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De Bank werd diep getroffen door het overlijden van haar
Eregouverneur, de h. Maurice Frère, die op 11 augustus 1970
door een ongeval het leven verloor.

Toen de h. Frère op 7 november 1944 tot gouverneur werd
benoemd, had hij reeds zeer hoge functies bekleed en gewichtige
en kiese opdrachten vervuld in België en in het buitenland. Zijn
ondervinding evenaarde zijn bekwaamheid en kennis.

Hij vervulde zijn nieuwambt en de talrijke daarmee gepaard
gaande verplichtingen in bijzonder moeilijke omstandigheden.
Hij heeft zich van die verplichtingen gekweten volgens de grote
tradities van de Bank, met vastberadenheid, kalmte en vol-
harding, en met als enige betrachting het algemeen welzijn; zijn
voornaamste bezorgdheid ging naar het herstel en de verstevi-
ging van de geldstabiliteit .

In 1957, toen de h. Frère, bij het bereiken van de leeftijds-
grens van 67 jaar, zijn ambt neerlegde, kon hij er met recht trots
op gaan een beslissend werk te hebben voltooid.

Niet alleen op het nationale vlak was het optreden van
Gouverneur Frère vruchtbaar, maar ook internationaal dienden
zijn bevoegdheid en zijn uitzonderlijke mensenkennis de samen-
werking onder de centrale banken en de opbloei van de Bank
voor Internationale Betalingen, twee zaken die hem nauwaan
het hart lagen.

Met hem verdwijnt een figuur wiens verheven plichtbesef,
bezorgdheid om het algemeen belang, scherpzinnigheid en hof-
felijkheid eenieders bewondering en eerbied afdwongen.

Het is met ontroering dat de Bank nogmaals haar diep leed-
wezen en haar grote dankbaarheid betuigt.





De stiiging naar volume van het bruto nationale produkt in België,
die het voorgaande [aar een buitengewoon hoog tempo had bereikt, was in
1970 een weinig minder belangrijk. Niettemin overtrof het groeipercentage
het gemiddelde dat werd oeruiezenliiki in de andere lidstaten van de Orga-
nisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling, waar de expan-
sie meestal eveneens vertraagde.

Onder de verschillende categorieën van bestedingenziin vooral de
investeringen in vast kapitaal van de industriële bedriteen en de uitgaven
van de lagere overheid het meest toegenomen. Maar, alles bii elkaar, ver-
meerderden de bestedingen minder snel dan in 1969, omdat de groei van
het particuliere verbruik, van de uitvoer en van de voorraden in de bedrij-
ven vertraagde.

Anderzuds vertoonde het aanbod opnieuween groter aanpassings-
vermogen, vooral dank zii de inschakeling van nieuwe uitrustingen, zodat
de spanningen voortvloeiend uit het overschot van de totale vraag sedert
de laatste maanden van 1969 verminderden. Afgezien van enkele sectoren
bleef de ontspanning echter zeer matig en de werkloosheid daalde verder.

De stijging van de lonen versnelde trouwens nog, zoals in tal van
andere industrielanden; zij overtrof die van de produktiviteit. De groot-
handelspriizen van de afgewerkte industriële produkten ziin vanaf iuni
opnieuw gaan oplopen, hetgeen echter over het geheel de concurrentie-
positie van de Belgische nijverheid tegenover haar buitenlandse mededin-
gers niet schaadde.

De vertraging in de voorraadvorming en het in de eerste maanden van
het jaar bereikte hoge peil van de wereldprijzen van staal en van sommige
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Gegeoens van
het beleid
van de Bank.

andere belangrijke uitvoerprodukten van de Belgisch-Luxemburgse Econo-.
mische Unie verklaren het uitzonderlijk hoge overschot van het lopende
betalingsverkeer met het buitenland.

Dat overschot beïnvloedde de officiële valutanoteringen en de be-
weging van de reserves van de Bank.

De financiële besparingen zijn aanmerkelijk gestegen en zij werden,
in veel ruimere mate dan in 1969, gebruikt voor de vorming van
activa in Belgische franken.

Het aanbod op de binnenlandse fondsenmarkten is bijgevolg toege-
nomen; aangezien de vraag niet in dezelfde verhouding steeg, trad een
ontspanning in; zij deed zich vooral voor op de geldmarkt, zoals dat ook
het geval was in het buitenland.

Aangezien de Staat aldus over meer leningsmogelijkheden beschikte
en hij anderzijds minder financieringsbehoeften had, kon hij zijn schuld
tegenover het buitenland en de Bank gevoelig verminderen.

** *

De vertraging van de groei kon, op geen enkelogenblik in het voor-
bije jaar, worden beschouwd als het voorteken van een nakende coniunc-
tuuromslag. Ten hoogste kon men ze aanzien als het ontstaan van een
drempel in een fundamenteelopgaande beweging. Middelerwijl is de
bezettingsgraad van de produktiefactoren, in 1970, niet veel verzwakt in
vergelijking met het hoogtepunt bereikt op het ogenblik waarop de span-
ningen het hevigst waren; bijgevolg bleef het risico dat een nieuwe ver-
snelling van de vraag - of van een van haar belangrijke componenten -
het herstel van het evenwicht in het gedrang zou brengen.

Overigens werd het gevaar van een kosteninflatie aan het einde van
het jaar duidelijk. Weliswaar kan het monetaire beleid geen redmiddel zijn
tegen de oorzaken zelf van dit tweede type van inflatie, maar het moet op
zijn minst vermijden dat een voorraadvorming of aankopen van verbruiks-
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goederen, uitgelokt door het vooruitzicht van prijsstijgingen, niet te zeer
zouden worden vergemakkelijkt door te overvloedig en te goedkoop krediet.

Bovendien moest de Bank bij haar beleid rekening houden met een
belangrijke gebeurtenis buiten de Belgische volkshuishouding : de ver-
soepeling van de Amerikaanse geldpolitiek, die een daling van de rente-
percentages op korte termijn op gang bracht, eerst in de Verenigde Staten
en op de Euro-dollarmarkt en vervolgens in de meeste andere landen. Die
daling veroorzaakte geen belangrijke beweging van fondsen van het
buitenland naar België, want de tarieven van de termijndeposito's - het
enige type van kortlopende belegging dat toegankelijk is voor buitenlan-
ders en niet-financiële bedrijven - veranderden in overeenstemming
met die van de internationale markten, althans voor de grotere deposito's.
Maar daarentegen bestond de mogelijkheid dat de binnenlandse krediet-
vragers het voordeliger zouden vinden een beroep tedoen op goedkopere
financieringsmiddelen in het buitenland en aldus, zonder kosten, aan de
binnenlandse kredietbeperkingen zouden ontsnappen en meteen oorzaak
zijn van een toevloeiing van kapitaal die de valutamarkt zou hebben
verstoord.

Gedurende het ganse eerste deel van het jaar bracht de Bank geen
wijziging in de algemene lijn van het beleid dat het voorgaande jaar werd
gevoerd. Nochtans werd dat beleid op sommige punten aangepast, vooral
om zijn doeltreffendheid te behouden.

De afwikkeling van speculatieve posities na het loslaten van de vroe-
gere pariteit van de Duitse mark maakte het bedrijven mogelijk belang-
rijke bankkredieten terug te betalen. Hierdoor waren de banken in staat
in dezelfde mate nieuwe kredieten te verlenen zonder gevaar te lopen de
normen, welke de Bank hun voor 81 maart en 80 juni had opgelegd, te
overschrijden. Die normen hadden dus geen enkele matigende invloed meer.
Ze werden in maart afgeschaft, terwijl voor 80 september een nieuwe norm
werd vastgesteld, derwijze berekend dat de kredieten konden toenemen in
de mate die verenigbaar leek met het behoud van de fundamentele even-
wichtsverhoudingen.
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Het beleid in
het laatste
kwartaal.

De verlaging van de herdisconto- en visumplafonds, waartoe in sep-
tember van het voorgaande jaar werd besloten en waarmee vanaf het
laatste kwartaal van dat jaar werd begonnen, vond in het eerste kwartaal
van 1970 voortgang.

Op 1 juni werd het visum vervangen door een certificering voor
de wissels welke betrekking hebben op uitvoer naar de landen van de
Europese Economische Gemeenschap. Terwijl de Bank zich door het visum
formeel verbindt een wissel te herdisconteren, is dit herdisconto in het
nieuwe stelsel van de certificering afhankelijk van het bestaan van een be-
schikbare marge op het plafond. Die hervorming bracht geen wijzigingen
aan de voorwaarden en inzonderheid aan de kostenvan de financiering van
de uitvoer. Zii had tot doel te vermijden dat de Bank haar visum zou moeten
weigeren om een voldoend toezicht te kunnen behouden op de om-
vang van de kredieten die de banken bii haar kunnen cerkriigen. Het uit-
staande bedrag van de wissels getrokken uit hoofde van uitvoer neemt
immers toe met deze laatste; het moet dus in feite veel sneller stiigen
dan de mogelijkheden van herfinanciering bij de kredietverlener in laatste
instantie, waarover de gezamenliike banken normaal moeten kunnen be-
schikken om hun liquiditeiten aan te vullen. Indien de plafonds geleideliik
hadden moeten worden verhoogd om alle visumaanvragen te kunnen be-
antwoorden, zou dit op de duur ontstaan hebben gegeven aan een
buitengewoon groot bedrag activa welke de banken onooorioaardeliik en
op ieder ogenblik naar de Bank hadden kunnen afstoten.

