F 183.243.428.400

Op 31 december 1967 was het bedrag. .F 177.481.847.400

Ziehier de samenstelling ervan per coupure :

Per 31 december 1967 Per 31 december 1968

F 1.000 F 158.650.496.000 164.803.063.000
F 500 F 10.381.760.500 9.841.549.500
F 100 F 8.449.590.900 8.598.815.900

Totaal F 177.481.847.400 183.243.428.400

REKENINGEN-COURANT EN DIVERSEN.

De vergelijking van de saldi der cc Rekeningen-courant en diversen ))
'van het ene jaar tot het andere is als volgt :

Per 31 december 1967 Per 31 december 1968

Schatkist, gewone rekening . .F 1.730.365 3.817.424

Schatkist, buitengewone conjunc-
tuurtaks (wet van 12 maart
1957) .F 9.684.718 8.934.718

Te transporteren .F 11.415.083 12.752.142
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Transport. .F 11.415.083 12.752.142

Banken in het buitenland, gewone
rekeningen .F 316.544.476 676.998.801

Instellingen door een bijzondere
wet beheerd . F 153.572.213 482.911.563

Banken in België F 2.195.851.128 857.492.832

Ondernemingen en partikulieren F 308.136.409 327.673.107

Te betalen waarden. F 548.559.976 876.859.724

F 3.534.079.285 3.234.688.169

Volgende verbintenissen, luidend in Belgische franken, zijn opgeno-
men onder het hoofd « Te betalen waarden » : bankassignaties, verplaatste
cheques, betaalmandaten, dividenden, tegenwaarde van valuta verschul-
digd aan derden, te betalen taksen, betalingen te doen aan leveranciers en
aan de Rijksdienst voor Maatschappelijke Zekerheid, aanhangige creditbe-
richten, lopende verrichtingen die later het voorwerp moeten zijn van beta-
lingen of van inschrijvingen op het credit van 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 zijn als volgt :

Per 31 december 1967 Per 31 december 1968

Europees Monetair Akkoord .

Andere akkoorden .

F

F

270.748.826

326.507.567

255.714.442

224.299.049

F 597.256.393 480.013.491

TOTAAL DER VERBINTENISSEN OP ZICHT.

De verbintenissen op zicht omvatten de bankbiljetten in omloop, de
rekeningen-courant en diversen, en de verbintenissen tegenover het buiten-
land in het kader van internationale akkoorden.
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Per 31 december 1968 belopen zij F 186.958.130.060 tegen
F 181.613.183.078 per 31 december 1967.

BELGISCHE BANKEN, MONETAIRE RESERVE.

Deze rubriek vertoont geen saldo op de balans van dit jaar.

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

De tegenwaarde van de verbintenissen geboekt, op 31 december 1968,
onder het hoofd (( Te leveren vreemde valuta's en goud )) C) bereikt
F 30.664.690.927 tegen F 48.217.935.796 een jaar geleden.

Uitgezonderd een contant te vereffenen klein bedrag, bestaan deze
verbintenissen uit vreemde valuta's te leveren op termijn, hetzij tegen
andere vreemde valuta' s, ingevolge arbitrages gedaan door de Bank, hetzij
tegen Belgische franken, ingevolge cessies aan de Belgische Schatkist en
aan buitenlandse banken.

Hun tegenpost staat op de activa, respectievelijk onder de rubrie-
ken ((Te ontvangen vreemde valuta's en goud )) en (( Debiteuren wegens
termijnverkopen van vreemde valuta's en goud Il.

PENSIOENKAS VAN HET PERSONEEL.

De rekening ((Pensioenkas van het Personeel ))heeft als tegenpost op
de activa, de waarden van de Pensioenkas van het Personeel.

(1) Zie blz.lID en 116 van dit verslag.
(2) De lopende verrichtingen luiden in vreemde valuta's.
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Zij vertegenwoordigt, per 31 december 1968 . F
tegen, per 31 december 1967 . F

2.583.383.790
2.328.785.038

OVERGANGSREKENINGEN OP DE PASSIVA.

Ziehier de overgangsrekeningen op de passiva, per 31 december 1968 :

a) Herdisconto van de wissels en schatkistcertificaten
in portefeuille F 118.216.173

b) Voorschotten gestort door derden

c) Fonds van de Honderdste Verjaring .

d) Verzamelingen

F

F

F

61.421

25.310.893

13.405.232

De rekeningen sub c) en d) hebben hun tegenpost
in de overgangsrekeningen op de activa.

e) Fiscale voorziening (1)

f) Provisie voor onkosten
verzending van goud .

.F 845.865.556

van aankoop, verkoop en
.F 80.000.000

g) Provisie voor gebouwen, materieel en meube-
len C) . F 303.600.387

h) Maatschappelijke provisie voor diverse risico's C) F 1.100.000.000
--------

Totaal. F 2.486.459.662

KAPITAAL.

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

(1) Zie blz. 142 en 143 van dit verslag.
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RESERVEFONDS.

Het Reservefonds, voorzien bij artikel14 der statuten, omvat volgende
rubrieken:

Per 31 december 1967 Per 31 december 1968

Statutaire reserve F

F

731.921.342

502.221.348

769.163.987

518.168.345Buitengewone reserve .

Rekening voor afschrijving van ge-
bouwen, materieel en meubelen F 1.843.220.726

----------------

Totaal. . F 3.077.363.416

1.905.851.996

3.193.184.328

De vermeerdering vertegenwoordigt het aandeel in de verdeling der
winst per 31 december 1967 dat aan de statutaire reserve toekomt, alsmede
een overschrijving naar de buitengewone reserve en de afschrijving op
gebouwen, geboekt dd. 31 december 1968.

De overschrijving op 31 december 1968 naar de buitengewone reserve,
zegge F 15.946.997, wordt besproken in de toelichting op de Winst- en
Verliesrekening (1).

Het verschil tussen het bedrag van de rubriek ((Gebouwen, materieel
en meubelen )) op de activa en dat van de rubriek (( Rekening voor
afschrijving van gebouwen, materieel en meubelen )) op de passiva,
zegge F 157.732.151, stemt overeen met de schatting van de gronden in de
boeken van de Bank.

TE VERDELEN NETTOWINST.

Het batig saldo van de Winst- en Verliesrekening, t.W. de nettowinst,
te verdelen overeenkomstig de bepalingen van artikel 38 der statuten,
beloopt F 421.410.613 tegen F 396.161.946 per 31 december 1967.

(1) Zie blz. 141 van dit verslag.
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ORDEREKENINGEN

MINISTER VAN NATIONALE OPVOEDING: Tegoed voor zijn rekening bij het
Bestuur der Postchecks (Schoolpact, wet van 29 mei 1959, artikel 15).

De orderekening « Minister van Nationale
Opvoeding: Tegoed voor zijn rekening bij het Bestuur
der Postchecks (Schoolpact, wet van 29 mei 1959,
artikel 15) » verschijnt op de weekstaat van de Bank,
onderaan het totaal van de passiva.

Haar tegenpost, « Bestuur der Postchecks :
Tegoed voor rekening van de Minister van Nationale
Opvoeding (Schoolpact, wet van 29 mei 1959,
artikell5) n , staat op de weekstaat, onderaan het totaal
van de activa . . F 2.436.891.785

GEOPENDE DOCUMENTAIRE KREDIETEN.

Zijn opgenomen onder het hoofd « Geopende
documentaire kredieten », de importkredieten geopend
door de Bank 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 638.188

129



VISUM VAN ACCEPTEN BETREFFENDE DE IN- EN UITVOER.

De bankaccepten of handelsaccepten in omloop
op 31 december 1968 (1), bekleed met het visum van
de Bank, waarbij deze zich verbindt tot de discontering
ervan wanneer de resterende looptijd 120 dagen is, in-
dien de voorwaarden gesteld bij het viseren worden
nagekomen, bedragen . .F 14.202.272.291

BORGTOCHTEN VERLEEND TEN GUNSTE VAN HET PERSONEEL.

De borgtochten verleend door de Bank aan som-
mige discontokantoren, uit hoofde van leningen
verstrekt door de Algemene Spaar- en Lijfrentekas aan
personeelsleden van de Bank opdat zij hun huis zouden
kunnen bouwen of kopen, bedragen . . F 329.752.923

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

De Bank heeft zich in 1959 verbonden tot de
intekening, in tien tranches van F 60.000.000, op een
bedrag van F 600.000.000 van de lening ad
F 3.000.000.000 te emitteren door de Nationale Stich-
ting voor de Financiering van het Wetenschappelijk

(1) Andere dan die welke tot de portefeuille der Bank behoren (zie blz. 116 van dit verslag),
te weten

Per 31 december 1967 Per 31 december 1968
geviseerde accepten :
- export
- import

F
F

9.160.357.378
6.171.507.926

9.130.288.984
5.071.983.307

15.331.865.304 (") 14.202.272.291 (")

(*) Inclusief die welke vervallen binnen de 120 dagen op datum van de balans : 8.193.433.625 7.091.445.760
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Onderzoek. Ook heeft ZIJ III 1962 aanvaard zich,
ten belope van F 30.000.000 in de plaats te stellen
van een inschrijver die gedeeltelijk van zijn verbintenis
wenste te worden ontslagen.

Op de intekening van de Bank werd in totaal
F 502.500.000 betaald. Blijft dus nog te storten. . F

De negende tranche zal begin 1969 worden
vereffend.

ONTVANGEN WAARBORGEN.

De ontvangen waarborgen omvatten volgende
posten:

Onderpanden van de voorschotrekeningen .

Waarborgen verleend door de discontocedenten

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

Diverse borgtochten . F

.FTotaal

127.500.000

F

F

20.737.411.060

7.808.500

4.606.267.219

655.192.551

26.006.679.330

WAARBORGCERTIFICATEN VAN DE SCHATKIST ONTVANGEN.

De waarborgcertificaten ontvangen van de
Schatkist dekken de voorschotten verstrekt door de
Bank voor de uitvoering van internationale akkoorden,
overeenkomstig de bepalingen van de wet dd. 28 juli
1948 houdende wijziging van de besluitwet n" 5 van
1 mei 1944 betreffende de voorwaarden inzake aan- en
verkoop van goud en buitenlandse munt. .F
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TE INKASSEREN WAARDEN.

De waarden - handelspapier, vreemde valu-
ta's, enz. - welke door rekening-couranthouders of
door buitenlandse correspondenten worden afgegeven
ter incassering, bedragen per 31 december 1968. . F

BEWAARNEMINGEN VAN EFFECTEN.

Deze bewaarnemingen zijn onderverdeeld als
volgt:

Internationaal Muntfonds C) . F

Internationale Ontwikkelings
Associatie F

Aziatische Ontwikkelingsbank F

Andere bewaarnemingen . . F

10.822.000.000

300.500.000

37.000.000

94.255.843.673

Totaal. . F

SCHATKIST.

De orderekeningen opgenomen onder het hoofd
Il Schatkist ))vergen geen commentaar.

Diverse waarden toebehorend aan de Staat :

Preferente aandelen Nationale
Maatschappij der Belgische Spoor-
wegen . F 5.000.000.000

--------

Te transporteren. . F 5.000.000.000

(1) Zie blz. III van dit verslag.
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Transport. . F

Gewone aandelen Nationale Maat-
schappij der Belgische Spoorwe-
gen F

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

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

4 1/2 % Certificaten Nationale
Maatschappij voor de Huisves-
ting . . . . . .. . F

4 1/2 % Certificaten van de
Nationale Maatschappij voor de
Kleine Landeigendom . F

Diverse waarden. . . F

5.000.000.000

1.000.000.000

638.305.187

1.324.629.180

3.773.527.000

446.997.000

6.833.253.391

Diverse waarden door de Staat in bewaring genomen:

VVaarden door derden
gedeponeerd .F

Dienst van de ingeschreven
Schuld . . . . . . . . . F

Deposito- en Consignatiekas. . F

Als borgstelling gedeponeerde
waarden , . , . ,F

15.198.894.440

58.527.618.600

95.464.325.099

5.880.394.512

Te transporteren. . F
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F 19.016.711.758

175.071.232.651
194.087.944.409



Transport. . F

Waarden afgegeven ingevolge het besluit van de
Regent dd. 17 januari 1949 betreffende het van
onwaarde maken van de niet aangegeven Belgische
effecten aan toonder. . F

Af te leveren waarden .F

Muntfonds :

Overheidsfondsen .F

Totaal. . F

RENTENFONDS.

De waarden die eigendom zijn van het Renten-
fonds opgericht krachtens de besluitwet van 18 mei
1945, in bewaring bij de Bank, bedragen. . . . F

ALGEMENE SPAAR- EN LIJFRENTEKAS.

De neerleggingen van de Algemene Spaar- en Lijf-
rentekas zijn onderverdeeld als volgt :

Voorlopige beleggingen F

Beleende fondsen . .

Neergelegde waarborgen

F

.F

Totaal, ,F
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194.087.944.409

133.644

9.774.810.484

3.416.569.009

207.279.457.546

13.124.955.643

73.216.448.499

10.164.075

384.003.128

73.610.615.702



WINST - EN VERLIESREKENING

CREDIT

De eerste rubriek van de Winst- en Verliesrekening « Disconto, wissel
en intresten » die tot nu toe werd gebruikt, werd in twee posten gesplitst :

- de eerste, « Disconto en intresten », is gereserveerd voor de ont-
vangsten betreffende de verrichtingen inzake overheidseffecten, handels-
papier en voorschotten op onderpand;

- de tweede, « Wissel en provenu der beleggingen in het buiten-
land» moet dienen voor het boeken van de ontvangsten betreffende de
verrichtingen in vreemde valuta's.

DISCONTO EN INTRESTEN.

Per 31 december 1967Per 31 december 1968

F 802.477.026 886.037.441

Wordt opgenomen onder een afzonderlijke post, op het debet van de
winst- en verliesrekening, het aandeel in de opbrengst der verrichtingen
van disconto, voorschot en belening toegekend aan de Staat overeen-
komstig artikel37 der statuten (1), te weten:

Per 31 december 1967 'Per 31 december 1968

F 278.116.252 171.640.252

Per 31 december 1967 Per 31 december 1968

Blijft voor de Bank. .F 524.360.774 714.397.189

(1) Zie blz. 141 van dit verslag.
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De vermeerdering, van het ene jaar tot het andere,
bereikt . F 190.036.415
en is toe te schrijven aan een toeneming van het volume der gedane
verrichtingen.

WISSEL EN PROVENU DER BELEGGINGEN IN HET BUITENLAND.

Per 31 december 1967 Per 31 december 1968

F 1.075.960.776 1.314.516.429

Deze cijfers zijn bekomen na aftrek van een bedrag uitgekeerd aan
de Staat op grond der aanpassing van de voorwaarden der wisseldekkingen
op termijn door de Bank verstrekt naar aanleiding van verrichtingen van
de Schatkist C). In 1967 beliep dit bedrag F 285.223.733; in 1968, bereikt
het nog slechts F 58.632.729, wegens de daling van de gemiddelde netto-
rente bekomen voor de beleggingen die de tegenpost vormen van de ver-
plichtingen van de Bank t.o.v. de Schatkist.

De toeneming van 1967 tot 1968 wordt voornamelijk verklaard door
aanzienlijker winsten voortvloeiend uit veelvuldiger interventies van de
Bank op de gereglementeerde valutamarkt.

RECHTEN OP BEWAARNEMINGEN, PROVISIES EN VERGOEDINGEN.

Per 31 december 1967 'Per 31 december 1968

F 156.242.653 170.741.114

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

De forfaitaire toelage van F 34.000.000 op de niet-rentende, geconso-
lideerde, vordering van de Bank op de Staat, als- gedeeltelijke schadeloos-
stelling voor de instandhouding van de biljettenomloop, is opgenomen
onder de vergoedingen.

(1) Zie verslag boekjaar 1966, blz. 129.
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PROVENU DER OVERHEIDSFONDSEN (artikelen 18 en 21 der statuten).

Per 31 december 1967 Per 31 december 1968

F 159.313.306 161.109.401

De portefeuille met overheidsfondsen en andere effecten verworven
krachtens de statuten steeg, in een jaar tijd, van F 3.367.000.000 tot
F 3.515.000.000; de inkomsten van deze portefeuille zijn toegenomen
met F 1.796.095, tegenover F 3.621.658 in 1967.

WINST OP VERKOOP EN INCASSERING VAN EFFECTEN.

Per 31 december 1967 Per 31 december 1968

F 28.478.097 19.623.623

Zij wordt bepaald door de incassering van obligaties uitgekomen op
trekkingen of terugbetaald op hun vervaltermijn en door de arbitragever-
richtingen bedoeld om de globale opbrengst van de portefeuille te
verbeteren.

GEIND OP AFGESCHREVEN EN TE VERZILVEREN WAARDEN.

Per 31 december 1967 'Per 31 december 1968

F 370.058 2.168.793

De in 1968 ontvangen bedragen vertegenwoordigen ontvangsten voort-
komend uit de verkoop van afgeschreven goederen, waarvan de Bank geen
gebruik heeft, en uit de gedeeltelijke schadeloosstelling van afgeschreven
verliezen.

OVERSCHRIJVING VAN DE OVERGANGSREKENING OP DE PASSIVA cc PRO-
VISIE VOOR GEBOUWEN, MATERIEEL EN MEUBELEN »,

Per 31 december 1967 Per 31 december 1968

F 89.992.885 62.631.270

Het bedrag afgenomen op 31 december 1968 van de rekening
(( Provisie voor gebouwen, materieel en meubelen », is bestemd om de
uitgaven voor investering in.nieuwe constructies te dekken, waartoe tijdens
het boekjaar werd overgegaan.
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DEBET

ALGEMENE ONKOSTEN.

Per 31 december 1967 Per 31 december 1968

F 704.449.007 762.775.347

Het niveau van de algemene onkosten hangt hoofdzakelijk af van
de uitgaven in verband met de bezoldiging van het personeel.

Bedoelde uitgaven volgen de algemene ontwikkeling der wedden,
lonen en sociale lasten, die beïnvloed wordt door het officieel prijsindex-
cijfer bij consumptie en de weerslag ondergaat van de maatregelen goed-
gekeurd in Paritaire Commissie der banken.

De hausse van het officieel prijsindexcijfer, in het bijzonder, leidde in
1968 tot twee aanpassingen van de bezoldigingen, en voegde zich bij het
effect van de tweejaarlijkse verhogingen op 1 januari 1968 en bij de gepro-
grammeerde loonstijging in de banksector op 1 augustus 1968.

Door de verbetering van de produktiviteit, die tot uiting kwam in
een nieuwe vermindering van de personeelsterkte, kon de uitwerking van
deze haussefactoren worden gedrukt.

Het bedrag van de algemene onkosten omvat de kosten van diensten
welke de Bank gratis verricht, onder meer deze van de Rijkskassier en van
het Rentenfonds.
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GEWONE TOELAGE AAN DE PENSIOENKAS VAN HET PERSONEEL.

Per 31 december 1967 Per 31 december 1968

F 67.530.000 74.775.000

BUITENGEWONE TOELAGE AAN DE PENSIOENKAS VAN HET PERSONEEL.

Per 31 december 1967 Per 31 december 1968

F 165.000.000 102.000.000

De gewone toelage aan de Pensioenkas van het Personeel staat in ver-
band met het totaal bedrag van wedden en lonen. Het verstrekken van een
buitengewone toelage volgt uit de verhoging der bezoldigingen; zij moet
de wiskundige reserves op het vereiste peil brengen om in de vestiging
van de niet-lopende renten te voorzien.

AFSCHRIJVING VAN GEBOUWEN, MATERIEEL EN MEUBELEN.

Per 31 december 1967 Per 31 december 1968

F 163.125.919 148.279.862

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

De uitgaven voor het boekjaar 1968 zijn geventileerd als volgt :

Uitgaven in verband met de constructie van
gebouwen te Brussel en in de provincie. .F 62.631.270

Modemisering van gebou-
wen F 58.521.720

Aankoop van materieel voor
de Drukkerij, de technische dien-
sten en de bureaus. .F 18.017.586

Te transporteren .F 76.539.306 62.631.270
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Transport. .F 76.539.306 62.631.270

Aankoop van meubelen voor
de bureaus te Brussel en in de
provincie .F 9.109.286

F 85.648.592

Totaal. F 148.279.862

GELDELIJKE VERPLICHTING TEGENOVER DE STAAT.

Per 31 december 1967Per 31 december 1968

F 278.116.252 171.640.252

Overeenkomstig artikel 37 der statuten wordt het verschil tussen de
rente geïnd door de Bank op haar verrichtingen van disconto, voorschot
en belening, en 3 pct., aan de Staat toegekend.

De toegepaste rentetarieven waren, over hun geheel beschouwd, in
1968 lager dan in 1967, waaruit volgt dat het aandeel toekomend aan de
Staat, ondanks een groter volume aan verrichtingen, dit jaar kleiner is
dan vorig jaar.

OVERSCHRIJVING NAAR DE BUITENGEWONE RESERVE.

Per 31 december 1967 Per 31 december 1968

F 20.451.677 15.946.997

Zoals de voorgaande jaren bestaat de overschrijving naar de buiten-
gewone reserve in 1968 uit het gedeelte van de winst op verkoop en incas-
sering van effecten uit de portefeuille overheidsfondsen, dat fiscale vrij-
stelling geniet op voorwaarde onbeschikbaar te blijven C).

BESTEMMING VAN HET WINSTSALDO.

Na de overschrijving naar de buitengewone reserve, beloopt het batig
saldo van de Winst- en Verliesrekening F 1.341.410.613.

(1) Artikelen 34 en 105 van het Wetboek der inkomstenbelastingen.
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Het werd als volgt besteed :

Overschriivingen naar de overgangsrekeningen op de passiva

Fiscale voorziening F 550.000.000
Provisie voor gebouwen, materieel en meubelen. F 150.000.000
Maatschappelijke provisie voor diverse risico's F 200.000.000
Fonds van de Honderdste Verjaring. F 20.000.000

F 920.000.000

Te verdelen nettowinst F 421.410.613

Totaal .F 1.341.410.613

Hierna de stand, in detail, van de eerste drie bovenstaande overgangs-
rekeningen (1) :

a) Fiscale voorziening.
Per 31 december 1967 . .F 528.455.407

Betalingen van belastingen, in 1968, onder meer de
vennootschapsbelasting voor 1967, de onroerende
voorheffing en diverse taksen . F 232.589.851

F 295.865.556

Overdracht ten laste van de Winst- en Verliesreke-
ning, met het oog op de vereffening van toekomstige
belastingen . F 550.000.000

--------

Saldo per 31 december 1968. F 845.865.556

b) Provisie voor gebouwen, materieel en meubelen.
Per 31 december 1967 . F 216.231.657
Afneming in 1968 C) . F 62.631.270

--------

F 153.600.387

Overschrijving ten laste van de Winst- en Verliesreke-
~g F 150.000.000

Saldo per 31 december 1968 . .F 303.600.387

(1) De globale stand van het « Fonds van de Honderdste Verjaring» komt voor op blz. 121
van dit verslag.

(2) Zie blz. 137 van dit verslag.

142



De uitgaven waarin deze provisie moet voorzien, hebben betrekking
op de modernisering van bijbanken en agentschappen in de provincie en
op de voltooiing van de ondernomen constructies te Brussel.

De uitvoering van het bouwprogramma is over verschillende jaren
gespreid.

c) Maatschappelijke provisie voor diverse risico's.

Per 31 december 1967 . .F 900.000.000
Overschrijving ten laste van de Winst- en Verliesreke-
ning F 200.000.000

--~-----
Saldo per 31 december 1968 . . F 1.100.000.000

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.

De provisie van F 1.100.000.000 vertegenwoordigt aldus 2,73 pct.
van het gecumuleerd gemiddeld bedrag van de tegoeden in vreemde
valuta's en van het handelspapier in portefeuille in 1968.

De verdeling van de nettowinst geschiedt als volgt, overeenkomstig
artikel 38 der statuten :

1. Aan de aandeelhouders, een eerste dividend van
6 pct. op het nominaal kapitaal. . F

2. Van het overschot, zegge F 397.410.613
a) 10 pct. aan de reserve F
b) 8 pct. aan het personeel . F

3. Van het overschot, zegge F 325.876.703
a) aan het Rijk, 1/5" . . F
b) aan de aandeelhouders, een tweede dividend F
c) het saldo aan de reserve . F

--------
Totaal van de te verdelen nettowinst . F

VERDELING VAN DE NETTOWINST.
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24.000.000

39.741.061
31.792.849

65.175.341
260.624.316

77.046

421.410.613



DIVIDEND TOEGEKEND VOOR HET BOEKJAAR 1968

Eerste globaal dividend . F 24.000.000
Tweede globaal dividend. F 260.624.316

Totaal F 284.624.316

voor 400.000 aandelen, te weten, per aandeel, een
dividend van . .F 711,56

Coupon n' 167 is betaalbaar vanaf 1 maart 1969, met F 575, vrij
van roerende voorheffing.

Het nettodividend is F 575, en derhalve komt het belastbaar inko-
men dat per aandeel voor de personenbelasting dient aangegeven, op
F 872,75 ('), inclusief het belastingkrediet en de roerende voorheffing,
samen F 297,75.

De Regentenraad :

Franz DE VOGHEL, Vice-Gouverneur,
Jean BRAT, Directeur,
Cecil de STRYCKER, Directeur,
Paul CALLEBAUT, Directeur,
Roland BEAUVOIS, Directeur,
Elisabeth MALAISE, Directeur,
August COOL, Regent,
Robert VANDEPUTTE, Regent,
Max DRECHSEL, Regent,
Roger DE STAERCKE, Regent,
Constant BOON, Regent,
Henri LEMAIRE, Regent,
Jean de CO OMAN d'HERLINCKHOVE, Regent,
Willy SCHUGENS, Regent,
Henri CAPPUYNS, Regent,
Lucien BOËL, Regent.

De Gouverneur,
Hubert ANSIAUX.

85
(I) F 575 x -- = F 87275

56 '

144



Balans

Winst- en Verliesrekening

Orderekeningen



ACTIVA BALANS PER.------------------------------------------------------------r----------------~i-
Goudvoorraad

Vreemde valuta's

Te ontvangen vreemde valuta's en goud

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

Internationaal Muntfonds :
- Deelneming
_ Leningen (1)
Andere akkoorden

Debiteuren wegens termijnverkopen van vreemde valuta's en goud

Handelspapier

Voorschotten op onderpand :

Instellingen door een bijzondere wet beheerd
Banken
Ondernemingen en partikulieren .

492.681
530.801.079
40.583.307

Overheidseffecten (artikel 20 der statuten, overeenkomsten dd. 14-9-1948,
15-4-1952 en 30-3-1968)

Belgische overheidseffecten
Luxemburgse overheidseffecten

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

Oyergangsrekeningen

T.otaal yan de actiya .

(1) Speciale bons van de Belgische Schatkist (wet van 4·1·1963, overeenkomst dd. 1·2·1963).
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76.175.050.131

18.087.032.843

12.326.729.362

10.278.000.000
4.975.000.000

119.854.290

18.256.075.525
I

26.694.165.497

li

571.877.067
!

,

14.675.000.000
200.000.000

266.486.4 74
.

1.878.230 t
34.000.000.000

11
3.514.529.092

961.034.749

2.063.584.147

2.583.383.790

p. m.

957.578.183

226.707.259.380



I DECEMBER 1968r .

Totaal van de passiva

PASSIVA

Bankbiljetten in omloop

Rekeningen-courant en diversen :

l Gewone rekening . .
Schatkist Buitengewone conjunctuurtaks

(wet van 12-3-1957)

Banken in het buitenland, gewone rekeningen

Instellingen door een bijzondere wet beheerd

Banken in België
Ondernemingen en partikulieren

Te betalen waarden

3.817.424

8.934.718

676.998.801

482.911.563

857.492.832

327.673.107

876.859.724

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

Europees Monetair Akkoord 255.714.442

Andere akkoorden 224.299.049

Totaal der verbintenissen op zicht .

Belgische banken, monetaire reserre .

Te leveren vreemde valuta's en goud

Pensioenkas van het Personeel .

Overgangsrekeningen

Kapitaal

Reservefonds
Statutaire reserve

Buitengewone reserve

Rekening voor afschrijving van gebouwen, materieel en meubelen.

Te verdelen nettowinst
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183.243.428.400

3.234.688.169

480.013.491

186.958.130.060

30.664.690.927

2.583.383.790

2.486.459.662

400.000.000

769.163.987
518.168.345

1.905.851.996

421.410.613

226.707.259.380



DEBET WINST- EN VERLIESREKENING ~

Algemene onkosten .
Gewone toelage aan de Pensioenkas van het Personeel
Buitengewone toelage aan de Pensioenkas van het Personeel
Afsohrijving van gebouwen, materieel en meubelen
Geldelijke verpliohting tegenover de Staat :

Provenu boven 3 % der discontoverrichtingen en der voorschotverrichtingen
op onderpand

Oversohrijving naar de buitengewone reserve
Oversehrljvlngen naar de overgangsrekeningen op de passiva

Fiscale voorziening
Provisie voor gebouwen, materieel en meubelen
Maatschappelijke provisie voor diverse risico's
Fonds van de Honderdste Verjaring

Te verdelen nettowinst

171.640.252
15.946.997

762.775.347
74.775.000

102.000.00U
148.279.862

550.000.000
150.000.000
200.000.000
20.000.000

421.410.613

2.616.828.071

I
ORDEREKENINGEN PER

Minister van Nationale Opvoeding
'I'egoed voor zijn rekening bij het Bestuur der Postchecks
(schoolpact, wet van 29·5·1\)59, artikel 15)
Geopende dooumentaire kredieten .
Visum van accepten betreffende de in- en uitvoer .
Boegtochten verleend ten gunste van het personeel
Verbintenis tegenover de Nationale Stiohting voor de Fmancïertng

van het Wetensohappelijk Onderzoek
Ontvangen waarborgen :

Onderpanden van de voorschotrekeningen
Waarborgen verleend door de discontocedenten
Waarborgen gesteld door ontleners van call money.
Diverse borgtochten

Waarborgoertifioaten van de Sohatkist ontvangen.
Te inkasseren waarden .
Bewaarnemingen van effeoten :

Internationaal Muntfonds
Internationale Ontwikkelings Associatie .
Aziatische Ontwikkelingsbank
Andere bewaarnemingen

Sohatkist :
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 .
(Belgisch-Luxemburgs akkoord)
4 % % Certif. N.M. voor de Huisvesting
4 % % Certi£. N.M. voor de Kleine Landeigendom .
Diverse waarden

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

Waarden afgegeven ingevolge het Besluit van de Regent dd.
17-1-1949 betreffende het van onwaarde maken van de niet
aangegeven Belgische effecten aan toonder.

Af te leveren waarden .
Muntfonds : Overheidsfondsen

Rentenfonds
Algemene Spaar- en Lijfrentekas :

Voorlopige beleggingen .
Beleende fondsen.
Neergelegde waarborgen

I
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PER 31 DECEMBER 1968 CREDIT

Disconto en Intresten

Geïnd op afgeschreven en te verzilveren waarden

Wissel en provenu der beleggingen In het buitenland .

Rechten op bewaarnemingen, provisies en vergoedingen

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

Winst op verkoop en incassering van effecten .

886.037.441

1.314.516.429

170.741.114

161.109.401

19.623.623

2.168.793

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

Il 31 DECEMBER 1968

2.436.891. 785

638.188
14.202.272.291

329.752.923

" 127.500.000

20.737.411.060
7.808.500

4.606.267.219
655.192.551

26.006.679.330
1.020.000.000

11.001.583

.f., 10.822.000.000
300.500.000

37.000.000
94.255.843.673

105.415.343.673

5.000.000.000
1.000.000.000

638.305.187
1.324.629.180

3.773.527.000
446.997.000

6.833.253.391
19.016.711. 758

15.198.894.440
58.527.618.600
95.464.325.099

5.880.394.512
175.071.232.651

133.644
9.774.810.484
3.416.569.009

207.279.457.546
13.124.955.643

73.216.448.499
10.164.075 .

384.003.128
73.610.615.702

62.631.270

2.616.828.071





Verslag van het College der Censoren





Mijne Heren,

De algemene vergadering van de aandeelhouders kwam op
26 februari 1968 in buitengewone zitting bijeen om de statuten van de
Bank in overeenstemming te brengen met de bepalingen van het koninklijk
besluit n' 42 van 4 oktober 1967.