Tiidens de periode waarin gecertificeerde wissels geleideliik geviseer-
de wissels vervingen, heeft de Bank de herdisconto- en visumplafonds nog
tweemaal verlaagd. Aan het einde van het [aar bedroegen deze laatste in
totaal fr. 38 miljard, tegen fr. 44 miliard een [aar vroeger; nochtans wer-
den de beschikbare marges, nadat ze teruggelopen waren gedurende de
eerste maanden, daarna ruimer.

Inde laatste maanden van het iaar was de druk van de oraag vol-
doende afgenomen om een versoepeling van de kwantitatieve kredietbe-
perkingen en een matige aanpassing van de rentetarieven voor korte
beleggingen aan de daling in het buitenland te overwegen.
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Een nieuwe norm van kredietbegrenzing werd vastgesteld voor
81 december. Zij verleende de banken de mogelijkheid hun kredietver-
strekking aan de bedrijven sneller dan tevoren uit te breiden. Het ver-
bruikskrediet diende echter te worden beperkt tot de op 80 september
uitstaande bedragen, ten einde vervroegde aankopen met het oog op de
nakende toepassing van de belasting over de toegevoegde waarde niet te
vergemakkelij ken.

Anderzijds kon het Herdiscontering- en Waarborginstituut, inzonder-
heid dank zij de daling van de daggeldrente, die werd in de hand gewerkt
door een wijziging van het stelsel der regulerende tussenkomsten, vanaf
augustus-september overgaan tot een verlaging van sommige van zijn aan-
kooptarieven voor wissels die betrekking hebben op uitvoer en invoer,
d.w.z. voor verrichtingen waarvan de financiering gemakkelijk aan het
buitenland kan worden overgelaten indien de kosten er lager zijn.

Die verlaging werd nog verder doorgevoerd en uitgebreid tot de
andere debettarieven van de banken door twee verminderingen van de
disconto- en voorschottarieven van de Bank, telkens met 0,.50pct., respec-
tievelijk toegepast vanaf 22 oktober en 10 december.

Tegen het einde van het jaar tekende de dreiging van een kosteninfla-
tie zich duideliiker af. Haar invloed op de prijzen kon zich voegen bij de
verwachte weerslag van de invoering, op 1 januari, van de belasting over
de toegevoegde waarde. Weliswaar moest, volgens de gedane berekeningen,
de mechanische weerslag van deze laatste op de consumptieprijzen beperkt
blijven tot een stiiging met minder dan 2 pct. De Regering had alle moge-
lijke voorzorgen genomen om een ongunstige psychologische weerslag te
vermijden; zij voerde daartoe een uitgebreide voorlichtingscampagne, zii
maakte gebruik van de controlebevoegdheden die de wet haar verleent en
zij sloot met een aantal distributiebedrijven overeenkomsten voor een
vrijwillige stabilisering van depriizen. Nochtans kon de mogelijkheid van
een versnelling van de prijsstijging niet geheel worden uitgesloten, gelet
vooral op de toegestane of voorgenomen loonsverhogingen.

XIII

Verlenging van de
kredietbegrenzing
tot 31 maart 1971.



Vrijwaring van de
evenwichtsverhou-
dingen in 1971.

Voorzichtigheidshalve verdiende het dan ook aanbeveling een appa-
raat in stand te houden om zo nodig te verhinderen dat de spanningen
nog zouden worden aangewakkerd door overhaaste aankopen van de bedrij-
ven en gezinnen in het vooruitzicht van een versnelling van de prijsstijging.
Daarom werd besloten de kredietbegrenzing in het eerste kwartaal van
1971 te handhaven voor de kredieten die het gemakkelijkst kunnen worden
aangewend om de voorraadvorming en het verbruik te financieren; de
investeringskredieten werden in feite van de beperkingen vrijgesteld. De
norm voor 31 maart 1971 werd derwijze vastgesteld dat een normale uit-
breiding van de transacties kan worden gefinancierd.

Aldus heeft de Bank nu reeds een bijdrage geleverd tot het regerings-
beleid dat een opdrijving van de prijzen wil voorkomen.

Nochtans zal nog krachtige druk op de prijzen worden uitgeoefend,
zowel door het buitenland als door de nationale economie, behoudens de
veronderstelling dat een conjuncturele recessie in West-Europa zou tot ont-
wikkeling komen.

Binnen haar eigen invloedssfeer zal de Bank ervoor waken zoveel
mogelijk te verhinderen dat zich op de fondsenmarkten een aanzienlijke
evenwichtsverstoring zou voordoen en de inflatoire tendensen nog zou ver-
sterken. Het staat inderdaad vast, dat de financieringsbehoeften van de
overheidssector in 1971 groter zullen zijn dan het voorgaande jaar; het
nettoberoep van de bedrijven op externe financiering zou eveneens kunnen
toenemen, in samenhang met de ontwikkeling van hun uitrustingsinveste-
ringen, die volgens de verwachtingen opnieuw zouden stijgen, met de
wederaanvulling van de onlangs verlaagde voorraden en met hun moge-
lijkheden tot zelffinanciering. De vraag naar fondsen, in hoofdzaak voor
investeringen bestemd, zal op passende wijze moeten worden gedekt, d.w.z.
met stabiele financiële besparingen die voor een voldoende lange termijn
zijn geplaatst; mochten deze laatste ontoereikend zijn, dan zullen de be-
hoeften aan financiële middelen onvermijdelijk op mechanische wijze wor-
den bevredigd door schepping van fondsen door middel van monetaire
financiering, hetzij via opneming van leningen in het buitenland, hetzij via
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een rechtstreeks beroep op het krediet van de banken, die zich in de mate
van het nodige zullen wenden tot de kredietverlener in laatste instantie.

De mogelijkheden van de banken om kredieten toe te staan zonder een
beroep te moeten doen op de centrale bank en derhalve hun zelfstandig
vermogen om geld te scheppen gaan uiteraard groter worden naarmate
de relatieve belangrijkheid van de bankbiljetten in de geldhoeveelheid
afneemt. Die ontwikkeling maakt de banken minder afhankelijk van de
centrale bank. Maar door de hantering van de herdisconto- en visumpla-
fonds herkreeg de Bank mogelijkheden om de bankliquiditeit te beïnvloe-
den. Daarenboven zouden andere instrumenten van geldbeleid desnoods
met hetzelfde doel kunnen worden aangewend.

Inmiddels blijft het te zamen gevoerde rentebeleid van de Schatkist
en de Bank in hun handen een middel om het evenwicht op de fondsen-
markten te beïnvloeden. Een steeds groter aantal spaarders toont zich, door
het voortduren van de kruipende inflatie, voortaan gevoelig voor het ver-
schijnsel van het geldbederf en is slechts bereid geld uit te lenen indien
het aangeboden rendement, naast de normale vergoeding, hun een toe-
reikende compensatie verschaft voor het verlies aan koopkracht. Mocht die
compensatie hun niet meer worden verleend, dan zouden zij, vooral in
een periode van meer opvallende prijsstijging, een groter deel van hun
inkomens aan de aankoop van zakelijke verbruiks- of beleggingsgoederen
kunnen besteden, waardoor zij de spanningen in sommige sectoren nog
zouden verhogen. De weerslag van die gedragingen zou zich voegen bij de
gevolgen die dezelfde oorzaken op de houding van de kredietnemers zou-
den hebben : deze laatsten zouden zich ertoe aangezet voelen hun beroep
op fondsen te verruimen, doordat de werkelijke last van die leningen over-
dreven licht zou worden.

Bijdragend tot het behoud van het evenwicht, moet het beleid inzake
credit- en debetrente uiteraard met die gedragingen rekening houden,
vooral wanneer op algemene schaal wordt gespeculeerd op verdere prijs-
stijging; een toereikende vergoeding moet worden toegekend aan de beleg-
gers, terwijl een voldoende rem moet worden gesteld tegen de neiging om
schulden aan te gaan in het vooruitzicht van reële meerwaarden.

xv



Internationale
liquiditeiten.

Zonder miskenning van de invloed van de buitenlandse markten,
waarvoor de binnenlandse rentepercentages op korte termifn bitzonder
gevoelig zijn, zal de Bank er derhalve naar streven dat de waaier van
rentetarieven niet daalt beneden de drempels vanaf dewelke het evenwicht
tussen de besliste investeringsuitgaven en de vereiste middelen niet meer
kan worden verwezenlijkt zonder een monetaire financiering die buiten
verhouding staat tot de mogelijke stijging van het volume van het nationaal
produkt.

Een bevredigende overeenstemming tussen de spaar- en de investe-
ringsbeslissingen zal voortaan ook op meer institutionele wijze kunnen
worden tot stand gebracht door de beschikkingen welke, met het oog op
de verbetering van de financiële mechanismen, aan de Regering werden
voorgesteld door de Commissie die, op. aanvraag van het Parlement,
onder voorzitterschap van de h. De Voghel werd ingesteld om de moge-
lijke hervormingen van de wetten betreffende het bank- en het spaarwezen
te bestuderen.

** *

De internationale valutamarkten werden niet meer, zoals in de voor-
gaande [aren, verstoord door speculatieve kapitaalbewegingen.