Het College der censoren werd van de voorgestelde wijzigingen van
de statuten op de hoogte gebracht alvorens ze aan de vergadering werden
voorgelegd.

Het College werd tevens ingelicht over de overeenkomst tussen de
Belgische Staat en d; Bank aangegaan op 30 maart 1968, goedgekeurd
door de Ministerraad en op 4 april 1968 bekendgemaakt in het Belgisch
Staatsblad.

** *

De leden van het College stellen er prijs op zich aan te sluiten bij
de hulde welke door de Regentenraad wordt gebracht aan de heer ere-
directeur Marcel Lefebvre, die op 27 juni 1968, nadat hij de grensleeftijd
had bereikt, zijn ambt heeft neergelegd.

** *

Mijne Heren,

In uitvoering van zijn statutaire opdracht heeft het College de
begrotingsvoorstellen alsmede de balans en de winst- en verliesrekening
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per 31 december 1968 grondig nagezien. Het heeft, daarenboven, zijn
controles en verificaties uitgebreid.

** *

Het College verleende zijn goedkeuring aan de begroting der algemene
onkosten voor het boekjaar 1969 en de begroting der immobilisaties, nadat
het de kredietaanvragen en het verslag van toelichting, verstrekt tot
staving van deze aanvragen, had onderzocht.

De balans en de winst-en verliesrekening werden goedgekeurd na
controle van de boekhouding en steekproeven in de inventarisbestanddelen.

Overeenkomstig artikel 70 der statuten werd de verdeling der winsten
definitief door de Algemene Raad geregeld.

** *

Het College kreeg regelmatig inzage van de processen-verbaal
betreffende de inspeeties en verificaties.

Benevens de jaarlijkse inspeeties die overeenkomstig het huishoudelijk
reglement door een censor moeten worden bijgewoond, hebben de leden
van het College in de loop van het jaar de boekhouding van de Bank
nagezien en deelgenomen aan verschillende maandelijkse inspeeties in
de diensten van het Hoofdbestuur en in de vestigingen in de provincie.

Zij namen met belangstelling kennis van de wijzigingen die de orga-
nisatie van het werk heeft ondergaan, op grond van de mogelijkheden
geboden door de computers.

** *
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Het College betuigt zijn dank aan de Directie van de Bank voor
de hulp welke deze verleent bij het vervullen van zijn opdracht.

Het wenst nogmaals de leden van het personeel geluk voor de
bevoegdheid en de toewijding waarvan zij blijk hebben gegeven.

De leden van het College der censoren,

Marcel LECLERCQ,
Fritz MEYVAERT, Secretaris,
Antoine HERBOSCH,
Louis VAN HELSHOECHT,
Alex FLORQUIN,
Louis PETIT,
Edouard GRUWEZ,
Gaston VANDEWALLE,
Jacques DELRUELLE.

De Voorzitter,
Victor DEVILLERS.

155





Hoofdbank

Bijbanken - Agentschappen

Discontocomité en -kantoren

Groothertogdom Luxemburg





Gouverneur :

Vice-Gouverneur:

Directeuren :

Regenten:

Censoren:

Secretaris :

Schatbewaarder :

HOOFDBANK

DIRECTIECOMITE, REGENTENRAAD,
COLLEGE DER CENSOREN

H. Hubert ANSIAUX.

H. Franz DE VOGHEL.

HH. Jean BRAT,
Cecil de STRYCKER,
Paul CALLEBAUT,
Roland BEAUVOIS,

Mej. Elisabeth MALAISE.

HH. August COOL,
Robert VANDEPUTTE,
Max DRECHSEL,
Roger DE STAERCKE,
Constant BOON,
Henri LEMAIRE,
Jean de COOMAN d'HERLINCKHOVE,
Willy SCHUGENS,
Henri CAPPUYNS,
Lucien BOËL.

HH. Victor DEVILLERS, Voorzitter,
Marcel LECLERCQ,
Fritz MEYVAERT, Secretaris,
Antoine HERBOSCH,
Louis VAN HELSHOECHT,
Alex FLORQUIN,
Louis PETIT,
Edouard GRUWEZ,
Gaston VANDEW ALLE,
Jacques DELRUELLE.

H. René MAGDONELLE.

H. Maurice JORDENS.

REGERINGSCOMMISSARIS

H. Marcel D'HAEZE.
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DISCONTOCOMITE VAN BRUSSEL

HH. Jean de COOMAN d'HERLINCKHOVE,

Emile HAYOIT,

Michel WAUCQUEZ.

** *

ECONOMISCH ADVISEUR

H. Jacques MERTENS de WILMARS.

ADVISEUR VAN DE DIRECTIE

H. Ferdinand ASPESLAGH.

CHEF VAN HET PERSONEEL

H. René GALLET.

** *
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DEPARTEMENTEN EN DIENSTEN

Thesaurie en Krediet

Algemene Thesaurie DE SCHATBEWAARDER,

Hoofdkas

Rekeningen-courant

HH. J. SANDRON, hoofdkassier,
inspecteur-generaal,

C. SCHLOSS, afdelingshoofd,

Portefeuille-Invorderingen T. FELIX, afdelingshoofd.

Departement Krediet P. HERMANT, inspecteur-generaal,

Disconto R. STEVENS, inspecteur-generaal,

Voorschotten J. VERHAEGEN, afdelingshoofd,

Risicocentrale F. TOURNEUR, afdelingshoofd.

Departement Overheidsfondsen J. LIEBAERT, onderdirecteur,

Effecten O. BELLEMANS, afdelingshoofd,

Rentenmarkt A. ROWIES, inspecteur-generaal,

Dienst van de Rijkskassier C. DE RUYTER, inspecteur generaal.

Studiën

Departement Studiën Mej. G. VAN POUCKE, onderdirecteur,

Voorlichting HH. V. JANSSENS, inspecteur-generaal,

Documentatie

R. EGLEM, afdelingshoofd,

F. VAN de CASTEELE, afdelingshoofd.

Statistiek

Juridische dienst A. MATTHYS, inspecteur-generaal,
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Betrekkingen met het buitenland

Departement Buitenland

Wisseldienst

Statistiek Buitenlandse Betalingen

Internationale Akkoorden

Administratie en technische departementen

Departement Algemene Controle

Inspeetie

Controle

Algemene Boekhouding

Departement Algemeen Secretariaat

Secretariaat

Secretariaat van de Directie

Administratieve Organisatie

Departement Personeel

Sociale Relaties

Bezoldigingen en Pensioenen

Medico-sociale dienst

Departement Immobiliën

Gebouwen

Economaat en Toezicht

Drukkerij:

Technische dienst

Administratieve dienst

Elektronica en Mechanografie

HH. P. ANDRE, inspecteur-generaal,

F. HEYV AERT, inspecteur-generaal,

J. DECOSTER, afdelingshoofd,

R. VANDEN BRANDEN, afdelingshoofd.

R. SIMONIS, inspecteur-generaal,

]. WENS, afdelingshoofd,

]. MAERTENS, inspecteur-generaal.

L. SAMBREE, inspecteur-generaai.

A. BAUDEWI]NS, inspecteur-generaal,

G. DEVRIENDT, afdelingshoofd,

Mej. M. WILLEMS, afdelingshoofd.

HH. T. OTTO, inspecteur-generaal.

A. VRANCKX, inspecteur-generaal,

]. LUYCKF ASSEEL, inspecteur-generaal,

G. PIRSON, inspecteur-generaal.

Dr P. DE KETELAERE.

HH. ]. GRAS, inspecteur-generaal,

F. DEMEULENAERE, afdelingshoofd,

R. CHEVALIER, afdelingshoofd.

C. AUSSEMS, hoojdingenieur,
onderdirecteur,

C. AUSSEMS, »

M. VAN HEDEN, afdelingshoofd.

A. VLASSELAER, afdelingshoofd.

** *
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BIJBANKEN

Antwerpen

Beheerder: HH. E. HUYBRECHT.

Discontokantoor R. GORlS,
P. BRACHT,
J. SPETH,
K. HENS.

Luik

Beheerder: J. HAUTAIN.

Discontokantoor P. HERMAN,
Baron G. van ZUYLEN,
Ridder M. de LAMINNE de BEX,
A. FRAN COTTE.

Luxemburg (Groothertogdom Luxemburg)

Beheerder: A. TOURNAY.

Discontokantoor A. GROENEN,
N. BRAUN,
M. BLONDELOT.
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AGENTSCHAPPEN EN DISCONTOKANTOREN

Agenten Leden der Discontokantoren

Aalst HH. F. DE KEYSER, HH. P. MICHIELS,
F.-P. CALLEBAUT,
R. WAMBACQ.

Aarlen M. HENNEQUIN, V. POSSCHELLE,
G. HANSSENS,
L. LEBLANC.

Aat C. METTENS,
Discontokantoor te Aat (1)

H. LEMAIRE,
M. SIMON,
P. BEAUDUIN.

Discontokantoor te Aat en Péruuieiz
H. LEMAIRE,
M. SIMON,
P. BEAUDUIN.

Bergen G. GINION, G. DUCHATEAU,
J. SEGARD,
H. BOUTTlAU.

Boom J. BOUDOU,
Discontokantoor te Mechelen en Boom

P. CARTUYVELS,
J. VIGNERON,
F. VER HAEGEN.

Brugge J. VANDEN BOSCH, 1. JANSSENS de BISTHOVEN,
J. van der PLANCKE,
G. GILLES de PELICHY.

Charleroi J. TIELEMANS, A. GILLIEAUX,
Graaf C. de BRIEY,
A. BINARD,
J. CLEMENT.

(1) Het kantoor te Aat werd in liquidatie gesteld op 1 januari 1962; de op die plaats gedane ver-
richtingen worden sedert 30 november 1960 door het kantoor te Aat en Péruwelz behandeld.
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Dendermonde

Dinant

Doornik

Eeklo

Gent

Geraardsbergen

Hasselt

Hoei

Ieper

Kortrijk

La Louvière

Agenten

HH. L. KERREMANS,

Leden der Discontokantoren

HH. R. DE COENE,
A. GEERINCK,
W. WINDEY.

Discontokantoor te Dinant en Marche-en-Famenne
P. VAN NIEUWENHUYSE, M. SCHOOFS,

Baron R. de VILLENF AGNE
de VOGELSANCK,

J. de MONTPELLIER
d'ANNEVOIE.

V. BRANDELAER,

L. GHYSELS,

F. COLLUMBIEN,

K. MORTIER,

K. DEWAELE,

G. WALNIER,

G. BURGGRAEVE,

A. DE VULDER,

R. DEKUYPER,
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E. THORN,
V. VANDERBORGHT,
A. COUPLET.

C. VAN DAMME,
P. van GINDERACHTER,
G. VAN DAMME.

R. HANET,
F. de HEMPTINNE,
R. BRAUN.

J. RENS,
P.-E. WILLOCX,
F. HOEBEKE.

P. NAVEAU de MARTEAU,
A. JANSSENS,
J. SPAAS,
J.-M. BEAUDUIN.

Graaf G. de LIEDEKERKE,
R. GREINER,
J. DELATTRE.

Discontokantoor te Roeselare en Ieper
J. SOUBRY,
F. DECLERCQ,
J. DE MEESTER,
J.-E. van der MERS CH.

J. DUMONT,
P. DE WITTE,
Baron J. de BETHUNE,
R. VAN STEENKISTE.

L. PONCEAU,
M. HAUTIER,
J. NICODEME.



Agenten Leden der Discontokantoren

Leuven HH. J. VILENNE, HH. G. de LAVELEYE,
P. van der VAEREN,
R. VAN STEENKISTE.

Malmédy
Discontokantoor te Verviers en Malmédy

F. RYCKAERT, G. PELTZER,
F. TIQUET,
R. van der SCHUEREN.

Marche-en-E amenne J. BOFFING,
Discontokantoor te Dinant en Marche-en-Famenne

M. SCHOOFS,
Baron R. de VILLENF AGNE

de VOGELSANCK,
J. de MONTPELLIER

d'ANNEVOIE.

Mechelen C. SIBILLE,
Discontokantoor te Mechelen en Boom

P. CARTUYVELS,
J. VIGNERON,
F. VERHAEGEN.

Moeskroen F. LEFLERE, A. SCARCEZ,
G. BLANCKE,
J. CASIER.

Namen F. LEFEVER, J. P. le HARDY
de BEAULIEU,

Baron de MOREAU
d'ANDOY,

A. PIRMEZ.

Neufchâteau R. TOBIE, L. GOURDET,
A. MINETTE,
H. ZOUDE.

Niivel A. D'HAUWE, E. de STREEL,
R. LECHIEN,
N. DESCAMPE.

Discontokantoor te Oostende en Veurne
Oostende F. VANHERP, F. LOOTENS,

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

Oudenaarde P. HERTSCHAP, R. VAN CAUWENBERGHE,
C. MAERE,
P. van GELUWE de BERLAERE.
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Péruwelz

Philippeville

Roeselare

Ronse

Sint-Niklaas

Tienen

Tongeren

Turnhout

Verviers

Veurne

Agenten Leden der Discontokantoren

Discontokantoor te Aat en Péruwelz
HH. P. NYS, HH. H. LEMAIRE,

M. SIMON,
P. BEAUDUIN.

J, VAN ROMPAY, A. PEPIN,
P. de WEISSENBRUCH,
G. LADURON.

Discontokantoor te Roeselare en Ieper
M. WELLEMANS, J. SOUBBY,

F. DECLEBCQ,
J. DE MEESTER,
J,-E. van der MEBSCH.

M. THIJS, a.i., J, TASTE,
A. DELACBOIX,
J,-B. WALTNIEL.

H. ALLAER, F. BEHAEGEL,
F. POPPE,
A. DE BAER,
Y. CAMMAEBT.

J. VANNESTE, J. GILAlN,
L. HALFLANTS,
B. DELACROIX,
B. BOLIN-JAEQUEMYNS.

H. LIENABT van LIDTH
de JEUDE,

W. WILSENS,
J. BEAUDUIN,
Bidder J. de SCHAETZEN

van BBIENEN,
P. MEYERS.

L. VAN DEN WIJNGAEBT, L. JANSEN,
J. DIEBCKX,
C. DE RIDDEB.

A. FRANÇOIS,
Discontokantoor te Verviers en Malmédy

G. PELTZEB,
F. TIQUET,
H. van der SCHUEREN.

G.ONGENA,
Discontokantoor te Oostende en Veurne

F. LOOTENS,
D. SEBBUYS,
A. D'HOOGE,
P. VAN WAESBERGHE.
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Agenten

Waver HH. R. PINSART,

Zinnik C. LOTS, a.i.,
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Leden der Discontokantoren

HH. C. PIRSON,
Burggraaf H.- J. le HARDY de

BEAULIEU,
L. DELVOYE.

L. BASTIN,
H. le MAISTRE d'ANSTAING,
F. GILBERT.



BIJLAGEN



VERGELIJKING VAN DE BALANSEN

ACTIVA 19681966 I
!
I

1967

Goudvoorraad

Vreemde valuta's.

Te ontvangen vreemde valuta's en goud

Activa in Belgische franken in het buitenland

Internationale akkoorden :

Europese Betalingsunie
Internationaal Muntfonds :

- Deelneming
- Leningen

Andere akkoorden

Debiteuren wegens termijnverkopen van vreemde
valuta's en goud

Handelspapier

Voorschotten op onderpand:

Instellingen door een bijzondere wet beheerst.
Banken
Ondernemingen en particulieren

Qverheidseffecten :

B elgische overheidseffecten
Luxemburgse overheidseffecten

Deel en pasmunt .

Tegoed bij het Bestuur der Postchecks.

Geconsolideerde vordering op de Staat .

Qverheidsfondsen

Te innen waarden

Gebouwen, materieel en meubelen .

Waarden van de Pensioenkas van het Personeel.

Afgeschreven en te verzilveren waarden

Qvergangsrekeningen .

1964 1965

14.736,5
1.875,0

35.520,7

13.833,8

319,2
12,1
13,8

345,1

2.650,0

319,8

1,5

34.000,0

3.366,9

498,7

1.998,6

2.328,8

p.m.

859,2

72.554,8 77.913,1 76.232,6 73.962,9 76.175,1

26.995,7 21.864,3 21.404,8 36.086,8 18.087,0

9.259,5 9.682,3 11.477,1 12.468,5 12.326,7

1.500,0 1.500,0 1.500,0 3.000,0 -

10.278,0
4.975,0

119,8

18.256,1

26.694,2

0,5
530,8
40,6

625,4 338,2 571,9

14.675,0
200,0

266,5

1,9

34.000,0

3.514,5

961,0

2.063,6

2.583,4

p.m.