Toch bleven evenwichtsverstoringen voortbestaan in het betalingsver-
keer onder de voornaamste landen, inzonderheid tussen de Verenigde Sta-
ten en de overige wereld: nadatde Amerikaanse betalingsbalans « on the
official reserve transactions basis )) in de eerste drie kwartalen van 1969
een overschot van 2,2 miljard dollar vertoonde, volgde in 1970 een tekort
van 7,2 milfard dollar. Nochtans liet het lopend verkeer opnieuween over-
schot als gevolg van de afneming van de binnenlandse bestedingen. Maar
de versoepeling van het geldbeleid, met het doel die recessietoestand te
verhelpen, bracht de Amerikaanse banken ertoe een groot deel van de
fondsen, die zif in 1969 op de markt van de Euro-dollar hadden geleend,
terug te betalen.
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De financiering van die uitvoer van kortlopend kapitaal veroorzaakte
geen grote moeilukheden; omdat een aantal landen bereid waren reserves
in dollartegoeden te vormen. Het tekort op de Amerikaanse betalings-
balans, aldus gedekt, leidde tot een stijging van de officiële brutoreserves
aan internationale liquiditeiten.

Maar tegeliikertiid werden die reserves verhoogd door een vriiwillige
beslissing van de internationale monetaire gemeenschap.

In uitvoering van de beslissing, getroffen in 1969 door de lidstaten van
het Internationale Monetaire Fonds, 9,5 miliard dollar bijzondere trek-
kingsrechten gedurende de [areï: 1970-1fJ72 te scheppen, werden aldus, in
januari 1970, 3,4 miliard en, in januari 1971, 3 miljard aan de lidstaten toe-
gewezen, waarvan respectievelijk 71 en 70 miljoen aan België.

Bovendien heeft de Raad van Gouverneurs, als besluit van de viiffaar-
lijkse studie over de wenselijkheid van een verhoging van de quota' s, zoals
bepaald in de statuten van het Fonds, de lidstaten op 9 februari 1970 ver-
zocht hun quota opnieuw te verhogen. De verhogingen worden van kracht
naarmate de betrokken Staten hierin toestemmen en hun bijdrage storten.
Zo werd de deelneming van België in december 1970 verhoogd van 422 tot
650 miljoen dollar; die verhoging houdt rekening met de relatieve beteke-
nis van ons land in de internationale betrekkingen.

De schepping van officiële reserves, welke via die verschillende
wegen plaatsvindt, vermindert ongetwijfeld het gevaar dat landen, die ge-
zamenliik een groot aandeel hebben in de internationale economische
betrekkingen, zich tegelijkertiid gedwongen voelen tot het treffen van be-
perkende maatregelen die het handelsverkeer schaden, omdat zij hun
betalingstekort niet konden financieren gedurende de tijd die nodig is
opdat meer doeltreffende herstelmaatregelen hun uitwerking zouden kun-
nen hebben.

Maar de internationale monetaire gemeenschap mag evenmin het
tegengestelde gevaar van een scherpere inflatie onderschatten, een inflatie
die zou kunnen worden veroorzaakt door landen die, zonder voldoende her-
stelinspanning, de voortduring van een buitensporige binnenlandse expansie
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Het internationale
valutastelsel.

zouden dulden, omdat het hieruit voortvloeiend tekort op hun betalings-
balans al te gemakkelijk zou worden gedekt dank zij de reserves die hun op
te ruime schaal zouden zijn toegekend.

Ofschoon de hoeveelheid internationale liquiditeiten noodzakelijk
moet toenemen met de uitbreiding van het internationale betalingsverkeer
en van de nationale inkomens, dient nochtans te worden vermeden dat
die schepping van betaalmiddelen op ongeoorloofde wijze zou gaan ver-
snellen doordat het tekort van een land, waarvan de valuta als reserve-
middel wordt gebruikt, oorzaak zou worden van een spontane schepping
die een buitensporige aanvulling zou betekenen bij de creatie voortvloeiend
uit internationale overeenkomsten. Deze laatste mogen alleen een regule-
rende invloed op de internationale liquiditeitscreatie beogen; indien deze
te groot wordt, moet de uitvoering van die overeenkomsten dan ook ver-
traagd of zelfs geschorst worden.

Een pariteitswijziging kan een geschikte maatregel zijn in geval van
betalingsbalanstekort. Krachtens de grondbeginselen van de Bretton
Woods-overeenkomsten schommelen de wisselkoersen slechts binnen enge
grenzen rondom de pariteiten en deze mogen niet zonder de toestemming
van het Fonds gewijzigd worden. Die toestemming zal worden gegeven
indien de wifziging noodzakelijk is om een fundamentele evenwichtsver-
storing te verhelpen.

De ondervinding heeft nochtans aangetoond, dat de landen met een
fundamenteelonevenwicht talmden om het initiatief te nemen tot voor-
legging van een wijziging van hun pariteit aan de goedkeuring van het
Fonds. Daarom werd de mening geuit dat het stelsel zou moeten worden
versoepeld om de mogelijkheid te scheppen dat de wisselkoersen meer
zouden schommelen - volgens een of ander stelsel - naar gelang van de
evolutie van de betalingsbalansen gedurende een korte periode.

Ieder stelsel dat een te grote onzekerheid schept ten aanzien van de
omvang van de schommelingen der wisselkoersen is echter terzelfder tifd,
in het operationele vlak, oorzaak van een grotere hinder voor het regel-
matige verloop van de handelsbetrekkingen. Bovendien werd, noch door
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de economische leer, noch door de feiten, op afdoende wijze bewezen dat
gevoelige veranderingen van de valutanoteringen tot een automatisch her-
stel van de betalingsbalansen leiden. Dit instrument tot wegwerking van
de overschotten en tekorten van de lopende betalingen heeft slechts een
effectieve uitwerking in de mate dat de prijzenelasticiteiten van de vraag
naar buitenlandse produkten in het beschouwde land en omgekeerd in het
buitenland, toereikend zijn. Indien deze voorwaarde vervuld is, moet nog
het aanbod van produkten voor uitvoer of van produkten die invoer kun-
nen vervangen in het beschouwde land voldoende soepel zijn. Daaren-
boven wordt de doeltreffendheid van het mechanisme verzwakt wanneer
de wijzigingen van de wisselkoers een weerslag hebben op de binnenlandse
prijzen; in de overheerste volkshuishoudingen planten de prijsstijgingen
zich vaak snel voort. Een wisselkoers moet echter gedurende een bepaalde
tijd van kracht geweest zijn om zijn volledige uitwerking te hebben op het
handelsverkeer; een aangroei van de uitvoer, die in beginsel moet worden
mogelijk gemaakt door een waardevermindering van de nationale geldeen-
heid tegenover de andere, zal aldus, wanneer het bewerkte goederen
betreft, vaak slechts merkbaar worden nadat een gepaste verkooppolitiek
op de buitenlandse markten werd gevoerd.

Bovendien zou een beweeglijke wisselkoers niet alleen beïnvloed wor-
den door het lopend verkeer, maar ook door het kapitaalverkeer. Kapitaal-
uitvoer, leidend tot een stijging van de valutanoteringen, zou - zoals dat
het geval was in verscheidene Europese landen na de eerste wereldoorlog
- oorzaak kunnen zijn van duurdere invoer en daardoor van een ,verhoging
van de binnenlandse prijzen, van de inkomens en van de kosten. Aange-
zien de stijging van deze laatste onomkeerbaar is, zou de concurrentie-
positie een definitieve verslechtering kunnen ondergaan ten gevolge van
voorbijgaande kapitaalbewegingen. Bovendien zou het gevaar bestaan dat
deze laatste een nog sterkere druk op de valutamarkten zouden uitoefenen,
aangezien de speculatie, wanneer zij een voortzetting van de stijgingen
zou verwachten, des te meer winstmogelijkheden zou hebben naarmate de
koersschommelingen ruimer zouden kunnen zijn.

De Beheerders van het Internationale Monetaire Fonds hebben, in
hun verslag over de werking van het internationale monetaire stelsel, der-
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halve terecht al de meest radicale hervormingsvoorstellen van de hand ge-
wezen : instelling van vlottende wisselkoersen, aanmerkelijke verruiming
van de bandbreedtes rond de pariteiten, automatische pariteitsverande-
ringen op grond van bepaalde economische indicatoren.

Op de Algemene Vergadering van het Fonds te Kopenhagen in sep-
tember werd overeengekomen dat mogelijke aanpassingen aan het huidige
stelsel verder zouden worden bestudeerd, zonder dat enigermate aan de
grondslagen zelf van het stelsel zou worden geraakt.

** *

Inmiddels is het niet de huidige organisatie van het internationale
betalingsverkeer zelf die het volle verwijt treft voor de storingen in zijn
werking en voor de nadelen die voor sommige leden van de internationale
gemeenschap kunnen voortvloeien uit de weerslag van de beslissingen van
economische politiek die door andere leden worden getroffen en waardoor
eerstgenoemde besmet worden.

Inde eerste plaats wortelen de gebeurtenissen die de internationale
mechanismen hebben verstoord veeleer in de onverenigbaarheid tussen
de doelstellingen en de door de verschillende lidstaten afzonderlijk aange-
nomen en toegepaste middelen van economisch beleid; aldus bezien, zouden
het voorkomen en het wegwerken van de internationale evenwichtsver-
storingen ongetwijfeld beter gewaarborgd zijn door een gemeenschappe-
lijke inspanning om deze beleidsmaatregelen te coördineren, dan door
de toepassing van enig stelsel van automatische regulering via de wissel-
koersen.

In de tweede plaats is het de onderlinge afhankelijkheid van de eco-
nomische ontwikkelingen, versterkt door de vrijmaking van het handels-
verkeer en door de internationalisatie van de fondsenmarkten, die ieder
land sterker heeft blootgesteld aan de invloed van de toestanden die in
andere landen tot ontwikkeling komen en van de acties die de overheden
aldaar voeren. De gebeurtenissen van 1970 hebben dit verlies aan zelf-
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standigheid van de nationale politiek bijzonder in het licht gesteld, vooral
daar waar de volkshuishouding wordt overheerst door machtiger econo-
mieën. De doelstellingen die door deze laatste in volle onafhankelijkheid
worden gekozen gaan zich opdringen aan de andere, zelfs tegen hun
belangen in en ondanks hun inspanningen; .deze laatste landen gevoelen
de feitelijke afbrokkeling van hun soevereiniteit.