957,6

62,1 6,6

206.149,0 211.816,9 218.990,5 237.852,8 226.707,3

8.716,0
1.500,0

12.230,0
3.375,0

5,6

15.189,5
3.375,0

26.397,4

7.000,8

21.376,2

12.294,8

21.311,6

15.502,6

405,7
200,2

19,5
2,1

31,7

320,9
1,0

16,3

33,8

9.825,0 9.025,0 9.575,0

397,4 455,4 301,7

1,6 0,9 1,6

34.000,0 34.000,0 34.000,0

2.793,4 2.952,8 3.196,8

408,1 487,5 592,4

1.711,7 1.787,7 1.908,6

1.593,4 1.804,0 2.035,6

p.m. p.m. p.m.

806,7 1.021,9 1.047,4



BIJLAGE 1

PER 31 DECEMBER (in miljoenen franken)

P

PASSIVA 19M 1965 1966 1967 1968

Bankbiljetten in omloop . 160.286,7 170.268,9 175.311,2 177.481,8 183.243,4

Rekeningen-courant en diversen

Schatkist

Gewone rekening 4,6 17,8 12,1 1,7 3,8

Buitengewone conjunctuurtaks . I 11,9 13,7 13,3 9,7 8,9
Banken in het buitenland, gewone rekeningen. 328,8 393,7 389,9 316,5 677,0
Instellingen door een bijzondere wet beheerst. 360,7 270,3 216,4 153,6 482,9
Banken In België 680,2 1.371,9 1.280,7 2.195,9 857,5
Ondernemingen en particulieren 256,1 209,5 \ 293,3 308,1 327,7

Te betalen waarden . 354,1 485,9 490,6 548,6 876,9

1.996,4 2.762,8 2.696,3 3.534,1 3.234,7

Internationale akkoorden :

Europees Monetair Akkoord 160,8 262,5 127,6 270,8 255,7
Andere akkoorden 383,5 217,0 324,9 326,5 224,3

544,3 479,5 452,5 597,3 480,0

Totaal der verbintenissen op zicht 162,827,4 173.511,2 178.460,0 181,613,2 186.958,1

Belgische banken, monetaire reserve 1.252,5 - - - -

Te leveren vreemde valuta's en goud. 35.706,9 31.150,6 32.799,7 48.217,9 30.664,7

ensioenkas van het personeel . 1.593,4 1.804,0 2.035,6 2.328,8 2.583,4

vergangsrekeningen 1.505,6 1.832,2 1.985,5 1.819,4 2.486,5

apltaal 400,0 400,0 400,0 400,0 400,0

eservefonds :

Statutaire reserve 628,6 661,6 694,8 731,9 769,2
Buitengewone reserve 335,0 469,9 481,8 502,2 518,2

Rek. voor afschrijving van geb., mat. en meub. 1.556,2 1.632,2 1.753,2 1.843,2 1.905,8

e verdelen nettowinst 343,4 355,2 379,9 396,2 421,4

206.149,0 1211.816,9 218.990,5 237.852,8 226.707,3

o

K

R

T



VERGELIJ·KING VAN DE WINST- EN

DEBET 1964 1965 1966 1967 1968

Algemene onkosten 550,3 599,6 673,8 704,4 762,8

Gewone toelagen aan de Pensioenkas van het Per-
soneel 51,3 55,2 64,0 67,5 7~,8

Buitengewone toelage aan de Pensioenkas van het
Personeel 76,2 92,5 115,0 165,0 102,0

Afschrijving van gebouwen, materieel en meubelen . 79,0 114,6 181,6 163,1 148,3

Geldelijke verplichting tegenover de Staat :

Provenu boven 3 % der dicontoverrichtingen en
der voorschotverrichtingen op onderpand 244,4 289,9 423,3 278,1 171,6

Overschrijving naar de buitengewone reserve 72,0 134,9 11,9 20,5 15,9

Overschrijvingen naar de overgangsrekeningen op
de passiva.

- Fiscale voorziening 294,3 360,0 325,0 293,0 550,0
- Provo vr onk. op aank., verk. en verz. v. goud 25,0 25,0 - - -

- Provo v" gebouwen, materieel en meubelen . 69,9 91,4 50,0 75,0 150,0

- Maatschappelijke provo voor diverse risico's 105,0 120,0 150,0 150,0 200,0

- Fonds van de Honderdste Verjaring - - - - 20,0

Te verdelen nettowinst 343,4 355,2 379,9 396,2 421,4

1.910,8 2.238,3 2.374,5 2.312,8 2.616,8
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BIJLAGE 2

VERLIESREKENINGEN PER 31 DECEMBER (in miljoenen franken)

CREDIT 1964 1965 1966 1967 1968

Disconto en intresten . 738,2 798,3 1.068,1 802,5 886,0

Wissel en provenu uit plaatsingen in het buitenl. (1) 845,7 1.055,2 862,8 I 1.075,9 1.314,5
I

Rechten op bewaarnemingen, provisies en vergoed. . 118,7 135,1 149,4 156,2 170,8

Provenu der overheidsfondsen . 135,4 147,7 155,7 159,3 161,1
(art. 18 en 21 der statuten)

I

Winst op verkoop en incassering van effecten . 18.3 21,1 16,7 28,5 19,6

Geïnd op afgeschreven en te verzilveren waarden 0,2 4,9 0,8 0,4 2,2

Overschrijving van de overgangsrekening op de pas- I
siva « Provisie voor gebouwen, materieel en

Imeubelen 54,3 76,0 121,0 90,0 62,6

I
1.910,8 2.238,3 2.374,5 2.312,8 2.616,8

(1) Na aftrek van een bedrag van 265,8 miljoen in 1966, 285,2 miljoen in 1967 en 58,6 miljoen in 1968. Deze sommen werden betaald
aan de Staat in toepassing van de voorwaarden door de Bank gehecht aan de dekking van wisselverrichtingen op termijn in verband met
verrichtingen van de Schatkist (zie rapport van het dienstjaar 1966, blz. 129).
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BIJLAGE 3

DIVERSE GEGEVENS

1964 1965 1966 1967 1968

Brutodividend toegekend per aandeel . 581,07 603,04 639,88 670,28 711,56

Roerende voorheffing ingehouden per aandeel . 101,07 103,04 119,88 125,28 136,56

Nettodividend toegekend per aandeel . 480,00 500,00 520,00 545,00 575,00

Belastbaar inkomen aan te geven voor de personen-
belasting 712,70 742,40 789,30 827,25 872,75
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BIJLAGE 4

OVERHEIDSFONDSEN VERWORVEN

KRACHTENS DE ARTIKELEN 18 EN 21 VAN DE STATUTEN

Staat per 31 december 1968

3,150 pct. Belgische Schuld 11H3.
4 pct. Bevrijdingslening 1945.
4,50 pct. Belgische Lening 1953/73.
4,50 pct. Belgische Lening 1954/72.
4,25 pet. Belgische Lening 1954/74, le reeks.
4,25 pct. Belgische Lening 1954/74, 2e reeks.
4 pct. Belgische Lening 1955/75.
4,75 pct. Belgische Lening 1959/71.
4,7[j 5 - 5,25 pct. Belgische Lening 1962/72/77/82, 3C reeks.
6,25 6,50 pct. Belgische Lening 1064/69/74, 2e reeks.
6,2£i - 6,50 pct. Belgische Lening 1965/70/76.
6,25 - 6,50 pct. Belgische Lening 1065/71/78.
6,25 - 6,50 pct. Belgische Lening 1965/71/80.
6,25 - 6,50 pct. Belgische Lening 1966/71 / 76, 1" reeks.
6,25 - 6,50 pct. Belgische Lening Hl66 / 71 / 76, 2e reeks.
6,75 - 7 pct. Samengevoegde Belgische Leningen 1972/78.
7 pct. Samengevoegde Belgische Leningen 1967/82.
6,75 - 7 pct. Belgische Lening 1067/74/82.
6,75 pct. Belgische Lening 1968/78.
6,50 - 6,75 pct. Belgische Lening 1968/75/83.
6,75 pct. Belgische Lening 1968/80.
4 pct. Belgische Lotenlening 1941.
4 pct. Oorlogsschade 1923.
4,25 pct.
4 pct.
6 pct.
7 pct.
6,75 pct.
6,75 pct.
5 pct.

Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen 1954/74.
Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen 1955/75, 2e reeks.
VVegenfonds 1963/83.
VVegenfonds 1967/82.
VVegenfonds 1967/79.
Wegenfonds 1968/83.
Zelfstandige Kas voor Oorlogsschade, le reeks 1953 en 7e reeks 1959.
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2 pct. Nationale Stichting voor de Financiering van het Wetenschappelijk
Onderzoek 1960/69 - 1\:)90/99, le 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, 3e tranche.

2 pct. Nationale Stichting voor de Financiering van het Wetenschappelijk
Onderzoek 1960/69 - 1990/99, 4e tranche.

2 pct. Nationale Stichting voor de Einanciering van het Wetenschappelijk
Onderzoek 1960/69 - 1990/99, 5e tranche.

2 pct. Nationale Stichting voor de Financiering van het Wetenschappelijk
Onderzoek 1960/69 - 1990/99, 6e tranche.

2 pct. Nationale Stichting voor de .Financiering van het Wetenschappelijk
Onderzoek 1960/69 - 1990/99, 7'e tranche.

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

4. pct. Regie van Telegrafie en Telefonie 1954/74, 2" reeks.
6,75 - 7 pct. Regie van Telegrafie en 'l'elefonie 1967/73/79.
6.75 pct. Regie van Telegrafie en 'I'elefonie 1968/82.
6,25 - 6,50 pct. Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen 1965/71/77.
6,75 - 7 pct. Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen 1966/72/78.
6,75 - 7 pct. Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen 1967/73/82.
6,75 pct. Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen 1968/83.
6,75 pct. Nationale Kas voor Beroepskrediet 1968/88.
6,75 pct. Nationale Maatschappij voor Krediet aan de Nijverheid 1968/88.
3,50 pct. Belgisch-Kongolees Fonds voor Delging en Beheer 1965/2005.

Aandelen van de Nationale Maatschappij voor Krediet aan de Nijverheid.
Aandelen van de Bank voor Internationale Betalingen :
- Belgische tranche.
- Dantziger tranche.
Genotsbewijzen van de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen.
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BIJLAGE 5

WEEKSTATEN

IN HET « STAATSBLAD» GEPUBLICEERD IN 1968



WEEKSTATEN IN HET « STAATSBLAD» GEPUBLICEERD IN 1968
(Miljoenen Iranken)

ÄCTIVA
.... --

Internationale akkoorden Overheidseffeclen :

(Wetten van 28-7-1948 en 19-6-1959) Debiteuren
(Art. 20 der stertuten. Geconsoli-
Overeenkomsten dd.

Te ontvangen Activa in het wegens 14-9-1948, 15-4-1952 deerde Overheids- Gebouwen,Voorschotten Tegoed bij
Goud- Vreemde termijn- en 30-3-1968) Deel- en vordering fondsen

DATA vreemde val. buitenland, Internationaal Muntfonds : verkopen Handelspapier op hel Bestuur op de Staal malerieel en
Europees Andere pasmunt

voorraad valuta's in Belgische van onderpand Belgische Luxem- der Poslchecks (Wetten van (Art. 18 En 21
en goud Monetair vreemde val. burgse

meubelen
franken Leningen akkoorden overb eid s- 28-7-1948 en der statuten)

Akkoord Deelneming en goud overheids- 19-6-1959)(1) effecten effecten

8 Jan. 1968 73.945 35.581 12.412 3.000 - 14.652 1.875 - 35.455 9.034 32 3.700 - 348 1 34.000 3.367 1.908
15 » 72.980 36.393 12.396 3.000 - 14.652 1.875 3 35.397 7.559 27 2.150 - 370 2 34.000 3.367 1.908
22 » 72.983 35.909 12.396 3.000 - 14.652 1.875 26 35.281 8.626 20 - - 398 2 34.000 3.514 1.998
29 » 72.983 35.387 12.396 3.000 - 14.527 1.875 43 34.786 7.808 25 175 - 421 2 34.000 3.514 1.998

5 februari 72.983 34.431 11.773 3.000 - 14.527 1.875 75 33.787 7.241 40 5.275 - 424 1 34.000 3.514 1.998
12 » 72.735 34.920 11.773 3.000 - 14.797 1.875 94 34.160 4.078 21 9.550 - 452 1 34.000 3.514 1.998
19 » 72.726 34.388 11.710 3.000 - 14.757 1.875 121 33.809 3.918 334 5.325 - 469 2 34.000 3.514 1.998
26 » 72.726 34.390 11.785 3.000 - 14.657 1.875 144 33.971 7.385 175 275 - 495 2 34.000 3.514 1.998

4 maart 72.711 33.309 11.938 3.000 - 16.157 1.875 194 32.856 7.356 61 5.325 - 472 1 34.000 3.515 1.998
11 » 72.537 34.853 11.414 3.000 -- 16.907 1.875 222 34.244 4.979 25 6.000 - 490 1 34.000 3.515 1.998
18 » 72.537 35.897 11.209 3.000 - 16.702 1.875 229 35.091 3.075 34 4.975 - 512 2 34.000 3.515 1.998
25 » 72.537 34.528 10.738 3.000 - 16.702 1.875 285 34.157 2.938 26 6.075 - 519 1 34.000 3.515 1.998

1 april 72.537 34.932 11.225 3.000 - 16.202 1.875 76 34.149 7.006 55 5.225 - 495 1 34.000 3.515 1.998
8 » 72.537 34.671 12.031 3.000 - 16.374 1.875 92 34.217 6.404 46 6.250 - 489 1 34.000 3.514 1.998

12 » 72.537 34.092 12.704 3.000 - 16.344 1.875 173 33.646 4.902 40 7.550 - 488 1 34.000 3.515 1.998
22 » 72.537 33.196 12.984 3.000 - 16.344 1.875 208 32.600 3.952 62 7.650 - 484 1 34.000 3.515 1.998
29 » 72.537 33.221 13.153 3.000 -- 16.344 1.875 94 32.562 7.451 574 7.400 - 456 2 34.000 3.514 1.998

6 mei 72.508 33.220 13.200 3.000 - 16.314 1.875 123 32.767 6.505 80 9.875 - 444 2 34.000 3.514 1.998
13 » 72.515 33.662 13.689 3.000 - 16.314 1.875 162 33.275 5.940 36 8.100 - 450 2 34.000 3.514 1.998
20 » 72.515 34.152 14.237 3.000 ---- 16.364 1.875 200 33.796 5.059 56 8.650 200 447 2 34.000 3.513 1.998
27 » 72.515 32.928 14.237 3.000 -- 16.414 1.875 225 32.306 6.251 45 8.825 200 442 1 34.000 3.514 1.998
31 » 72.515 31.963 13.926 3.000 - 16.414 1.875 82 31.434 9.197 2.154 9.875 200 411 2 34.000 3.511 1.998

i
10 Juni 73.447 30.691 14.193 3.000 - 18.189 1.875 103 30.017 8.790 1.838 8.950 200 397 1 34.000 3.514 1.998
17 » 73.447 32.319 13.614 3.000 - 18.189 1.875 186 31.808 7.033 444 8.975 200 407 1 34.000 3.513 1.998
24 » 75.644 24.270 13.731 3.000 - 18.189 5.875 223 23.822 8.577 500 8.850 200 399 2 34.000 3.514 1.998

1 juli 75.635 25.165 13.564 3.000 - 18.124 5.875 56 24.280 12.510 4.459 8.400 200 382 1 34.000 3.514 1.998
8 » 75.635 23.908 13.141 3.000 - 18.124 5.875 79 23.890 14.503 3.037 9.700 200 339 1 34.000 3.514 1.998

15 » 75.637 22.796 12.916 3.000 - 18.124 5.875 109 23.307 17.966 1.849 6.225 200 352 1 34.000 3.515 1.998
22 » 75.950 22.082 12.690 3.000 - 18.174 5.875 140 22.225 18.134 38 5.500 200 365 2 34.000 3.514 1.998
29 » 75.950 22.084 12.690 3.000 - 18.174 5.875 219 22.225 16.966 34 6.775 200 382 2 34.000 3.514 1.998