De verleiding om die afhankeliikheid af te werpen, zou opnieuw
ontstaan kunnen geven aan houdingen van economisch nationalisme, die
een factor van ontwrichting voor het internationale economische bestel zou-
den zijn. De gevaren voor tegenstellingen en conflicten zouden aanzienlijk
beperkt worden wanneer alle landen ernstig hun krachten zouden inspan-
nen om hun economische politiek te coördineren " aldus zou de beleids-
voering van ieder van hen, ongeacht zijn belangrijkheid, nog meer aan
het onderlinge overleg onderworpen worden.

De Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling
is een van de centra voor deze coördinatie. Daarom heeft de Belgische
Minister van Buitenlandse Handel aan deze Organisatie voorgesteld dat
de samenwerking onder industrielanden met markteconomie op dat gebied
zou worden versterkt, ten einde de conflicten voortvloeiend uit uiteen-
lopende structurele en conjuncturele evoluties in de afzonderlijke landen
in de ganse mate van het mogelijke te voorkomen.

** *

In het door de gezamenlijke industrielanden gevormde geografische
gebied kan de coördinatie van het economisch beleid van de verschillende
landen niet zo nauwkeurig zijn in haar doelstellingen noch zo streng
in haar middelen, als zij het moet zijn tussen de leden van de Europese
Economische Gemeenschap, waar zij een hoeksteen van de economische
en monetaire eenmaking vormt.

De Staats- en Regeringshoofden kwamen in december 1969 in Den
Haag overeen dat een plan in verschillende etappes zou worden uitgewerkt
om die eenmaking te verwezenlijken. Na de fundamentele keuzemogeluk-
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heden van een dergeliike verwezenliiking te hebben laten bestuderen door
een groep onder het voorzitterschap van de h, P. Werner, Minister-
President van de Luxemburgse Regering, heeft de Raad van Ministers, in
december 1970, een begin gemaakt met de uitstippeling van het plan, zon-
der evenwel vóór het einde van het [aar tot een besluit te kunnen komen.

De modaliteiten van de eenmaking zijn dus nog niet bekend, zelfs
niet voor de eerste fase, maar sommige van haar ioezenluke kenmerken,
alsmede de onontbeerlüke voorwaarden voor haar welslagen, werden door
de voorbereidende studies duideliik in het licht gesteld.

De monetaire eenmaking zal er voor de lidstaten hoofdzakeliik in
bestaan hun instrumenten van geldbeleid te harmoniseren, de bandbreedtes
van de wisselkoersen tussen hun geldeenheden, oermoedeluk reeds vanaf
de eerste fase, te vernauwen en vervolgens op te heffen en, in het eind-
stadium, de volledige vriiheid van het kapitaalverkeer alsmede de totale
en onomkeerbare inwisselbaarheid van hun wederzijdse valuta's te waar-
borgen tegen op onherroepeliike wiize vastgestelde pariteiten.

Het eenmakingsproces zou sterk kunnen worden bevorderd door de
instelling van een Europees fonds voor monetaire samenwerking. Dat
fonds zou het gebruik van de valuta's van de Gemeenschap voor de" beta-
ling van de saldi tussen de lidstaten oergemakkeliiken, de vereffening
van de overschotten van sommige van die Staten op derde landen met de
tekorten van de andere Staten mogeliik maken, de tegoeden voort-
vloeiend uit eventuele netto-overschotten van de Gemeenschap beheren
en een mechanisme van ioederziidse kredietverlening besturen. Op die
verschillende manieren zou het de deviezenpositie van de lidstaten helpen
versterken. Aangezien het, uit hoofde van ziin transacties, uiteraard zelf
onmiddelliik kennis zou hebben van de weerslag die ieder onevenwicht
dat binnen de Gemeenschap zou ontstaan, uitoefent op de deviezen-
reserves van de verschillende landen, zou het bovendien zonder verwijl
de overheden die cerantuioordeliik ziin voor de harmonisering zowel van
de economische als van de monetaire politiek kunnen waarschuwen.

Het is immers van wezenlijk belang dat de vooruitgang gelijklopend
op die twee gebieden plaatsgrijpt : zo het gewaagd is op de volledige
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verwezenliiking van de economische integratie te wachten om de monetaire
eenmaking aan te vatten, is het eveneens duidelijk dat de etappes van deze
laatste niet zullen kunnen worden afgelegd zonder ernstige risico's, indien
eerstgenoemde niet cc pari passu » georganiseerd wordt.

Inderdaad, in een uitgebreid monetair gebied waar de inkomens-
stromen en het kapitaalverkeer meer en meer van iedere belemmering en
van de toisselrisico's zullen bevrijd zijn, zullen geen fundamentele verschil-
len kunnen blijven bestaan in de fiscale of parafiscale stelsels, noch, meer
algemeen, in het institutionele apparaat dat de industriële, commerciële
of financiële activiteit beheerst. Zo ook zou de bestendiging van de
structurele verschillen tussen meer ontwikkelde en minder ontwikkelde
landen van dat gebied tegenkantingen van de ene tegen de andere uitlok-
ken. Vooral het ontstaan van uiteenlopende economische ontwikkelingen
in de afzonderlijke Staten zou slechts wrijvingen tussen partners en in-
zonderheid tussen crediteuren en debiteuren kunnen doen rijzen.

Het ware derhalve vergeefs het beleid van de centrale banken te
willen harmoniseren en vervolgens eenvormig te maken indien de lid-
staten zouden aarzelen met de daadwerkelijke en gelijktijdige coördinatie
van hun algemeen economisch beleid, zowel hun begrotings- en belasting-
politiek als hun inkomens- en ontWikkelingsbeleid.

Die harmonisering, gelijkmatig voortschrijdend op alle gebieden, die
in het eindstadium op een eenmaking zal moeten uitlopen, is. bepalend
voor elke vooruitgang op de weg van de Europese integratie. Meer zelfs,
zonder haar zouden voortaan de verwezenlijkingen opnieuw in het gedrang
kunnen worden gebracht door uiteenlopende ontwikkelingen in de ver-
schillende landen.

De Bank verheugt zich over de resultaten bereikt door de Gemeen-
schap en hoopt, in het belang van alle lidstaten, dat het ondernomen
werk zal worden voortgezet en voltooid. Daar waar zij haar zending uit-
oefent, zal de Bank haar volledige medewerking aan de Regering verlenen
om de instrumenten van de Europese economische en monetaire eenmaking
tot stand te brengen en hun werking te verzekeren.
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In de meeste industrielanden vertoonde de economische groei een
vertraging; soms kwam hij zelfs tot stilstand; voor de gezamenlijke lidstaten
van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling is
het groeipercentage van het nationale produkt gedaald van 4,9 in 1969 tot
2,8 C), Die ontwikkeling weerspiegelt, ten dele althans, de weerslag van
de maatregelen die werden genomen om de inflatoire druk te bestrijden,

Tabel 1.

BRUTO NATIONAAL PRODUKT EN BUITENLANDSE HANDEL
VAN DE GROTE INDUSTRIEGEBIEDEN

J anrIijkse groeipercentages Jaarlijkse stijgingspercentnges Handelsbalansl'au het volume van het van de prijzen van het
(Miljarden U.S.·$)bruto nationaal produkt bruto nationaal produkt

I Verenigd I I Vere· I Verenigd I I Vere· I Verenigd I IVerenigde
E.E.G. l{o~.ink- Japan nigde E.E.G. Korrink- Japan nigde E.E.G. I{o~.ink- Japan Staten

rijk Staten rijk Staten r-ijk
(1 ) (2 ) (1) (2) (3)

1965 ...... +4,9 +2,5 + 4,4 +6,3 +3,4 +5,0 +5,6 +1,9 -1,1 - 0,7 + 0,31 + 5,3

1966 ...... +4,3 +1,9 +10,0 +6,5 +3,4 +4,4 +4,6 +2,7 -1,0 - 0,2 + 0,3 + 3,9

1967 ...... +3,2 +2,0 +13,1 +2,6 +2,4 +3,1 +4,2 +3,2 + 1,1 - 1,5 -1,2 + 4,1

1968 ...... +5,9 +3,4 +14,3 +4,7 +2,7 +3,6 +3,8 +4,0 + 2,3 -1,3 ... + 0,8

1969 ...... +7,1 +1,9 +12,5 +2,8 +5,0 +4,4 +4,2 +4,7 + 0,1 - 0,2 + 1',0 + 1,3

1970 .., r +5,7 +1,9 +11,4 -0,2 +6,1 +5,5 +5,8 +5,2 - 0,7 " , + 0,3 + 2,7

(1) F.o.b.-uitvoer min c.i.f.-invoer.
(2) F.o.b.-uitvoer min f.o.b.dnvoer.
(3) Excl. de uitvoer uit hoofde van militaire hulp.
TRamingen.

De vertraging van het expansietempo in de industrielanden had een
ongunstige invloed, naar hoeveelheid en naar prijs, op de uitvoer van een
bepaald aantal ontwikkellngslanden.