5 augustus 75.933 22.609 12.G90 3.000 - 18.134 5.875 18 22.225 13.869 1.363 8.900 200 359 1 34.000 3.514 1.998
12 » 75.947 24.176 13.038 3.000 - 18.054 5.875 7 23.925 9.337 1.077 9.850 200 374 2 34.000 3.511 1.998
19 » 75.925 24.524 12.976 3.000 - 18.134 5.875 - 24.237 8.443 31 9.700 200 374 2 34.000 3.509 1.998
26 » 75.925 23.708 13.026 3.000 - 18.234 5.475 - 23.545 8.000 495 9.450 200 382 2 34.000 3.506 1.998

2 september 75.902 22.070 12.857 3.000 - 18.184 5.475 - 22.268 10.584 2.648 9.900 200 367 2 34.000 3.502 1.998
9 » 75.881 21.812 12.639 3.000 - 18.184 5.475 - 22.183 10.701 2.227 9.650 200 360 2 34.000 3.514 1.998

16 » 75.881 21.202 13.925 3.000 - 18.184 5.475 101 20.801 8.026 1.817 10.525 - 386 2 34.000 3.514 1.998
23 » 76.194 20.284 19.610 3.000 - 18.184 5.475 131 19.894 5.104 3.451 11.650 - 388 1 34.000 3.514 1.998
30 » 76.162 18.207 22.927 3.000 - 18.139 5.475 141 18.886 12.630 2.981 10.750 - 381 2 34.000 3.514 1.998

7 oktober 76.153 20.424 21.454 3.000 -- 18.139 5.475 46 21.819 12.083 3.079 10.400 - 379 2 34.000 3.515 1.998
14 » 76.147 19.167 19.025 3.000 - 18.286 5.475 70 22.068 9.826 1.039 13.675 - 389 2 34.000 3.514 1.998
21 » 76.142 19.103 18.397 3.000 - 18.286 5.475 82 24.195 10.775 516 13.825 - 394 1 34.000 3.513 1.998
28 » 76.132 18.977 18.057 3.000 - 18.240 5.475 77 24.690 12.100 187 13.250 - 407 2 34.000 3.514 1.998

4 november 76.127 19.216 14.925 3.000 - 18.240 5.475 47 24.945 15.736 62 13.925 - 391 2 34.000 3.512 1.998
8 » 76.119 20.374 14.694 3.000 - 13.240 5.475 18 21.429 14.739 38 14.925 250 393 1 34.000 3.514 1.998

18 » 76.140 20.215 13.842 3.000 - 13.240 5.475 77 21.663 11.331 69 15.800 250 400 2 34.000 3.512 1.998
25 » 76.140 18.476 12.476 3.000 - 13.240 4.975 83 23.773 15.019 42 15.050 250 402 2 34.000 3.510 1.998

2 december 76.123 19.533 12.703 3.000 - - 13.240 4.975 20 24.082 18.161 1.904 15.050 250 374 2 34.000 3.515 1.998
9 » 76.118 20.383 13.4Q3 3.000 - 13.240 4.975 109 24.841 19.288 55 13.425 250 365 2 34.000 3.514 1.998

16 » 76.175 19.960 13.953 3.000 - 13.240 4.975 111 25.373 18.116 60 14.675 250 347 2 34.000 3.514 1.998
23 » 76.175 17.881 12.203 3.000 - 13.240 4.975 114 23.489 23.831 39

I

13.350 250 317 2 34.000 3.514 1.998
27 » 76.175 18.525 12.327 - - 13.240 4.975 138 21.628 23.684 37 14.550 200 288 2 34.000 3.515 1.998

(1) Speciale bons van de Belgische Schatkist (Wet van 4-1-1963. Overeenkomst dd. 1-2-1963).
(2) Waarvan het kapitaal: Ir. 400 miljoen.



WEEKSTATEN IN HET « STAATSBLAD » GI~PUBLICEERD IN 1968
(Miljoenen franken) PASSIVA

Orderekening : I
Bestuur der Rekeningen-courant Internationale akkoorden iWaarden Postchecks : (Wetten van 28-7-1948 en
Tegoed voor I Totaal Belgische Te leveren Pensioenkas

Kapitaal.

van de 19-6-1959)
TOTAAL rekening van de Bankbiljetten der banken,

reserves en TOTAAL

Pensioenkas Diversen Minister van Schatkist Banken vreemde val. van het Diversen afschrijvings- DATA

ACTIVA Nationale in het Diverse verbintenissen monetaire
Van het Opvoeding in omloop I Buitengewone

Europees
rekeningen PASSIVA

buitenlorid, rekeningen- Andere ! en goud Personeel

Personeel (Schoolpakt, wet Gewone I eonjunctuur- Monetair
op zicht reserve (2 )

gewone courant akkoorden jvan 29-5-1959, rekening taks (Wet
artikel 15) van 12-3-1957)

rekeningen Akkoord

I

I I2.251 3.086 234.647 1.620 174.796 1 10 302 1.689 221 237 177.256 -- 48.098 2.251 3.675 3.367 234.647 8 pn. 1968
2.252 2.822 231.153 1.953 172.015 - 10 313 1.0156 247 176 173.817 -- 48.029 2.252 3.688 3.367 231.153 15 »

2.414 1.051 228.145 1.779 170.353 520 10 310 1.133 260 231
I

172.817 -- 47.910 2.414 1.489 3.515 228.145 22 »

2.414 1.033 226.387 1.779 169.771 3 10 309 963 204 235 171.495 -- 47.416 2.414 1.547 3.515 226.387 29 »
I

2.408 1.083 228.435 1.658 173.188 15 10 330 1.187 251 164 I 175.145 -- 45.781 2.408 1.586 3.515 228.435 5 februari

2.415 1.222 230.605 1.658 171.207 23 10 308 4.974 177 161 i 176.860 -- 46.158 2.415 1.657 3.515 230.605 12 »

2.437 1.398 225.781 1.603 169.412 6 10 285 2.391 149 147 I 172.400 -- 45.735 2.437 1.694 3.515 225.781 19 »

2.446 1.529 224.367 1.603 168.849 11 10 288 1.259 159 153 I 170.729 - 45.969 2.446 1.708 3.515 224.367 26 »

2.440 1.237 228.445 1.512 173.965 1 10 355 1.073 145 180 I 175.729 - 45.008 2.440 1.753 3.515 228.445 4 maart

2.440 1.257 229.757 1.513 172.179 13 10 357 3.190 154 198 176.101 - 45.891 2.440 1.810 3.515 229.757 11 »

2.447 2.098 229.196 1.458 170.045 3 10 350 4.075 157 198 174.838 - 46.543 2.447 1.853 3.515 229.196 18 »

2.447 1.762 227.103 1.401 169.718 20 10 356 3.680 157 152 174.093 - 45.130 2.447 1.918 3.515 227.103 25 »

2.447 1.672 230.410 1.362 175.304 10 10 367 849 156 171 176.867 - 45.627 2.447 1.954 3.515 230.410 1 april

2.440 1.469 231.408 1.327 175.157 7 9 376 1.083 162 168 176.962 - 46.502 2.440 1.989 3.515 231.408 8 »

2.440 1.347 230.652 1.327 173.579 17 9 385 1.658 238 177 176.063 - 46.603 2.440 2.031 3.515 230.652 12 »

2.444 1.740 228.590 1.327 171.676 15 9 380 2.163 299 167 :: 174.709 - 45.826 2.444 2.096 3.515 228.590 22 »

2.446 1.622 232.249 1.327 175.949 18 9 384 1.416 284 150 178.210 - 45.956 2.446 2.122 3.515 232.249 29 »

2.440 1.426 233.291 1.308 177.323 15 9 349 845 276 153 178.970 - 46.211 2.440 2.155 3.515 233.291 6 mei

2.453 1.478 232.463 1.252 175.382 2 9 349 887 287 145 177.061 - 47.218 2.453 2.216 3.515 232.463 13 »

2.459 1.437 233.960 1.252 175.134 12 9 330 1.538 284 130 177.437 - 48.301 2.459 2.248 3.515 233.960 20 »

2.459 1.518 232.753 1.235 175.700 12 9 343 1.172 246 140 177.622 - 46.808 2.459 2.349 3.515 232.753 27 »

2.465 2.149 237.171 1.235 181.542 16 9 296 970 213 158 183.204 - 45.621 2.465 2.366 3.515 237.171 31 »

2.465 1.583 235.251 1.155 180.353 7 I 9 302 1.344 189 156 182.360 - 44.470 2.465 2.441 3.515 235.251 10 juni

2.466 1.623 235.098 1.111 178.025 16 9 308 2.304 123 149 180.934

I

- 45.664

I

2.466 2.519 3.515 235.098 17 »

2.466 2.044 227.304 1.082 179.243 11 9 351 924
I

175
i

148 180.861 - 37.825 2.466 2.637 3.515 227.304 24 »

2.466 2.252 235.881 1.040 186.753 8 9 348 1.668 163 157 189.106 - 38.073 2.466 2.721 3.515 235.881 1 juli

2.464 2.657 236.065 1.040 188.283 22 9 329 999 266 143 190.051 - 37.257 2.464 2.778 3.515 236.065 8 »

2.464 2.242 232.576 997 185.731 2 9 341 814 286 141 187.324 - 36.446 2.464 2.827 3.515 232.576 15 »

2.464 2.211 228.562 948 182.514 2 9 334 1.419 172 141 184.591 - 35.140 2.464 2.852 3.515 228.562 22 »

2.474 1.972 228.534 948 181.529 9 9 349 2.319 183 139 184.537 - 35.139 2.474 2.869 3.515 228.534 29 »

2.467 2.355 229.510 916 184.068 1 9 354 710 205 138 185.485 - 35.139 2.467 2.904 3.515 229.510 5 augustus

2.467 2.118 228.956 841 181.024 23 9 339 1.008 243 157 182.803 - 37.198 2.467 2.973 3.515 228.956 12 »

2.467 2.080 227.475 806 179.104 13 9 527 950 219 229 181.051 - 37.448 2.467 2.994 3.515 227.475 19 »

2.467 2.131 225.544 807 178.099 7 9 345 787 285 216 179.748 -- 36.803 2.467 3.011 3.515 225.544 26 »

2.467 4.160 229.584 765 182.343 17 9 351 2.098 134 257 185.209 - 35.350 2.467 3.043 3.515 229.584 2 september

2.464 2.100 226.390 766 180.810 7 9 319 800 138 231 182.314 - 35.021 2.464 3.076 3.515 226.390 9 »

2.464 2.450 223.751 686 178.087 13 9 319 837 285 201 179.751 - 34.913 2.464 3.108 3.515 223.751 16 »

2.468 2.439 227.785 598 177.018 14 9 331 1.204 147 199 178.922 - 39.704 2.468 3.176 3.515 227.785 23 »

2.468 2.923 234.584 560 180.508 5 9 853 1.627 137 196 183.335 - 42.032 2.468 3.234 3.515 234.584 30 »

2.469 2.384 236.819 560 180.907 6 9 2.088 785 151 193 184.139 - 43.427 2.469 3.269 3.515 236.819 7 oktober

2.475 2.811 232.967 522 177.717 2 9 3.048 1.341 100 190 182.407 - 41.262 2.475 3.308 3.515 232.967 14 »

2.488 3.109 235.299 1.215 176.274 6 9 4.874 1.680 168 187 183.198 - 42.775 2.488 3.323 3.515 235.299 21 »

2.488 2.484 235.078 1.215 174.958 19 9 6.272 1.199 140 186 182.783 - 42.936 2.488 3.356 3.515 235.078 28 »

2.488 2.478 236.567 1.155 178.799 14 9 6.393 1.582 145 185 187.127 -- 40.032 2.488 3.405 3.515 236.567 4 november

2.481 2.711 229.399 1.095 177.973 4 9 2.607 2.734 148 185 183.660 -- 36.275 2.481 3.468 3.515 229.399 8 »

2.481 3.272 226.767 1.097 175.202 8 9 2.623 3.347 158 184 181.531 - 35.630 2.481 3.610 3.515 226.767 18 »

2.481 5.111 230.028 1.862 174.624 23 9 3.352 5.509 255 182 183.954 - 36.371 2.481 3.707 3.515 230.028 25 »

2.488 2.430 233.848 1.781 179.608 8 9 5.869 1.248 258 182 187.182 - 36.908 2.488 3.755 3.515 233.848 2 december

2.481 2.407 233.854 1.737 178.568 15 9 5.859 853 228 180 185.712 - 38.370 2.481 3.776 3.515 233.854 9 »

2.481 2.766 234.996 1.737 177.030 19 9 5.853 2.429 196 179 185.715 - 39.456 2.481 3.829 3.515 234.996 16 »

2.482 2.545 233.405 2.437 179.685 19 9 6.094 1.523 209 179 187.718 - 35.794 2.482 3.896 3.515 233.405 23 »

2.481 2.714 230.477 2.437 179.848 25 9 4.102 2.052 22~ 180 186.438 - 34.050 2.481 3.993 3.515 230.477 27 »





BIJLAGE 6

ECONOMISCHE EN FINANCIELE STATISTIEKEN

Tabeli.

Geografische spreiding van de uitvoer
van de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie

Procenten
Mnaudgomiddelden in miljarden Iranleen van de totale

waarde

lUG7 110G8 v 1\)08 "
(Eerste

1\)03 1\)04 1\)G5 10GG 1\)G7 lOGO 11
(Eerste maan-

Il maanden) den)

Europese Economische Gemeen-
schap ................................. 12,26 l4,58 16,45 17,87 18,45 18,29 21,62 50,5 64,2

Duitse Bondsrepubliek . . . .... . . (3,73) (4,83) (5,81) (6,00) (5,80) (5,76) (7,09) (15,8) (21,1)
Frankrijk ........................ (2,94) (3,53) (3,87) (4,60) (5,19) (5,12) (6,14) (10,4) (18,2)
Italië .............................. (1,04) (0,88) (0,91) (0,94) (1,17) (1,16) (1,25) (3,1) ( 3,7)
Nederland ........................ (4,55) (5,34) (5,86) (6,33) (6,29) (6,25) (7,l4) (21,2) (21,2)

Verenigd Koninkrijk .................. 1,16 1,15 1,28 1,34 1,39 1,37 1,47 5,5 4.4
Verenigde Staten en Canada ...... 1,89 2,10 2,49 2,72 2,67 2,65 3,44 10,6 10,2

Overige Europese landen van de
O_KS.O. en Finland ............... 2,20 2,36 2,8'1 2,78 2,77 2,75 2,93 13,3 8,7

Japan .... . ..... . . ... . ..... . .... . .... . .... 0,14 0,13 0,15 0,20 0,25 0,25 0,22 0,6 0,7

Comecon-landen en Joegoslavië ... 0,36 0,39 0,45 0,58 0,82 0,81 0,69. 2,8 2,0

Sterlinggebied zonder de Europese
landen van de O.KS.O. ......... 0,72 0,78 0,92 0,93 0,98 0,97 1,00 4,9 3,0

Democratische Republiek Kongo 0,19 0,26 0,26 0,27 0,21 0,22 0,28 1,6 0,8

Niet elders vermelde landen :

van Latijns-Amerika ............ 0,44 0,58 0,60 0,59 0,63 0,60 0,65 4,2 1,9
van Afrika ........................ 0,25 0,29 0,39 0,36 0,37 0,36 0,43 1,5 1,3
van Azië ........................... 0,42 0,51 0,55 0,61 0,57 0,57 0,69 4,0 2,1

Diversen .............................. 0,13 0,16 0,21 0,20 0,19 0,19 0,23 0,5 0,7
-- --- --- --- --- --- --- --- ---

Totaal ... 20,16 23,29 26,59 28,45 29,30 29,03 33,65 100,0 100,0

Bron: Nationnul Inatituut voor de Ste tist.iek. Berekeningen van de Nationale Bank van België.
v Voorlopige cijfers.
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Tabel 2.

Goudvoorraad en netto deviezenpositie van de Nationale Bank van België

(Miljarden franken)

I 'I'egoeden Overige nettotegoeden
Jaarlijksebij het 'l'egoedcn en -verplichl.ingen

Goud- Inter- ill vreemde 'I'egoeden 'fotaul verander! 11-
Einde periode

voorr-and
nationale

omwisselbare in het (4)Monetaire buitenland
Overige gen van

I
Fonds geldsoorten in Belgische (3 ) het totaal

(1)
franken (2).

1962 ........................ 68,3 6,7 12,8 ., . 3,2 91,0
1963 ........................ 68,6 7,1 21,5 1,5 3,5 102,2 +11,2
1964 . . ........ . .. . ... .. . .. . . 72,5 10,2 27,0 1,5 3,6 114,8 +12,6
1(165 ............. ....... .. 77,9 15,6 21,9 1,5 5,9 122,8 + 8,0
1966 ............ ......... 76,2 18,6 21,4 1,5 6,8 124,5 + 1,7

1967 November .... . .... 75,5 16,1 36,7 3,0 - 0,6 130,7 + 6,2(5)
December ......... 74,0 16,6 36,1 3,0 7,2 136,9 +12,4

1968 November ......... 76,1 18,2 19,0 3,0 6,3 122,6 -14,3(5)
December ......... 76,2 15,3 18,1 ... 13,1 122,7 -14,2

e) Vordering van de Belgische Staat op het Internationale Monetaire Fonds
betreffende de terugbetaling van zijn quota 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. Het cijfer op 31 december 1964 en de volgende
cijfers omvatten daarenboven bet bedrag van de leningen door België aan het Inter-
nationale Monetaire Fonds toegestaan in uitvoering van de Algemene Leningsovereen-
komsten en gefinancierd met behulp van certificaten van de Belgiscbe Schatkist waarop
de Bank heeft ingeschreven in overeenstemming met haar overeenkomst met de Staat
van 1 februari 1963, geamendeerd door die van 1 december 1964.

(") In Belgische franken gestelde Amerikaanse schatkistcertificaten.

(:J) 'I'egoeden op het buitenland in Belgische franken, uitgezonderd die bedoeld
in noot ("), o.m. de portefeuille geviseerde accepten in Belgische franken betreffende
uitvoer van de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie; verplichtingen aan het bui-
tenland, met name, in november en decomber 1968, tegoeden in Belgische franken in
het bezit van de Federal Reserve Bank of New York ten gevolge van de aanwending,
door de Bank, van de door de swapakkoorden toegestane faciliteiten.

(4) Om redenen uiteengezet in het Verslag over de verrichtingen van het jaar
1962, blz. 115, houdt dit totaal geen rekening met op termijn te ontvangen of te
leveren buitenlandse valuta's en goud.

(5) Verandering van de eerste elf maanden.
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Tabel 3.

Officiële wisselkoersen vastgesteld door de in Verrekeningskamer te Brussel vergaderde bankiers

tDo.qcliikse noteringen, in Belgische franken)

l I l I 1 100 1 Canadese dollar I I 1 1 100

1968 U.S.· pond Neder}. r\.l.

I
Deense Oostenr.

100 100
Deutsche Franse Zwit. Zweedse Noorse

dollar sterling gulden AI.d, frank lire kabel peat frank kroon kroon 1,1'0011 schill.
escudo peseta

Januari
Hoogste 49,74 119,90 13,81 12,43 10,11 7,96 45,97 45,97 11,47 9,64 6,67 6,96 192,35 174,08 71,47
Laagste 49,64 119,39 13,76 12,40 10,07 7,94 45,55 45,55 11,41 9,61 6,65 6,95 191,70 173,25 71,25
Gemiddelde 49,69 119,71 13,79 12,41 10,09 7,95 45,82 45,82 11,44 9,62 6,66 6,96 192,00 173,63 71,37

Februari
Hoogste 49,68 119,72 13,77 12,42 10,10 7,95 45,70 45,70 11 ,42 9,63 6,67 6,96 192,15 173,45 71 ,25
Laagste 49,63 119,38 13,75 12,39 10,08 7,94 45,63 45,G3 11,41 9,60 6,65 6,95 191,65 173,10 71 ,17
Gemiddelde 49,64 119,63 13,76 12,40 10,09 7,95 45,66 45,66 11 ,42 9,61 6,66 6,95 191,91 173,29 71,20

Maart
Hoogste 49,71 119,61 13,82 12,51 10,13 7,98 45,96 45,96 11 ,56 9,66 6,67 6,97 192,18 174,00 71,35
Laagste 49,63 118,60 13,75 12,40 10,05 7,94 45,G3 45,62 11,42 9,60 6,66 6,95 190,00 173,00 70,80
Gemiddelde 49,65 119,15 13,77 12,45 10,09 7,96 45,77 45,77 11,46 9,61 6,67 6,96 191,86 173,48 71 ,19

April
Hoogste 49,83 119,70 13,77 12,50 10,11 7,97 46,15 46,15 11,48 9,63 6,69 6,98 192,95 174,05 71,54
Laagste 49,63 118,95 13,71 12,45 10,05 7,95 45,92 4.5,92 11,43 9,60 6,65 6,95 192,00 173,00 71,23
Gemiddelde 49,73 119,46 13,75 12,48 10,09 7,96 46,04 46,04 11,46 9,62 6,67 6,96 192,45 173,86 71,39

Mei
Hoogste 49,83 119,02 13,79 12,52 10,08 8,02 46,28 46,28 11,60 9,67 6,68 6,98 193,20 174,00 71,50
Laagste 49,63 118,61 13,71 12,45 10,00 7,96 46,01 46,01 11,44 9,60 6,65 6,95 192,08 173,18 71,23
Gemiddelde 49,73 118,80 13,74 12,49 10,06 7,99 46,14 4.6,14 11 ,50 9,63 6,66 6,96 192,40 173,69 71,35

Juni
Hoogste 49,95 119,00 13,80 12,51 10,06 8,03 46,43 46,43 11 ,63 9,67 6,68 6,99 193,58 174,50 71,60
Laagste 49,80 118,72 13,75 12,45 10,01 7,98 46,22 46,22 11,56 9,64 6,66 6,97 192,73 173,80 71,40
Gemiddelde 49,86 118,91 13,77 12,48 10,03 8,00 46,30 46,30 n .ss 9,65 6,67 6,98 193,06 174,17 71,50

Juli
Hoogste 50,03 119,62 13,82 12,50 10,06 8,04 46,59 46,59 11,64 9,68 6,67 7,00 193,88 174,80 71,80
Laagste 49,89 119,02 13,77 12,43 10,03 8,01 46,42 46,42 11,60 9,65 6,64 6,98 193,33 174,40 71,58
Gemiddelde .. 49,9G 119,4.0 13,80 12,47 10,05 8,03 46,52 46,52 11,63 9,67 6,66 7,00 193,60 174,57 71,70

Augustus
Hoogste 50,19 119,80 13,83 12,64 10,09 8,07 46,80 46,80 11,67 9,72 6,68 7,03 194,45 175,00 72,04
Laagste 49,96 119,53 13,78 12,43 10,04 8,04 46,56 46,56 11,59 9,67 6,64 6,99 193,35 174,48 71,72
Gemiddelde 50,04 119,67 13,80 12,47 10,06 8,05 46,65 4G,65 11,62 9,69 6,66 7,01 193,79 174,70 71,86

September
Hoogste 50,32 120,26 13,85 12,66 10,12 8,09 46,92 46,92 11,71 9,75 6,71 7,05 194,90 175,65 72,28
Laagste 50,09 119,55 13,77 12,GO 10,07 8,05 46,65 46,64 11,65 9,70 6,67 7,01 193,70 174,65 71,87
Gemiddelde 50,21 119,89 13,81 12,(j4 10,10 8,07 46,80 46,79 11,68 9,73 6,69 7,03 194,28 175,21 72,08

Oktober
Hoogste 50,36 120,42 13,87 12,66 10,13 8,10 46,95 46,95 11,72 9,75 6,71 7,05 194,98 175,88 72,29
Laagste 50,29 120,14 13,82 12,63 10,11 8,07 46,87 46,87 11,69 9,72 n,69 7,04 194,25 175,25 72,15
Gemiddelde 50,33 120,30 13,84 12,64 10,12 8,08 46,92 46,92 11,71 9,73 G,71 7,05 194,79 175,60 72,23

November
Hoogste 50,31 120,23 13,96 12,64 10,13 8,08 46,95 46,95 11,71 9,73 6,70 7,06 194,50 175,70 72,19
Laagste 50,07 119,38 13,77 12,56 10,06 8,03 46,63 46,62 11,64 9, ()7 6,66 7,01 193,50 174,75 71,84
Gemiddelde 50,15 119,68 13,82 12,61 10,09 8,04 4.G,74 46,74 l1,G6 9,69 6,68 7,02 193,88 175,16 71,96

December
Hoogste 50,26 119,90 13,95 12,60 10,16 8,06 46,84 46,85 11,70 9,71 6,71 7,04 194,65 176,10 72,09
Laagste 50,03 119,29 13,86 12,51 10,11 8,02 46,64 46,64 11,64 9,67 6,68 7,Ol 193,63 174,80 71,76
Gemiddelde 50,15 119,60 13,90 12,56 10,13 8,04 46,74 46,74 11 ,67 9,69 6,69 7,02 194,16 175,56 71,93

aar
Hoogste 50,36 120,42 13,96 12,66 10,16 8,10 46,95 46,95 11,72 9,75 6,71 7,06 194,98 176,10 72,29
Laagste 49,63 118,60 13,71 12,39 10,00 7,94 45,55 45,55 11,41 9,60 6,64 6,95 190,00 173,00 70,80
Gemiddelde 49,93 119,52 13,80 12,51 10,08 8,01 46,34 46,34 11,57 9,66 6,67 6,99 193,19 174,41 71,65
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Tabel 4.

Rijksschuld

(Miljarden franken)

I
Directe schuld Totale Schuld 'Potele

schuld, over-
schuld,

in Balgische franken Indirecte excl. incl.
in buiten- de schuld geno- de schuld

Einde periode sel: uld land se totale schuld over- men over-
gevestigde op kor-t- geld- directe (2 ) genomen

van genomen
schuld

l,al[· lopende tolu al soor-ten- schuld van Kongo van
lange schuld (1) Kongo (3)

(4)
Kongo (3)

termijn

1962 · . .. . ., . .. . ., . .. . . 251,6 20,9 86,1 358,6 37,1 395,7 27,5 423,2 ... . ..
1963 · . .. . ... ... ... .. . . 261,6 13,7 94,9 370,2 46,5 416,ï 29,3 446,0 .. . ...

1964 · . ... . . ...... . . . . . 276,9 6,3 97,4 380,6 '18,2 428,8 33,3 462,1 ... . ..

1965 · . .. . ..... . .. . .. . . 293,6 6,8 104,9 405,3 45,4 450,7 33,9 484,6 4,4 489,0
1966 · . .. . .. . .. ... . .. . . 305,6 7,8 109,3 422,7 49,8 472,5 31,0 503,5 3,9 507,4

1967 Oktober .. .... 319,1 8,0 105,2 432,3 55,8 488,1 34,9 523,0 3,5 526,5
December ... 317,1 8,5 103,7 429,3 55,4 484,7 40,7 525 ,4 3,5 528,9

1968 Oktober ...... 337,5 9,7 109,6 456,8 55,0 511,8 39,8 551,6 3,1 554,7
December ... 335,0 9,1 120,6 464,7 55,0 519,7 47,6 567,3 3,0 570,3

Bron .' Bestuur der 'I'besuurie en Staatsschuld.

(') Excl. de intergouvernementele schulden voortvloeiend uit de oorlog 1914-
1918. De cijfers van deze kolom vertegenwoordigen slechts een deel van de schuld
aan het buitenland; deze laatste omvat bovendien de indirecte schuld in buitenlandse
geldsoorten, de van Kongo overgenomen schuld en de verplichtingen in Belgische fran-
ken waarvan de Staat debiteur is tegenover het buitenland, hetzij rechtstreeks, hetzij
door bemiddeling van Belgische instellingen. De evolutie van het gezamenlijke beroep
van de Staat op het buitenland is opgenomen onder rubriek 3 van tabel 6, blz. 65,
en onder rubriek 2 van tabel Ll, blz. 76.

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

(") De cijfers kunnen dubbel getelde bedragen bevatten en de veranderingen
van het ene periode-einde tot het andere kunnen ten dele voortvloeien uit de boekings-
wijze. Rubriek 3 van tabel 4bis geeft de wijzigingen van de rijksschuld die voor de
Schatkist aanleiding gaven tot geldbewegingen.

(4) Schuld waarvan de Belgische Staat op grond van de overeenkomst van
6 februari 1965 tussen België en de Democratische Republiek Kongo, goedgekeurd bij
de wet van 23 april 1965, de last draagt.
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Tabel /Ibis.

Verloop van de rijksschuld
en dekking van de netto flnanolerlngsbehoeften van de Staat

(Miljarden [ranken )

I I I

1967 I 1968
1963 11)64 1965 19G6 19G7

(Eerste 10 maanden)

l. Veranderingen van de rijks-
schuld :

a) Directe en indirecte schuld (1) +22,8 +16,1 +22,5 +18,9 +21,9 +19,5 +26,2

b) Schuld overgenomen van
Kongo (2) ..................... - 1,2 - 1,2 - 2,1 - 0,5 - 0,4 - 0,4 - 0,4

Totaal --- +21,6 +14,9 +20,4 +18,4 +21,5 +19,1 +25,8

2_ Af te trekken :

a) Boekhoudkundige veranderin-
gen :

Schatkistcertificaten ln het
bezit van het Internatio-
nale Monetaire Fonds (3) - 0,3 - 1,7 - 3,5 + 1,3 + 0,5 _. - - 3,5

Schatkistcertificaten waarop
de N.B.B. heeft ingeschre-
ven voor de Iinanciering
van de leningen aan het
Internationale Monetaire
Fonds ln uitvoering van
de Algemene Lenings-
overeenkomsten (4) ...... . , . + 1,5 + 1,9 ... - 1,5 - 1,5 + 3,6

'l'egoed van de N.B.B. bij
het Bestuur der Postchecks
voor rekening van de Mi-
nister van Nationale Op-
voeding (5) ............... - 0,4 + 0,1 - 0,1 . .. + 0,3 - 0,1 - 0,5

b) Dubbel getelde posten :

Sch atki stcerti ficaten waarop
werd ingeschreven met
het provenu van indirecte
leningen ........... " ........ - 1,0 .. . .. . .. . . .. . .. ...

Af te trekken totaal ... - 1,7 - 0,1 - 1,7 + 1,3 - 0,7 - 1,6 - 0,4

3. Veranderingen van de rijks-
schuld die voor de Schatkist
aanleiding gaven tot geldbewe-
gingen (3=1-2) ..... " ........ +23,3 +15,0 +22,1 +17,1 +22,2 +20,7 +26,2

4. Veranderingen van de door het
Wegenfonds geaccepteerde \VlS-

sels (6) .............................. - - - - + 0,8 - + 1,1

5. 'I'otaal overeenstemmend met de
dekking van de netto financie-
ringsbehoeften van de Staat
(5 = 3 + 4) ..................... +23,3 +15,0 +22,1 +17,1 +23,0 +20,7 +27,3

e) Volgens tabel 4.

(2) De schuld overgenomen van Kongo komt in de officiële staten van de rijks-
schuld (tabel 4) pas voor sedert de bekrachtiging van de overconkomst waarvan sprake
in noot (4) van tabel 4. Daar echter de leningen waaruit deze schuld is samengesteld
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bij hun uitgifte door de Staat gewaarborgd werden, heeft deze laatste reeds sedert
30 juni 1960, datum van de onafhankelijkheid van Kongo, de dienst ervan waar-
genomen. Daarom worden de veranderingen van die schuld hier voor heel de
beschouwde periode opgetekend.

(3) De terugbetalingen van schatkistcertificaten in het bezit van het Interna-
tionale Monetaire Fonds vallen, overeenkomstig de van kracht zijnde wettelijke en
conventionele bepalingen, ten laste van de Nationale Bank van België; deze laatste
ontvangt anderzijds het provenu van de inschrijvingen op certifioaten door het Fonds.

(4) De leningen aan het Internationale Monetaire Fonds veestrekt in het kader
van de Algemene Leningsovereen komsten en de uflossingen door het Fonds van die
leningen worden niet beschouwd als trarisacties die voor de Schatkist aanleiding hebben
gegeven tot uitgaven of ontvangsten van geldmiddelen, aangezien die leningen door de
Nationale Bank van België gefinancierd zijn. Aan de andere kant moet de beweging
van de certificaten waarop laatstgenoemde inschrijft om die financiering te verwezen-
lijken, niet worden beschouwd als de weergave van out vaugsbcn of uitga ven van geld-
middelen in hoofde van de Schatkist.