(1) Behalve andersluidende aanduiding hebben de vergelijkingen tussen de jaren 1970 en 1969
in dit verslag betrekking op feiten die op overeenstemmende data of voor overeenstemmende periodes
werden waargenomen,
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CON]UNCTUURONDERZOEKINGEN IN DE LANDEN
VAN DE EUROPESE ECONOMISCHE GEMEENSCHAP

Oordeel over de totale orderpositie (1) (2)

~ Percentage van de ontwoorden "Hoger dan normaal"

U Percentage van de ontwoorden " lager don normaal"

--Procentueel verschil tussen de antwoorden" Hoger dan normaal" en "lager don normaal"
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De loonsverhogingen waren belangrijk in de industrielanden, zelfs
daar waar het expansietempo gering was, en ze hebben vaak aan snelheid
gewonnen. De stijgingen van het gemiddelde prijspeil, in vergelijking met
het voorgaande jaar, waren eveneens scherper dan in 1969, ondanks de
teruggang van de noteringen van talrijke basisprodukten in de loop van
1970.

In de landen van de Europese Economische Oemeenschap is de groei
van het geheel der nationale produkten, tegen constante prijzen, terug-
gevallen op 5,7 pct., tegen 7,1 pct. in 1969. De beoordelingen van de
bedrijfshoofden in verband met hun orderboekjes, die in 1969 buiten-
gewoon goed waren, zijn geleidelijk minder gunstig geworden. Het impli-
ciete indexcijfer van de prijzen van het nationale produkt steeg met
6,1 pct., tegen 5 pct. in 1969. De handelsbalans van de Gemeenschap,
die in 1969 nagenoeg in evenwicht was, sloot in het afgelopen jaar met
een beperkt tekort.

In de Duitse Bondsrepubliek vertoonde de groei van het nationale
produkt tegen vaste prijzen een vertraging. De expansie van de buiten-
landse vraag verzwakte ten gevolge van een prijzenevolutie die in het
nadeel van dit land verliep en die werd versterkt door de uitwerking van
de opwaardering van de Duitse mark waartoe in oktober 1969 werd beslo-
ten. Daarentegen bleef de binnenlandse vraag zich verder ontwikkelen in
een nog hoog tempo gedurende het grootste deel van het jaar. De geza-
menlijke vraag oefende een sterke druk uit op de beschikbare arbeids-
krachten en op het produktievermogen. De opwaartse beweging van kos-
ten en prijzen bleef dan ook levendig.

De valutareserves van de Deutsche Bundesbank namen aanmerkelijk
toe. Terwijl het overschot van de balans der lopende transacties sterk ver-
minderde, daalde de netto-uitvoer van langlopende kapitalen eveneens in
ruime mate en bleef de netto-invoer van kortlopend kapitaal zeer aanzien-
lijk.

De overheden spanden zich in om de conjuncturele spanningen te
bestrijden. De door de Regering genomen maatregelen behelsden een
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verscherping van de belastingdruk en in maart verhoogde de Deutsche Bun-
desbank de discontovoet. Daarna heeft de daling van de rentepercentages
in het buitenland de doeltreffendheid van de discontopolitiek afgezwakt.
De Deutsche Bundesbank verlaagde haar discontovoet driemaal en zij nam
meer en meer haar toevlucht tot de techniek van de aan de banken opge-
legde verplichte kasreservepercentages.

In Frankrijk vertraagde de groei van het nationale produkt tegen
vaste prijzen eveneens, in hoofdzaak ten gevolge van een kleinere voor-
uitgang van het particuliere verbruik, voortvloeiend uit een verhoging van
de spaarneiging.

De devaluatie van de Franse frank en de toepassing van een stabili-
satieplan in 1969 leidden tot het herstel van het buitenlandse evenwicht.
De vermindering van het tekort der lopende transacties en een toevloeiing
van kapitaal maakten het mogelijk de steun op korte termijn, welke tij-
dens de betalingsbalansmoeilijkheden in 1968 en in 1969 door het
buitenland werd verleend, terug te betalen en de bruto valutareserves
opnieuw in ruime mate aan te vullen.

Niettemin onderging de Franse economie inflatoire spanningen, die te
wijten waren aan de volledige bezetting van het produktievermogen en
aan de stijging van de invoerprijzen. De overheid heeft dan ook haar res-
trictief budgettair en monetair beleid gedurende het grootste deel van het
jaar gehandhaafd. In het eerste halfjaar verhoogde de Banque de France
het percentage van de verplichte reserves die de banken bij haar moeten
aanhouden en zij handhaafde de kredietbegrenzingspolitiek gedurende
de eerste tien maanden.

In de loop van het tweede halfjaar hebben de dalende tendens van
de rentepercentages op de markt, ten gevolge van de netto kapitaalinvoer,
en de geleidelijke vertraging van de conjuncturele expansie de Banque
de France ertoe gebracht tweemaal de discontovoet te verlagen en de
kredietbegrenzing op het einde van de maand oktober op te heffen, met
dien verstande dat de herdiscontoplafonds van de banken bij de Banque
de France werden verlaagd.
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In Nederland was de groei van het nationale produkt tegen vaste
prijzen in 1970 van dezelfde orde van grootte als in 1969. De beschikbare
produktiefactoren stonden onder een aanhoudende sterke druk en de invoer
nam aanmerkelijk toe. Het tekort van het lopende betalingsverkeer liep
aanzienlijk op, maar de kapitaalbalans vertoonde een sterk overschot, met
name ten gevolge van de netto-invoer van langlopend particulier kapitaal.

In deze samenhang behield het beleid van de overheid een restrictieve
strekking. In januari en augustus verscherpte De Nederlandsche Bank de
politiek tot begrenzing van het kortlopende bankkrediet. Bovendien hand-
haafde de overheid haar beleid inzake toezicht op de prijzen en, in
december, legde zij de verplichting op de loonsverhogingen in de e.k. zes
maanden te matigen.

In Italië werd de groei van het nationale produkt tegen vaste prijzen
van 1969 tot 1970 krachtiger. De stijging van prijzen en kosten was zeer
sterk in het eerste halfjaar, maar zij verloor daarna van haar intensiteit.

De invoer ontwikkelde zich in een sneller tempo dan de uitvoer en het
handelstekort werd groter. Aan de andere kant verminderde de uitvoer van
particulier kapitaal, terwijl de bedrijven en de kredietinstellingen van de
overheidssector zich in ruimere mate op de internationale markten finan-
cierden. Bijgevolg nam de officiële goudvoorraad en netto deviezenpositie
tegenover eind 1969 toe.

Om het economisch evenwicht te herstellen, verhoogde de Banca
d'Italia in maart de discontovoet en nam de Regering in augustus een reeks
maatregelen. De belastingdruk werd verzwaard met het doel het particu-
liere verbruik te remmen en er werden verscheidene beschikkingen geno-
men om de produktieve investeringen aan te moedigen.

In het Groothertogdom Luxemburg nam het nationale produkt tegen
vaste prijzen in 1970 minder toe dan in 1969, in hoofdzaak ten gevolge van
de vertraging van de wereldvraag naar ijzer- en staalprodukten. Niettemin
hielden de inflatoire spanningen aan en verzocht de overheid, in maart, de
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financiële instellingen zeer selectief op te treden bij het verlenen van kre-
dieten, vooral wat betreft de consumptieve kredieten en de langlopende
kredieten voor de financlering van het bouwbedrijf.

VERLOOP VAN HET BRUTO NATIONAAL PRODUKT PER INWONER

Tegen vaste prijzen

Veranderingen t.O.V. het Veranderingen t.o.v. het

voorafgaande jaar Indexcijfers 1958 = 100 voorafgaande jaar
(In procenten) ( In procenten)
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Bronnen " Bruto nationaal produkt : Europese Economische Gemeenschap " Bureau voor de Statistiek der Europese Gemeen-
schappen.

Verenigd Koninkrijk " « National Income und Expenditure I), Centrul Stnt.ist.ice l Office.
Japan : J3ul1etin mensuel de Statistique des Nations Unies.
Verenigde Staten: Economie Indicators.

Bevolking : Bulletin mensuel de Statistique des Nations Unies.
Jaar 1970 : ramingen.

In het Verenigd Koninkrijk steeg het nationale produkt tegen vaste
prijzen met 1,9 pct., zoals in 1969.
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Ondanks een relatief hoog werkloosheidspeil versnelde de stijging van
de lonen: Doordat de stijging van de produktiviteit hiermee geen
gelijke tred hield, gaf deze loonstijging aanleiding tot een aanmerkelijke
verhoging van kosten en prijzen. De kosten van levensonderhoud stegen
met 7,9 pct. in 1970, tegen 4,7 pct. het jaar voordien.

Gunstig beïnvloed door de verbetering van de ruilvoet liet de balans
van het goederenverkeer een zeer klein overschot, in tegenstelling met
1969, toen zij sloot met een tekort van £ 85 miljoen. Ten gevolge van
het belangrijke overschot van de diensten sloot het lopend verkeer op-
nieuw met een overschot dat £ 635 miljoen zou hebben bereikt, in plaats
van 415 miljoen het jaar voordien. Het stelsel van het verplichte deposito
op de invoer werd geleidelijk verzacht en in december afgeschaft.

Rekening houdend met een bijzonder belangrijk overschot van het
kortlopend kapitaalverkeer, dat verband hield met de toeneming van de
particuliere sterlingsaldi en met die van de nettoverplichtingen in buiten-
landse deviezen van de banken, gaf het betalingsverkeer met het buiten-
land, exclusief de toewijzing van bijzondere trekkingsrechten, voor de
eerste drie kwartalen aanleiding tot een stijging van de officiële goudvoor-
raad en netto deviezenpositie met £ 940 miljoen, tegen 305 miljoen in 1969.

De overheid zette haar restrictief beleid voort. Met het doel de liqui-
diteit der banken te beperken, verzocht de Bank of England, in april en in
oktober, de banken hun speciale deposito's bij haar te vermeerderen. De
begrenzing van het bankkrediet bleef gehandhaafd. De twee verlagingen
van de discontovoet, in maart en in april, waardoor hij van 8 op 7 pct.
werd teruggebracht, waren veeleer een aanpassing aan de ontspanning
van de internationale rentepercentages dan wel maatregelen tot conjunc-
tuuraanwakkering. Ten slotte werd voor de eerste elf maanden nog een
aanzienlijk begrotingsoverschot van £ 1.195 miljoen verwezenlijkt, of-
schoon het lager was dan dat van het jaar voordien (1.450 miljoen).

In Japan is het groeitempo van het nationale produkt tegen vaste prij-
zen enigszins verminderd, hoewel het zeer hoog bleef. De inflatoire druk
schijnt in de loop' van het jaar te zijn verzwakt.
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Met het doel het overschot van de lopende transacties te beperken,
maakte de Bank van Japan het kortlopende uitvoerkrediet duurder' en
verminderde ze de kosten van de financiering van de invoer, en annuleerde
of verruimde de Regering de invoercontingenten van tal van produkten.

Het verloop van de eonjunctuur en van de fondsenmarkten in de
bovengenoemde landen werd beïnvloed door de ontwikkelingen die zich
in de Verenigde Staten voordeden.

In dit land is het nationale produkt tegen vaste prijzen, na in het
eerste kwartaal te zijn gedaald, enigszins toegenomen; de herleving werd
evenwel nadelig beïnvloed door de staking die, in september, in de belang-
rijkste autofabriek uitbrak; voor het gehele jaar bleef het nationale produkt
onder dat van 1969.

De stilstand van de economische expansie, de toeneming van de werk-
loosheid, de kasmoeilijkheden van een groeiend aantal bedrijven, alsmede
de vertraging van de prijsstijging in de loop van het jaar - ofschoon ze nog
belangrijk bleef - hebben de overheid ertoe aangezethaar restrictief beleid
geleidelijk te vervangen door een gematigde expansieve politiek. De uit-
voering van de federale begroting, o.m. beïnvloed door de afschaffing, van
de verhoging met 10 pct. van de inkomstenbelasting, gaf aanleiding tot
een tekort van $ 8,7 miljard voor de eerste tien maanden, tegen een over-
schot van 4,9 miljard in 1969. De monetaire autoriteiten namen maat-
regelen om de liquiditeit der banken te verruimen en verlaagden bovendien
tegen het einde van het jaar tweemaal de discontovoet. Deze koerswijziging
had tot gevolg een aanmerkelijke daling van de rentepercentages op korte
termijn, o.m. de debetrentepercentages van de banken en de rentepercen-
tages van de schatkistcertificaten; de rendementen op lange termijn daalden
eveneens, echter in mindere mate. Het jaarlijkse groeitempo van de geld-
hoeveelheid steeg van 3,4 pct. gedurende de eerste elf maanden van 1969
tot 5,5 pct. in 1970.

Ten gevolge van de stilstand van de economische expansie sloot de
balans van de lopende transacties voor de eerste drie kwartalen met een
overschot van $ 0,7 miljard, tegen een tekort van 0,8 miljard in 1969.
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Voor de eerste tien maanden steeg de uitvoer van goederen naar volume
met 9,5 pct., terwijl de invoer slechts met 2,9 pct. toenam.

Ondanks de verbetering van de balans van het lopende verkeer sloot
de gezamenlijke betalingsbalans, berekend aan de hand van de wijziging
van de officiële monetaire reserves en van de uitsluitende verplichtingen
tegenover de officiële buitenlandse instellingen, exclusief de toewijzing van
bijzondere trekkingsrechten, met een tekort van $ 7,2 miljard voor de eerste
drie kwartalen, tegen een overschot van 2,2 miljard in 1969.

Die ontwikkeling vloeide in hoofdzaak voort uit de ommekeer die
zich van het ene tot het andere jaar voordeed in het saldo van het kortlo-
pende kapitaalverkeer tussen de Euro-dollarmarkt en de Amerikaanse ban-
ken. Terwijl de banken in 1969, met het doel een gedeeltelijke compensatie
te vinden voor de druk die door de restrictieve politiek van de overheid op
hun kredietpotentieel werd uitgeoefend, hun opnemingen op de Euro-
dollarmarkt - waarop zowel door Amerikaanse ingezetenen als door niet-
ingezetenen middelen worden aangeboden - in aanzienlijke mate hadden
verhoogd, konden zij in 1970, inzonderheid dank zij de versoepeling van
deze politiek, fondsen terugbetalen. Ten gevolge van die terugbetalingen
liepen de tarieven van de Euro-dollardeposito' s aanmerkelijk terug,
waardoor de aantrekkingskracht van deze beleggingen afnam.

Al met al verminderden de aldus ingetreden wijzigingen het gaan en
keren van Amerikaanse kapitalen op de Euro-dollarmarkt en de aanbreng
van kapitalen van de niet-ingezetenen op deze markt; dit laatste verschijn-
sel had tot gevolg dat de buiten de Verenigde Staten aangehouden parti-
culiere dollartegoeden terugvloeiden naar de officiële reserves van andere
landen, terwijl in 1969 het tegenovergestelde verschijnsel zich had voor-
gedaan. In de loop van de eerste drie kwartalen van dat jaar waren de
kortlopende verplichtingen van de Verenigde Staten toegenomen met
$ 9,4 miljard tegenover de buitenlandse banken en niet gewijzigd tegen-
over de buitenlandse officiële instellingen; in 1970 daarentegen namen ze
toe met $ 5,3 miljard tegenover laatstgenoemde instellingen en verminder-
den ze met $ 3 miljard tegenover eerstgenoemde instellingen.

9



Tegen het einde van het jaar namen de Amerikaanse overheden maat-
regelen om de banken ertoe aan te zetten hun terugbetalingen van fondsen
op de Euro-dollarmarkt te beperken.

ECONOMISCHE INTEGRATIE VAN DE EUROPESE GEMEEN-
SCHAPPEN.

Op 26 januari 1970 bepaalde de Raad van Ministers van de 'Europese
Gemeenschappen de modaliteiten van de voorafgaande raadplegingen
tussen lidstaten op het gebied van het economisch beleid op korte termijn
en aanvaardde hij het beginsel van een harmonisering ván het beleid op
middellange termijn op basis van een programma voor de jaren 1971
tot 1975.

De overeenkomst waarbij tussen de centrale banken een stelsel van
monetaire steun op korte termijn werd ingesteld, werd van kracht op
9 februari.

Op 11 juni deed de Commissie aan de Raad voorstellen in verband
met de modaliteiten van een stelsel van financiële hulpverlening op
middellange termijn onder de lidstaten. Volgens deze voorstellen zouden
de lidstaten zich ertoe verbinden, elk ten belope van zijn quotum in een
totaal van 2 miljard rekeneenheden, na een met gekwalificeerde meer-
derheid genomen besluit van de Raad, kredieten voor twee tot vijf jaar
toe te staan aan het deelnemende land waarvan de betalingsbalans in
moeilijkheden zou verkeren of ernstig zou dreigen te verkeren; de Raad
zou de kredietvoorwaarden alsmede de verplichtingen inzake economisch
beleid die het steunvragende land moet aangaan bepalen.

Op begrotingsgebied regelde een besluit van de Raad van 21 april
de financiering van de gemeenschappelijke landbouwpolitiek en bepaalde
de geleidelijke vervanging van de bijdragen der lidstaten door eigen
middelen.

De Raad heeft de gemeenschappelijke organisatie van de landbouw-
markten nagenoeg voltooid en hij werkte verder aan de verwezenlijking
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van het algemene programma voor uitschakeling van de technische
belemmeringen op de handel in industriële produkten, waarmee in 1969
een aanvang werd gemaakt. De uitwerking van de voorschriften voor de
toepassing van het gemeenschappelijk vervoerbeleid werd eveneens
voortgezet.

Op 1januari 1970 onderging het gemeenschappelijke douanetarief -
behalve voor de meeste chemische produkten - een algemene verlaging
die de derde reeks tariefverlagingen vertegenwoordigt waartoe in 1967,
bij het einde van de onderhandelingen bekend onder de naam van
Kennedy Round, was besloten. Tevens voltooide de Raad de invoering
van de basisinstrumenten voor een gemeenschappelijk handelsbeleid.

De wijze waarop de economische en monetaire unie van de
Gemeenschap in verschillende fasen moet worden verwezenlijkt, in
overeenstemming met het op de Conferentie van Den Haag van decem-
ber 1969 genomen besluit, werd behandeld in een verslag dat werd
opgesteld door een door de h. Pierre Werner, Minister-President van de
Luxemburgse Regering, voorgezeten studiegroep en was vervolgens het
voorwerp van voorstellen van de Commissie aan de Raad. Volgens deze,
op 30 oktober ingediende voorstellen zou de Raad beslissen een econo-
mische en monetaire unie in te stellen, die in de loop van het huidige
decennium volledig zou worden verwezenlijkt, en zou hij een actiepro-
gramma vastleggen voor een eerste fase van drie jaar, beginnend van
1 januari 1971. Dat programma zou o.m. als doeleinden vooropstellen een
zekere harmonisering van de belasting, een daadwerkelijke integratie
van de kapitaalmarkten, de versterking van de coördinatie van het econo-
mische beleid op korte termijn en van de samenwerking tussen de cen-
trale banken. Deze laatste zouden in gemeenschappelijk overleg, binnen
de grenzen van hun bevoegdheden en van de door de Raad inzake econo-
misch en monetair beleid vastgelegde richtlijnen, hun geld- en krediet-
politiek uitstippelen. Zij zouden eveneens verzocht worden de grenzen
waartussen de noteringen van de valuta's der Zes mogen schommelen, te
vernauwen, om trapsgewijze een aan de Gemeenschap eigen deviezen-
regeling in te voeren.