(5) De veranderingen van het tegoed van de Nationale Bank van België bij het
Bestuur der Postchecks voor rekening van de Minister van Nationale Opvoeding
hebben de bewegingen van het tegoed van de Minister van Nationale Opvoeding bij
de Bank als juiste tegenpost.

(6) Veranderingen van de schulden die het ~Wegenfonds heeft aangegaan in de
vorm van door het Fonds geaccepteerde wissels ter betaling van uitgevoerde en
opgeleverde werken (koninklijk besluit n' 41 van 29 september 1967).

Tabel 5.

opgenomen bedrag van de kredieten die bij hun oorsprong door de
geldscheppende instellingen aan de bedrijven en partleutleren verleend werden (")

(Veranderingen in miliarden franken)

VoorschottenBan kuccep ten Handelspapier

1963 .. "." ............................. + 0,1 + 9,6 + 6,7
Hl64 .................................... + 1,0 + 4,6 + 5,4

1965 .................................... + 2,3 + 6,7 + 7,0
1966 .................................... + 1,2 +10,3 + 8,5

1967 .................................... 1,1 +12,7 +14,4

1967 Eerste 10 maanden ............ 3,2 + 5,4 +13,7
1968 Eerste 10 maanden . . .. .. . . . . .. 1,4 + 2,4 +13,9

Totaa!

+ 16,4
+ Il,0
+ 16,0

+ 20,0
+ 26,0

+ 15,9
+ 14,9

(*) Cf. Tijdschrift voor Documentatie en Voorlichting van de Nationale Bank, Statistieken, tabel XIII-9.
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Tabel 6.

Chartaal geld (':')

(Miljarden franken)

Einde periode

Biljetten
uibgcgeveu

door de
N n.tionnle Bank

van België

Biljetten
en munten

uitgegeven door
de Schatkist (1)

ChartJoul geld
(2 )

Jaarlijkse
veranderingen

van het
eba-teel geld

1962
1963
1964

138,5 5,8 141,7
150,5 G,1 153,7 +12,0
160,3 6,4 163,7 +10,0
170,3 6,6 173,4 + 9,7
175,3 6,9 178,7 + 5,3

173,3 6,5 176,0 2,7 ( 3)

177,5 6,5 180,] + 1,4
178,9 6,5 181,5 + 1,4 ( 3)

183,2 6,6 n.b, n.b.

19(j5

19G6

HJ67 Oktober
December

HJ68 Oktober
December

(*) Cf. Tijdschrift voor Docu mentntie en Voorlichting vau de Nationale Bank, Stn tist.ieken , 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 'I'ijdschrif't,

(") 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) Vera.ndering van de eerste tien maanden.

n.b. Niet beschikbaar.
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Tabel 7.

Giraal geld (*)

(Miljarden [ranken )

In het bezit van de bedrijven en particu lieren

In het Jaarlijkse

bezit bij de
veran de-

bij de Gij hel ringenEinde periode van de Nationale Bestuur ban ken Eindtotaal van het
overheid Bank van del'

en Totnul eindtotnul
(1) België POStCh2Cks overheids- (2 )

instellingen

1962 · . . . . ..... ... . ..... . ... . 10,6 0,5 30,4 71 ,3 102,2 112,8
1963 ·. .,. .. . .. . .. . .. . .. . .. . . 12,1 0,5 32,9 78,6(3) 112,0(3) 124,1(3) +13,6
1964 ........................ 10,8 0,6 35,9 86,4 122,9 133,7 + 9,6
1965 · . . . .... . . ........... . . . 11,8 0,4 37,5 95,4 133,3 145,1 +11,4
1966 ........................ 14,9 0,5 41,5 104,1 146,1 161,0 +15,9

1967 Oktober ............ 13,6 0,4 42,6 105,9 148,9 162,5 + 1,7(4)
December 17,4 0,5 39,0 113,5 153,0 170,4 + 9,6

1968 Oktober ............ 18,9 0,4 44,1 114,8 159,3 178,2 + 7,8(4)

(*) Cf. Tijdschrift voor Docum en tat.ie en Voorlichting van de Nationale Bank, Stë.tisti eken, tabel XIII-tl.

(') Tegoeden van de buitengewone rekenplichtigen bij het Bestuur der Postchecks
en dadelijk opvraagbare rekeningen en rekeningen op ten hoogste één maand bij het
Gemeentekrediet van België.

(2) Na uitschakeling van boekhoudkundige veranderingen, inzonderheid die welke
het gevolg zijn van de herzieningen van de statistiek waarvan in onderstaande noot (3)
sprake is.

(3) In de loop van 1963 werd de statistiek van het giraal geld, dat de bedrijven en
particulieren bij de banken en de openbare instellingen aanhouden, gewijzigd. Zo hebben
alle banken een zelfde methode a.angenomen om de deposito's van Luxemburgse inge-
zetenen te boeken, waardoor het mogelijk werd deze deposito's volledig en niet, zoals
vroeger, slechts ten dele uit de cijfers van het bij de banken aangehouden giraal geld
te verwijderen.

(4) Verandering van de eerste tien maanden.
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Tabel 8.

Giraal geld
Totaalcijfers der gedane betalingen en omloopsnelheid (':')

'l'otne.lcijfors vnn de gedane betalingen Omloopsnelheid
(klilja/'dcn fmn!.:cn)

J\faandgcmidclelden
pel' standaard rnaend door middel door middel van de van dû

van 25 dagen vun dadelijk van tegoeden Totaal
dadelijk tegoeden

opvrnngbare bij het Bestuur opvraagbare bij het Bestuur
bankdeposito's der J'ostohecks bankdeposito's der Postchecks

1963 ....................... 132,5 107,1 239,6 2,23 2,85
191)4 ....................... 154,7 121,0 275,7 2,46 3,08
1965 ........................... 167 ,8 135,8 303,6 2,48 3,30
1966 ........................... 191,3 149,3 340,fi 2,67 3,47
1967 ........................... 210,3 163,9 374,2 2,72 3,71

1967 Eerste 11 maanden ... 208,] 164,1 372,2 2,71 3,73
1968 Eerste 11 maanden ... 232,0 173,1 405,1 2,71 3,83

(*) Cf. Tijdschrift vaar Documentatie en Voorlichting vnn de Nationale Bank, Statistieken, tabel XIII-13.

Tabel 9.

Deposito's op gewone boekjes (')
(Ve-randeringen in milierden. [ranken )

Depositobouders

Algemene

I
I'orticulicre Openbare 'I'otaal

Banken Buunr- en span.rknssen k-ediec-
Lij lrcn tekns instellingen

1963 ........................... + 9,4 + 4,1 + 3,2 + 1,5 + 18,2
1964 . . .. ... ....... .. . ., . .. . .. . . + G,3 + 2,4 + 2,9 + 0,1) + 12,2
1965 . . .. . . . . ... .. . .. . . . . + 6,4 + 8,1 + 4,1 + 1,0 + 19,6
1966 ................. + 6,6 + 6,1 + 4,5 + 1,4 + 18,6
1967 ................. +10,8 + 6,4 + 5,3 + 1,1 + 23,6

1967 Eerste 10 maanden ... + 8,8 + 3,5 + 3,6 + 0,8 + 16,7
1968 Eerste 10 maanden ... + 9,5 + 4,1 + 4,8 + 1,1 + 19,5

e) De jaarlijkse veranderingen ZIJn niet alleen het gevolg van de stortingen en
de opvragingen, doch ook van de toekenning van de gekapitaliseerde interesten en, voor
de Algemene Spaar- en Lijfrentekas, van de verdeling, in 1965, van een gedeelte der
reservefondsen.
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Tabel 10.

Obligaties en kasbons in Belgische franken
in het bezit van de particulieren en de bedrijven (I)

(Veranderingen in miljarden {ranken)

Emittenten

Stnnt
(2 )

Ûpenbure
financiële

iristel-
lingen

Andere
overheid

ell
overbeids-

instel-
lingen

1311l1ken

Pm-ticuliere
spaarkassen, Auden'
hYPo:1'11ee k- pnrt.icu Iiere

kapital isabie- maatschap-
Illna~~chap- pijen

pijen

Totaa!

1963 ........................ + 3,7 + 4,0 + 1,7 + 0,3 + 0,4 + 3,1 +13,2

1964 ........................ +12,7 + 9,4 + 0,2 + 1,3 + 2,0 +25,6

1\)65 ........................ + 8,2 + 9,3 + 5,0 + 1,9 + 4,5 +28,9

1966 ........................ + 7,5 + 9,2 + 9,1 -j- 0,6 + 2,5 + 1,5 +30,4

1967 ........................ +13,1 +20,4 + 4,4 + 1,5 V + 4,6 v+ 1,0 V +45,0

1967 Eerste 10 maanden +11,5 +17,0 + 2,5 + 1,2 V + 3,7 v+ 0,4 v +36,3
1968 Eerste 10 maanden + 4,8 +14,5 + 7,5 + 2,6 v + 4,1 v+ 1,8 v +35,3

(1) Uitgegeven obligaties, kasbons en spaarbons of spaarcertificaten, na aftrek van
de bedragen in het bezit van de overheid (incl. de bestuursinstellingen en de instel-
lingen voor sociale verzekering) en van de financiële instellingen; de cijfers omvatten
evenwel het bezit van sommige financiële instellingen dat in 1968 onmogelijk kon uit-
geschakeld worden: dat van de maatschappijen voor verzekering op het leven en tegen
arbeidsongevallen en dat van de pensioenfondsen.

(2) Directe en indirecte schuld.

v Voorlopige cijfers.
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Tabel 11.

Rentepercentages van beleggingen die openstaan voor het publiek (I)

Inlagen op Hendement bij de uitgift,e
gewone

"II Il de kusbons ell culigaues Gemiddeld rendementspünrboekjes van de openbare cle staatsleningenhij de l'ail
Einde periode kred ietiustellinge»

Algemene (Blet meer dun 5 juur looptijd)
Spnur- en (3 )

I .ij Iten tekns
(1 jaar) (5 jnur)(2)

1962 ........................... 3,30 3,80 4,60 4,96
(4) (5 )

1963 ........................... 3,30 4,50 5,80 5,32 5,98
1964 ........................... 3,40 '1,75 6,12 5,62 (j,43

1965 ........................... 3,50 4,75 6,12 5,66 6,45
1966 ........................... 3,50 5,25 6,70 5,85 6,76

1967 Juni ..' . .. . .. ... . .. . . . . . 3,50 5,25 6,70 5,92 6,77
December ............. 3,50 5,25 6,70 5,70 6,58

1\:168Januari .. . .. ... ... . .. . . 3,50 5,25 6,70 5,68 6,60
Februari ............... 3,50 5,25 6,70 5,54 6,51
Maart .. " .............. 3,50 5,00 6,50 5,48 6,51
April .................... 3,50 5,00 6,50 5,46 6,47
Mei . . .. . ..... . .. . .. . .. . . 3,50 5,00 6,50 5,50 6,44
Juni ...... , ...•.......... 3,50 5,00 6,50 5,41 6,52
Juli ..................... 3,50 5,00 6,50 5,45 6,45
Augustus .............. 3,50 5,00 6,50 5,49 6,58
September . . .. ... .. . .. 3,50 5,00 6,50 5,66 6,58
Oktober ................ 3,50 5,00 6,50 5,64 6,59
November .. ... . .. . .. . . 3,50 5,00 6,50 5,56 6,63
December ............. 3,50 5,00 6,50 5,58 6,65

(') Percentages vóór belastingheffing bij de bron.

(2) Percentages vóór 1 januari 1965 toegekend op de bedragen tot fr. 250.000,
vervolgens, in 1965 en 1966, op de bedragen tot fr. 350.000 en, vanaf 1 januari 1967,
tot fr. 500.000. Zij omvatten de getrouwheidspremie, tot 1964 verleend op ~e bedragen
die gedurende het gehele kalenderjaar ingeschreven bleven en, sedert 1965, op de
bedragen ingeschreven van 16 januari tot 31 december.

(") Percentages van het begin van het volgende jaar of van de volgende maand.
Excl. de perpetuele schulden of die welke slechts door inkoop ter beurs kunnen
worden afgelost en de lotenleningen. Cf. Tijdschrift voor Documentatie en Voorlichting
van de Nationale Bank, Statistieken, tabel XrX-6.

(4) Rentevoeten van de leningen uitgegeven vóór 1 december 1962. Bij de bron
ondergaan zij een kleinere belastingheffing dan de leningen uitgegeven na die datum.

(5) Rentevoeten van de leningen uitgegeven na 1 december 1962. Bij de bron
ondergaan zij een grotere belastingheffing dan de leningen uitgegeven vóór die datum.
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Tabel 12.
Daggeld (':')

(Miljarden franken)

Daggemiddelden de
banken

. het
Renten-
fonds

de
overige
instel-
lingen

de
banken

het
Reuten-

fonds

het
Herdiscon-
tering- Cil
Wunrborg-
instituut

de
overige
instel-
lingen

'I'otunl
van de
verhun-

dclde
kapitalen

Inge-
trokkeu
aanbie-
dingen

Kapitaal geleend door Kapitaalopgenomen dool'

1963 ..................

I
1,6 0,2 1,8 1,6 0,1 1,1 0,8 3,6

196-1 .................. 1,9 2,7 1,3 0,5 1,7 1,1 4,6
1965 .................. 1,8 0,7 2,5 1,4 2,4 1,2 5,0 0,1
1966 .................. 1,9 0,3 2,6 1,2 0,8 1,7 1,1 4,8
1967 .................. 2,0 i ,] 3,3 1,7 0,3 3, '1 1,0 6,4
1968 .................. 2,1 1,6 3,0 2,4 0,1 3,1 1,1 6,7

(*) Cf. 'Ëijdsclui ît voor Docurnentatie en Vooi-licht.in g van de Nutionale Bank, Stat.isbieken , tabel XVIII-I.

Tabel 13.

Tarieven der disconto- en voorschotverrichtingen van de Nationale Bank van België
(Procenten)

Tarieven van luncht

op 31 delp 31 de-

VUil 7

op 31 de- op 31 de- DP 31 de- op 31 de-
maart vanaf

tot 10 de-cernher cembcr camber cern bol' I cern bol' cember
18 de- cember1!)()2 1!lG3 10G4 1UG5 10GG 10G7(1) cember 10GB
lUGB

Disconto

Geaccepteerde, in een bank gedomicilieerde
wissels, warrants ........................... 3,50 4,25 4,75 4,75 5,25 4,00 3,75 4,50

Accepten vooraf door de Nationale Bank
van België geviseerd :

Invoer .................................... 3,50 4,25 4,75 4,75 5,25 4,00 3,75 4,50
Uitvoer .................................... 2,75 3,75 4,25 4,25 4,75 3,50 3,25 4,00 (2

Geaccepteerde, niet in een bank gedomici-
lieerde wissels .............................. 4,00 5,00 5,25 5,25 5,75 4,75 4,50 5,25

N iet-geaccepteerde,in een bank gedomici-
lieerde wissels .............................. 4,50 5,75 5,75 5,75 6,25 5,25 5,00 5,75

Niet-geaccepteerde en niet III een bank
gedomicilieerde wissels,promessen ...... 5,00 6,25 6,25 6,25 6,75 5,75 5,50 6,25
Voorschotten in rekening- Mnxim um-

courant en beleningen van quotiteit

Schatkistcertificatenen Renten-
fondscertificaten nitgegeven
op maximurn 130 dagen ... 95 pct. 3,50 4,50 5,25 5,25 6,00 5,00 4,75 5,50

Schatkistcertificatennitgegeven
op meer dan 130 dagen en op
maximurn 366 dagen (3 ) ... 95 pct. 4,00 5,25 5,75 5,75 6,25 5,25 5,00 5,75

Andere overheidstondsen ...... 80 pct. 5,00 6,25 6,50 6,50 7,00 5,75 5,50 6,25

(') Tarieven van kracht tot 6 maart H168.

e) Met ingang van 1 januari 1969 werd dit percentage op 4,50 gebracht voor
de uitvoer naar de landen van de Europese Economische Gemeenschap.

(") Maximumduur verlengd tot 374 dagen vanaf 20 december 1967.
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Tabel Hi.