11



Tijdens zijn zitting van 8 en 9 juni had de Raad reeds de gemeenschap-
pelijke besluiten, die uit het tussentijdse verslag van de door de h. Pierre
Werner voorgezeten groep naar voren waren gekomen, tot de zijne
gemaakt. Hij oordeelde inzonderheid dat het proces van economische en
monetaire integratie in de loop van het huidige decennium zou kunnen
worden voltrokken, dat de economische en monetaire unie zou gepaard
gaan met de overdracht van de nodige bevoegdheden van het nationale
vlak naar het vlak van de Gemeenschap, dat de eerste fase zou moeten
beginnen op 1 januari 1971 en zou moeten worden aangevat met de vaste
wil het einddoel te bereiken, en dat zij ertoe zou moeten leiden aan de
Gemeenschap een begin van eigen persoonlijkheid te geven in de schoot
van het internationale monetaire stelsel. De Raad heeft echter de voor-
genomen beslissingen vóór eind 1970 niet kunnen nemen.

De onderhandelingen met het oog op de toetreding van het Verenigd
Koninkrijk, Ierland, Denemarken en Noorwegen tot de Europese Gemeen-
schappen begonnen op 30 juni.

ALGEMENE GEGEVENS OVER DE BELGISCHE ECONOMIE.

Na een aanzienlijke versnelling in 1969 duurde de conjuncturele
expansie van de gezamenlijke vraag in 1970 voort, maar ze bereikte een
minder hoog tempo. Het groeipercentage van het nationale produkt tegen
vaste prijzen daalde van 6,5 in 1969 tot ongeveer 5,5 volgens de jongste
officiële ramingen. Een sterke impuls ging uit van de investeringen in vast
kapitaal.

Het particuliere verbruik vertoonde in het eerste halfjaar een matige
vermeerdering in vergelijking met het zeer hoge peil dat in het vooraf-
gaande jaar werd bereikt, toen de toepassing van de belasting over de
toegevoegde waarde voor 1 januari 1970 werd verwacht. Het nam daarna
sneller toe met de stijging van de beschikbare inkomens en in het vooruit-
zicht van de invoering van de bovengenoemde belasting.

12



Het overheidsverbruik ging minder vooruit dan in 1969.

De investeringen in woningen waren nog belangrijk, o.m. ten gevolge
van de uitvoering van pregramma's voor de bouw van sociale woningen.

Het opvallende herstel van de brutovorming van vast kapitaal van
bedrijven, dat in 1969 op gang kwam, nam in 1970 in kracht toe. De
investeringsuitgaven, uitgedrukt tegen lopende prijzen, zouden met
ongeveer 45 pct. zijn toegenomen voor het geheel van de bedrijven die aan
de onderzoekingen van de Bank deelnemen en van de chemische industrie.
De investeringsneiging bleef hoog gedurende het gehele jaar, in verband
met het ontbreken van beschikbare arbeidskrachten, de nog sterke druk
op het produktievermogen en de politiek ter bevordering van de
herstructurering en de omschakeling van de industriële sectoren. Met het
oog op de voortzetting van dat beleid schiep de Regering een nieuw instru-
ment in de vorm van de eerste twee (( vooruitgangscontracten )) gesloten
met groepen bedrijven gespecialiseerd in de elektrische en elektronische
constructie : krachtens deze akkoorden wordt aan deze bedrijven het
voordeel gewaarborgd van de in de wet betreffende de economische
expansie bepaalde tegemoetkomingen alsmede, gedurende een zekere tijd,
een percentage van de nieuwe, door de overheidssector te plaatsen be-
stellingen, op voorwaarde dat zij de verbintenis aangaan, binnen vastge-
stelde termijnen, een programma van industriële vestiging of uitbreiding
in een technisch geëvolueerde sector uit te voeren en hun navorsingswerk
in de topgebieden van wetenschap en technologie voort te zetten.

De investeringen van de overheid namen in 1970 in ongeveer gelijke
mate toe als in 1969; de vooruitgang was groter voor de wegenwerken
en voor de bestedingen van de lagere overheid. Voor het tweede opeen-
volgende jaar heeft de centrale overheid, wegens de toestand van volledige
werkgelegenheid in de Belgische economie, geen gebruik gemaakt van
de voorwaardelijke tranche die op de buitengewone begroting was
ingeschreven.

De voorraden afgewerkte produkten vertoonden in de loop van de
eerste drie kwartalen van het jaar, zowel in de industrie als in sommige

13



GEGEVENS VERSCHAFT DOOR DE ONDERZOEKINGEN VAN DE NATIONALE BANK
VAN BELGIE NAAR DE INVESTERINGEN IN VAST KAPITAAL EN NAAR DE VOORRADEN

IN DE INDUSTRIE
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(1) Deze grafiek heeft voor de meest recente periode betrekking op de volgende sectoren : na.rdo1ieraffinaderijen, elektrische
bedrijven, ijzer- en stsalnijverheid, nou-ferrometaalnijverheid, metaalverwerkende nijverheid, textiel-, pspier-, Ieder-, houtver-
werkende nijverheid, bedrijven die bouwmaterialen produceren, bouwnijverheid en chemische nijverheid. De gegevens betref-
fende laatstgenoemde sector zijn herkomstig van een door de Federatie der Chemische Nijverheid gedaan onderzoek.

Jaren 1963 tot 1969 : gedane uitgaven. Jaar 1970 : gedane uitgaven voor het eerste halfjaar en ramingen voor het
tweede halfjaar.

(2) Deze grafiek heeft voor de meest recente periode betrekking op de volgende sectoren : ijzer. en staalnijverheid, non-
ferrometaalnijverheid, metaalverwerkende nijverheid, textiel .• pepier-, leder-, houtverwerkende nijverheid, bedrijven die bouw-
materialen produceren en chemische nijverheid.

De gegevens hebben betrekking op de maanden januari, mei en oktober van ieder jaar.
(3) Deze grafiek heeft voor de meest recente periode betrekking op de onder noot (2) vermelde sectoren alsmede op de

nardolieraffinaderijen.
Manndgerniddelden pel' kwarteal : laatste periode : gemiddelde 'van oktober-november 1970.
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takken van de distributie, een neiging tot stijgen; daarna werden ze alge-
meen verminderd in het vooruitzicht van de toepassing van de belasting
over de toegevoegde waarde. Aan de andere kant schijnen de voorraden
grondstoffen en halffabrikaten, die in 1969 sterk waren toegenomen, te
zijn ingekrompen om de reeds aangehaalde reden en ook ten gevolge van de
dalende prijstendens, die zich in de loop van het jaar voor sommige van
deze produktiegoederen aftekende.

FABRIEKSNIJVERHEID.

De eonjunctuurtests van de Bank wijzen op een verminderde druk van
de vraag naar de produkten van de fabrieksnijverheid. Die ontspanning
komt tot uiting in het verloop van de bestellingen zowel voor de uitvoer
als voor de binnenlandse markt, in de minder gunstige beoordeling van de
totale orderpositie door de bedrijfsleiders en, tenslotte, in het groter aantal
bedrijven die de onvolledige bezetting van hun produktievermogen toe-
schrijven aan de ontoereikendheid van de vraag.

Voor de gezamenlijke fabrieksnijverheid steeg de produktie over de
eerste tien maanden met 5,2 pct., tegen 11,6 pct. in 1969 C); de vooruit-
gang van het ene jaar tot het andere verminderde naarmate de maanden
verliepen. De gemiddelde bezettingsgraad van het produktievermogen liep
enigszins terug van 87,6 pct. in oktober 1969 tot 85,6 pct. een .jaar later.
Het percentage van de bedrijven die hun produktievermogen volledig
gebruiken, daalde van 44 in oktober 1969 tot 40. Bij de beoordeling van
deze ontwikkeling moet evenwel rekening worden gehouden met de be-
langrijke stijging van het produktievermogen tijdens de beschouwde
periode.

De gemiddelde verzekerde activiteitsduur voor de gezamenlijke
fabrieksnijverheid onderging slechts geringe veranderingen.

(1) Bij de berekening van die percentages werd rekening gehouden met het verloop van de
produktie in de aardolieraffinaderijen en de cokesfabrieken. De toestand in die twee bedrijfstakken
wordt toegelicht in de sectie « Energie ».
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GEGEVENS VAN DE CONJUNCTUURONDERZOEKINGEN VAN DE NATIONALE BANK
VAN BELGIE IN DE FABRIEKSNIJVERHEID
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PRODUKTIE VAN DE FABRIEKSNI]VERHEID
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Sommige industrieën maakten uitzondering op de algemene trend
van minder afgetekende expansie dan in 1969 en vermeerderden hun pro-
duktie in een nog sneller tempo dan in dat jaar werd waargenomen. Dat was
het geval in de voedingsmiddelenbedrijven, vooral dank zij een toeneming
van de uitvoer; de versnelling is toe te schrijven aan de produktie van
vlees- en groenteconserven, aan de activiteit van de chocoladefabrieken,
aan de fabricage van koekjes en van margarine, alsmede aan de sector
van het vlees, waar de slachtingen, voornamelijk van varkens, gedurende
de eerste zes maanden van 1970 gevoelig toenamen, in tegenstelling met
1969 toen zij nagenoeg stabiel waren gebleven. De toestand evolueerde
eveneens gunstig in de tabaksnijverheid ten gevolge van het toegenomen
verbruik van sigaretten. De snellere stijging van de produktie van niet-
metaalhoudende mineralen stond, enerzijds, in verband met het hoge peil
van de activiteit in het bouwbedrijf en, anderzijds, met een expansie van
de uitvoer waarbij vooral de cement- en glasfabrieken betrokken waren.
De produktie van non-ferrometalen nam eveneens sterker uitbreiding dan
het voorgaande jaar.