Rentepercentages van de geldmarkt (")

Niet-geviseerde
Schatkist- ILW.I. :

accepten
Schnt.k istcert.i Iieaten verhandeld

cerbi- Renten- geviseerde op de markt
ficaten fonds- uitgegeven bank- van het particuliere
op zeer cert.i- bij toewijzing accepten disconto (2 )

Daggeld (4) betref-
korte ficaten fende

(1 ) termijn (4 invoer handels- bank-

(3 maanden)
(maximum accepten accepten

120 (met (met
maanden) (3 ) (g (12 dagen) ongeveer ongeveer

(2 ) maanden) maanden)
(2 ) 30 dagen no dagen

looptijd) looptijd)

1962 ........................... 2,14 3,00 3,30 3,40 3,45 2,75 3,37 3,75
1963 ........................... 2,31 4,10 4,35 4,60 4,75 4,125 4,25 5,00
1964 ........................... 3,35 4,75 5,25 5,55 5,65 4,50 4,50 5,50
1965 ........................... 3,17 4,75 5,15 5,45 5,50 4,50 4,50 5,25
1966 ........................... 3,88 5,85 6,15 6,10 6,25 5,20 5,15 6,60

1967 Juni ..................... 3,53(5) 5,45 5,75 5,85 5,90 4,40 4,40 5,60
December ............ 2,88(6) 4,40 4,90 5,10 5,15 3,60 3,90 5,10

1968 Januari ............... 2,57 4,35 4,75 5,10 5,10 3,50 3,50 4,30
Februari ............... 2,63 4,10 4,50 5,00 5,00 3,50 3,50 4,30
Maart .................. 2,45 3,95 '1,40 4,90 4,90 3,25 3,25 4,10
April ..................... 2,73 3,75 4,20 4,75 4,80 3,25 3,15 B,80
Mei ..................... 2,78 3,75 4,25 4,75 4,75 3,35 3,25 4,00
Juni ..................... 2,64 3,75 4,25 4,75 ... 3,35 3,35 4,40
Juli ..................... 3,22 3,75 4,25 4,75 4,75 3,35 3,(jO 4,60
Augustus ............... 2,79 3,75 4,25 .. . ... 3,25 3,40 4,25
September ............ 2,80 3,80 4,35 ... 4,75 3,25 3,40 4,25
Oktober ............... 3,04 4,10 4,50 4,90 4,90 3,25 3,50 4,60
November ............... 3,23 4,50 4,80 5,10 5,10 3,35 3,50 5,00
December ............... 3,36 5,00 5,'25 5,30 5,30 4,00 4,30 6,50

(*) Cf. Tijdschrift voor Documentnbie en Voorlichting vun de Nationale Bank , Statist.ieken , tauellen XIX-2 en 3.

(1) Daggemiddelden.

(2) Einde periode.

(") Laatste wekelijkse toewijzing van de periode.

(") Laatste toewijzing van het jaar of toewijzing van de maand.

(5) Eerste halfj aar.

( 6) Tweede halfj aar.
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BIJJ-iAGE 7

Overeenkomst van 30 maart 1968

tussen de Belgische Staat en de Nationale Bank van België
goedgekeurd door de Ministerraad

(Belgisch Staatsblad van 4 april 1968)

Gelet op de wet van 28 juli 1948, houdende wijziging van de organieke wet van
de Nationale Bank van België, inzonderheid artikel 1, § 3, litt. a, van deze wet waarin
wordt bepaald : « Tot latere bepaling, mag het bedrag van de dool' de Bank behouden
portefeuille ten gevolge de overeenkomstig artikel 11, 3° en 9°, gedane verrichtingen,
de hoogtegrens niet overschrijden welke zal worden vastgesteld bij overeenkomsten
gesloten tussen de Minister van Financiën en de Nationale Bank van België, na eens-
luidend advies van de Regentenraad. Deze overeenkomsten zullen door de Minister-
raad worden goedgekeurd en binnen acht dagen in het Belgisch Staatsblad bekend-
gemaakt »;

Gelet op het bijzonder protocol tussen België en het Groothertogdom Luxemburg
van 29 januari 1963 betreffende het stelsel van monetaire associatie, en op de verhou-
ding van de respectieve bevolkingen van de twee landen;

Overwegende dat, sedert 1948, de behoeften aan kasmiddelen van de Belgische
Staat, veroorzaakt door de tijdsafwijkingen in de loop van het jaar tussen zijn ont-
vangsten en zijn uitgaven, zijn toegenomen in de verhouding van een tot drie tell
opzichte van het toenemingspercentage van zijn gewone ontvangsten;

Overwegende dat het derhalve gerechtvaardigd blijkt de hoogtegrens, vastgesteld
door de overeenkomsten die werden gesloten tussen de Belgische Staat en de Nationale
Bank van België op 14 september 1948 (Belgisch Staatsblad van 18 september 1948)
en 15 april 1952 (Be~gisch Staatsblad van 20 april 1952), van tien miljard drie-
honderddrieëndertig miljoen frank op te voeren tot zestien miljard vijfhonderddrieën-
dertig miljoen frank;

Overwegende dat het past periodiek een nieuwonderzoek te wijden aan de con-
ventionele hoogtegrens, en, zo daartoe aanleiding bestaat, ze aan te passen, rekening
houdend onder meer, enerzijds met het toenemen van de gewone ontvangsten van de
Belgische Staat, anderzijds met dezelfde verhouding van één tot drie, en dat dit nieuw
periodiek onderzoek driejaarlijks zou kunnen geschieden;

Gelet bovendien op de gemeenschappelijke bezorgdheid van de partijen, aan de
betrokken verrichtingen niet het karakter te verlenen van een faciliteit van bestendige
ontlening; tevens gelet op de bedoeling uitgedrukt door de Belgische Staat, aan het
gebruik van zijn mogelijkheid om een beroep te doen op de Nationale Bank de normale
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beweeglijkheid te geven van een kasfaciliteit, die de Iiquiditeitstekorten tijdens het
Jaar moet aanvullen;

Herzien de overeenkomsten die tot stand kwamen tussen de Belgische Staat en
de Nationale Bank van België op 14 september 1948, 15 april 1952, 1 februari 1963
en 1 december 1964;

Op het eensluidend advies van de Regentenraad, gegeven 111 zijn zitting van
27 maart 1968,

Tussen de Belgische Staat,
vertegenwoordigd door de Minister van Financiën, enerzijds,

en de Nationale Bank van België,
vertegenwoordigd door haal' gouverneur, anderzijds,

Wordt overeengekomen wat volgt :

Artikel 1. - In artikelIvan de overeenkomst van 14 september 1948, gewij-
zigd bij de overeenkomst van 15 april 1952, en aangevuld bij die van 1 februari 1963,
wordt het bedrag van « tien miljard driehonderddrieëndertig miljoen frank », vervangen
door dat van « zestien miljard vijfhonderddrieëndertig miljoen frank ».

Dit zelfde artikel wordt aangevuld met volgende drie alinea's :

« De Belgische Staat wil aan het gebruik van zijn mogelijkheid om een beroep
te doen op de Nationale Bank, waarvan sprake in het eerste lid, de normale beweeg-
lijkheid geven van een kasfaciliteit, die de liquiditeitstekorten tijdens het jaar moet
aanvullen. Dit gebruik zal, gemiddeld, over een periode van drie jaar, de twee derde
van gezegde grens niet overschrijden.

» Het bedrag van zestien miljard vijfhonderddrieëndertig miljoen frank zal alle
drie jaren, en voor de eerste maal in 1971, het voorwerp zijn van een nieuwonderzoek;
het zal gebeurlijk worden aangepast door bijkomende overeenkomsten.

» In geval van aanpassing zal dat bedrag worden verhoogd naar rato van een
percentage dat het derde niet zal mogen overschrijden van het toenemingspercentage,
van 1967 tot het laatste jaar van de verlopen driejaarlijkse periode, van de gewone
ontvangsten die de Belgische Staat per kalenderjaar verwezenlijkt. »

Art. 2. - Deze overeenkomst zal van toepassing worden op 1 september 1968.

In dubbelopgemaakt te Brussel, op 30 maart 1968.

Voor de Belgische Staat,

De Minister van Financiën,

R. HENRION

Voor de Nationale Bank van België,

De Gouverneur,

Hubert ANSIAUX

** *
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VERTALING

Overeenkomst van 12 april 1968
tussen de Luxemburgse Staat en de Nationale Bank van België

Gelet op de verbintenissen die België tegenover het Groothertogdom Luxemburg
heeft aangegaan krachtens het bijzonder protocol van monetaire associatie van
29 januari 1963 overeenkomstig hetwelk het past de Luxemburgse Staat en de
Luxemburgse economie gemakkelijker toegang te verlenen tot de kredieten die door
de Nationale Bank van België kunnen worden verstrekt;

Gelet op de overeenkomst van 30 maart 1968 tussen de Belgische Staat en de
Nationale Bank van België waarbij de hoogtegrens van de portefeuille die dool' de
Bank kan worden aangehouden ten gevolge van de overeenkomstig artikel Il, 3° en 9°
van haar organieke wet gedane verrichtingen, van tien miljard driehonderddrieëndertig
miljoen frank wordt verhoogd tot zestien miljard vijfhonderddrieëndertig miljoen frank;

Herzien de overeenkomst van 15 april 1952 tussen de Luxemburgse Staat en de
Nationale Bank van België,

'russen de Luxemburgse Staat,
vertegenwoordigd dool' de Minster van de Schatkist enerzijds,

en de Nationale Bank van België,
vertegenwoordigd dool' haar Gouverneur, anderzijds,

Wordt overeengekomen wat volgt :

Artikel 1. - ArtikelIvan bovengenoemde overeenkomst van 15 april 1952
gesloten tussen de Luxemburgse Staat en de Nationale Bank van België, wordt
ingetrokken en door de volgende bepaling vervangen :

» De Nationale Bank van België stelt een marge van vijfhonderddrieëndertig
miljoen Belgische frank ter beschikking van de Luxemburgse Staat voor de verrich-
tingen op Luxemburgse effecten waarvan sprake in artikel Il, 3°, van haar organieke
wet.

» Ingeval van verhoging van de hoogtegrens van zestien miljard vijfhonderddrieën-
dertig miljoen frank die werd vastgesteld in de op 30 maart 1968 tussen' de Belgische
Staat en de Nationale Bank van België gesloten overeenkomst, zal de in vorige para-
graaf bepaalde marge, door bijkomende overeenkomsten, in gelijke mate kunnen worden
verhoogd naar verhouding van de respectleve bevolkingen van de twee landen. »

Art. 2. - Deze overeenkomst zal van toepassing worden op 1 september 1968.

In dubbelopgemaakt te Luxemburg, op 12 april 1968.

V001' de Luxemburgse Staat,
De Minister van de Schatkist,

P. WERNER

Voor de Nationale Bank van België,
De Gouverneur,

Hubert ANSIAUX
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BIJLAGE 8

Koninklijk besluit van 8 maart 1968 houdende goedkeuring van aan de statuten
van de Nationale Bank van België aangebrachte wijzigingen.

(Belgisch Staatsblad van 21 rnaart 19(8)

ROUDEWIJN, Koning der Belgen,

Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op het koninklijk besluit n" 42 van 4 oktober 1967, genomen ter uitvoering
van de wet van 31 maart Hl67 tot toekenning van bepaalde machten aan de Koning
ten einde de economische heropleving, de bespoediging van de regionale reconversie en
de stabilisatie van het begrotingsevenwicht te verzekeren;

Gelet op artikel 02 van de statuten van de Nationale Bank van België, goed-
gekeurd bij het besluit van de Regent d.d. 13 september 1948;

Gelet op het afschrift van een openbare akte verleden op 26 februari 1968 voor
M" A. Scheyven, notaris te Brussel, waarbij aan de statuten van de naamloze ven-
nootschap « Nationale Bank van België» wijzigingen worden aangebracht welke door
de regelmatig gevormde algemene vergadering der aandeelhouders werden aangenomen;

Herzien het besluit van de Regent d.d. 13 september 1948 en de koninklijke
besluiten van loktober 1957 en van 29 juli 1959;

Op de voordracht van Onze Minister van Financiën,

Hebben Wij besloten en besluiten Wij

Artikel 1. - Worden goedgekeurd de volgende WIJZlgmgen aangebracht aan de
statuten van de Nationale Bank van België, bij hierboven beoogde akte van 26 februari
1968 :

10De tekst van artikel één wordt door volgende tekst vervangen:

« Voor de Nationale Bank van België, opgericht onder de vorm van een naamloze
vennootschap, ingesteld krachtens de wet van vijf mei achttienhonderd vijftig, en het
laatst verlengd overeenkomstig de wet van negentien juni negentienhonderd negenen-
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vijftig, gelden voortaan de bepalingen van h et koninklijk besluit n" 29 van vierentwintig
augustus negentienhonderd negenendertig, genomen tel' uitvoering van de wet van één
mei negentienhonderd negenendertig, bepalingen het laatst gewijzigd bij het koninklijk
besluit n" 42 van vier oktober negentienhonderd zevenenzestig, genomen ter uitvoering
van de wet van eenendertig maart negentienhonderd zevenenzestig, en de onderhavige
st.atuten.

» Zij heeft haal' maatschappelijke zetel te Brussel. »

2° In artikel 17 worden 3° en 8° onderscheidenlijk door cle volgende bepalingen
vervangen:

« 3° Het disconteren, aankopen en overdragen van effecten op korte of halflange
termijn, uitgegeven of gewaarborgd door de Belgische Staat of dool' de Luxemburgse
Staat, of uitgegeven door lichamen waarvan de verbintenissen door de Belgische Staat
of door de Luxemburgse Staat worden gewaarborgd;

» 8° Het toekennen van voorschotten in rekening-courant, en van kortlopende
beleningen, op onderpand :

» a) van overheidsfondsen op korte, halflange of lange termijn, uitgegeven of
gewaarborgd door de Belgische Staat of door de Luxemburgse Staat, door bet Gemeente-
krediet van België of door internationale financiële instellingen opgericht door overeen-
komsten waarbij België partij is;

» b) van soortgelijke fondsen uitgegeven dool' lichamen waarvan de verbintenissen
door de Belgische Staat of door de Luxemburgse Staat worden gewaarborgd:

» c) van effecten van leningen van de provincies en van de gemeenten, die ter
beurze worden genoteerd, evenals van preferente aandelen van de Nationale Maatschap-
pij der Belgische Spoorwegen die in het publiek werden uitgegeven.

» De voorwaarden en de perken van deze voorschotten en beleningen worden
vastgesteld door de Regentenraad. »

3° Het derde lid van artikel 43, wordt dool' de volgende bepaling vervangen :

« Er kan in de maatschappelijke zetel eveneens een discontocomité zijn, waarvan
de samenstelling en de taak in deze statuten en in het huishoudelijk reglement worden
bepaald. »

4° Wijzigingen van de Nederlandse tekst van de statuten:

a) In het tweede lid van artikel 33, wordt het woord « verkopen» door het woord
« tegeldemakingen » vervangen.

b) De tekst van het voorlaatste lid van artikel 53, wordt door volgende tekst ver-
vangen

« Het heeft het recht dadingen en compromis aan te gaan. »
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In het laatste lid van hetzelfde artikel wordt het woord « rentetarieven» door het
woord « tarieven » vervangen.

c) In het derde lid van artikel 64 wordt, het woord « rentetarief » door het woord
« tarief » vervangen.

d) In het eerste lid van artikel 67 wordt het woord « boeken» dool' het woord
« geschriften » vervangen.

In het laatste lid van hetzelfde arbikel worden na het woord « waarbij » de
woorden « het tarief of » ingelast.

e) In het eerste lid van artikel 72 wordt de volzin « Hij kan overdracht doen
van macht » door de volzin « Hij mag delegatie verlenen » vervangen.

In het tweede lid van hetzelfde artikel worden de woorden « privilegiën en ont-
bindende vorderingen » door de woorden « voorrechten en vorderingen tot ontbinding»
vervangen.

f) In het eerste lid van artikel 77 wordt het woord « boeken» door het woord
« geschriften» vervangen.

Art. 2. - Onze Minister van Financiën is belast met de uitvoering van dit
besluit, dat in werking treedt de dag van zijn bekendmaking in het Belgisch Staatsblad.

Gegeven te Brussel, 8 maart 1968.

BOUDEWIJN

Van Koningswege :

De Minister van Financiën,

R. HENRION.
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