De overige sectoren vertoonden een ontwikkeling die vrij goed in over-
eenstemming was met de algemene tendens. In de metaalverwerkende be-
drijven werd de activiteit beïnvloed door de ontwikkeling in de automobiel-
nijverheid, waar de produktie in 1969 werd aangewakkerd door vervroegde
aankopen en in 1970 werd belemmerd door stakingen; de meeste andere
takken hebben hun afzet krachtig verhoogd, hoofdzakelijk in de categorie
van uitrustingsgoederen dank zij het hoge peil van de investeringen; aan
het einde van het jaar waren de gemiddelde verzekerde activiteitsduur
en de bezettingsgraad van de produktievermogens trouwens, voor de ge-
zamenlijke metaalverwerkende nijverheid, groter dan een jaar tevoren. In
de textielnijverheid nam de vraag van het buitenland af, terwijl die van
het binnenland nadelig beïnvloed werd door de intering op de voorraden
in de kleinhandel; de activiteit in de industrie der gebreide goederen lag
in de loop van de eerste acht maanden beneden het peil van 1969; met
ingang van de maand september schijnt zich echter een zeker herstel af
te tekenen, zoals blijkt uit de verzekerde activiteitsduur en de beoordeling
van de totale orderpositie. In de chemische bedrijven blijkt de binnen-
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PRODUKTIE IN DE VOORNAAMSTE TAKKEN VAN DE FABRIEKSNIJVERHEID
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bedrijfstakken, inzonderheid in de sector stikstof; uit de meest recente ge-
gevens van de eonjunctuurtests kan worden opgemaakt dat de waarge-
nomen tendens zich voortzet. Na een forse stijging in 1969 daalde de acti-
viteit van de ijzer- en staalnijverheid een weinig; de vraag vertoonde een
teruggang, vooral sedert de maand mei, in verband zowel met de ver-
vroegde bestellingen van de handel en de verbruikers tijdens het voorgaan-
de jaar als met de zwakkere expansie van de bedrijvigheid der staalver-
werkende industrieën en hun intering op hun voorraden in het vooruitzicht
van een voortduring van de prijsdaling; naar het einde van het jaar toe
tekenden zich evenwel gunstigere vooruitzichten af. Het verloop van de
produktie in de papier- en kartonnijverheid werd ongunstig beïnvloed door
de minder sterke toeneming van de uitvoer. In de houtnijverheid en vooral
in de ledemijverheid was de activiteit kleiner dan in 1969; deze laatste
sector werd vooral getroffen doordat de buitenlandse vraag, het voor-
naamste bestanddeel van de totale vraag, niet vermeerderde, terwijl de
binnenlandse vraag terugliep, net zoals in de schoeiselbedrijven, waar
een stijging van het verbruik niet opwoog tegen een forse expansie van
de invoer.

ENERGIE.

De produktie van primaire energie, die in België hoofdzakelijk de
steenkolenwinning omvat, is gedaald. Deze laatste verminderde met
14 pct., hetgeen toe te schrijven is, enerzijds, aan de uitvoering van het
saneringsprogramma der steenkolenmijnen en, anderzijds, aan de stakingen
die de produktie in het begin van het jaar in het Kempens bekken stil-
gelegd of gestoord hebben.

De produktie van secundaire energie is nog toegenomen, zij het in
vertraagd tempo: de produktie van cokes bleef op hetzelfde peil en die
van fabrieksgas liep terug; die van elektriciteit is minder gestegen; de ver-
werking van ruwe aardolie, tenslotte, vermeerderde nauwelijks, terwijl
zij in 1969 een buitengewone stijging vertoonde; in dat jaar werd ook een
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aanzienlijke uitbreiding gegeven aan het raffineervermogen, wat niet meer
het geval was in 1970.

De totale produktie van zowel primaire als secundaire energie bleef
nagenoeg stabiel, terwijl zij in 1969 was toegenomen.

ENERGIEWINNING

(Veranderingspercentages t.o.V. de overeenstemmende periode van het voorafgaande jaar)
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Bronnen : Steenkolen, elektriciteit en uerdolieprodukten : Nationaal Instituut voor de Statistiek.
Fabrieksgas : Administratie voor Energie.

Het verbruik bleef daarentegen duidelijk toenemen, maar in een iets
trager tempo. De verbruikte hoeveelheden elektriciteit vermeerderden met
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7,4 pct., tegen 9,7 pct. in 1969. De vooruitgang van het verbruik van
hoogspanningsstroom beliep ongeveer 5,5 pet., tegen 9 pct. in 1969,
en van laagspanningsstroom, hoofdzakelijk voor huishoudelijk en daar-
mee gelijkgesteld verbruik, 12 pct., tegen 11 pct. het voorgaande jaar.

Het toegenomen verschil tussen de winning en het verbruik van ener-
gie werd gedekt door een verdere structurele expansie van de invoer van
aardgas, die vermeerderde van 2 miljard kubieke meter voor de eerste
acht maanden van 1969 tot 2,5 miljard, voorts door invoer van steenkolen
en elektriciteit en vooral door een omslag van het saldo van de buiten-
landse handel in geraffineerde aardolieprodukten : voor de eerste acht
maanden van hetjaar werd een netto-invoer van 0,2 miljoen ton geboekt,
tegen een netto-uitvoer van 2,6 miljoen in 1969.

BOUWNIJVERHEID.

In de bouwnijverheid heerste een drukke bedrijvigheid. Voor de eerste
negen maanden steeg het trendcyclische indexcijfer van de activiteit met
7,6 pct., tegen 4,8 pct. in 1969. Doordat de opdrachten nauwelijks afnamen
en er vrijwel geen arbeidsreserve bestond, verklaarde nog altijd een betrek-
kelijk groot deel van de aannemers zowel van rompbouw als van
burgerlijke bouwkunde dat, om het hoofd te kunnen bieden aan nieuwe
bestellingen, hun materieelpark zou moeten worden uitgebreid.

De belangrijkheid van de in 1970 uitgevoerde bouwwerken is vooral
het gevolg van de levendige toeneming van de vraag die in het bouw-
bedrijf in zijn geheel in 1969 werd waargenomen en van de omstandigheid
dat die vooruitgang in 1970 in een behoorlijk tempo behouden bleef,
althans wat de utiliteitsbouw betreft en, in mindere mate, de werken van
burgerlijke bouwkunde.

Uitgedrukt in kubieke meters, vermeerderde het volume van de utili-
teitsbouw waarvoor een bouwvergunning was aangevraagd, tijdens de
eerste acht maanden met 20 pct. en dat van de gebouwen waarmee een
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aanvang werd gemaakt, tijdens de eerste zeven maanden met 6 pct.; in
november bleef de verzekerde activiteitsduur in deze industrietak trouwens
op het buitengewoon hoge peil van 23,2 maanden, wat nauwelijks minder
is dan het in januari 1970 opgetekende, absolute maximum van 23,9 maan-
den.

Tabel 2.

BOUWNIJVERHEID

(Maandgemiddelden)

Gemiddelde verzekerde activiteitsduur,
Bouwvergun- Begonnen (ln maanden) (3) Uitkering

Pro-
ningen gebouwen genietende

duktle Rompwerk van gebouwen volledig
werklozen

(Index. (Miljoenen hu- (Miljoenen h· met
cijfeT' bieke meteT') (1) biel" meteT') (1) Uitrus- Burger- normale

1958 =
ting Hjke arbeids-uun. van bouw- geschikt-

100) Andere Andere Samen Wonin- teits- gebou- kunde heid
(1) (2) Wonin- gebou- Wonin- gebou- gen gebou- wen ( Duizcn-gen wen gen wen wen den) (4)

1965 .................. 168 '2,6 '2,0 n.b. n.b . 8,5 6,8 14,1 6,0 1'2,5 n.b.

1966 .................. 173 3,0 '2,1 n.b . n.b. 8,'2 6,0 15,'2 5,1 13,1 n.b,

1967 .................. 183 '2,8 '2,'2 n.b. n.b . 7,5 5,0 15,7 4,'2 15,5 8,9
1968 .................. 173 '2,6 '2,0 '2,0 1,4 9,0 6,1 17,8 3,9 15,9 11,7
1969 .................. 183 3,1 '2,4 '2,4 1,7 11,3 7,9 '21,3 5,4 15,1 5,1

1969 Ie kwartaal ... 180 '2,9 '2,1 1,8 1,4 10,6 7,6 19,5 4,6 15,5 10,0
'2ekwartaal ... 18'2 3,5 '2,7 '2,9 '2,0 11,0 7,9 '20,1 4,9 15,0 4,5
3e kwartaal ... 18'2 3,3 '2,9 '2,9 '2,0 11,6 7,9 '2'2,8 6,0 15,'2 '2,6
Okt-november 186 '2,5 '2,1 '2,4 1,8 11,8 8,0 2'2,8 5,9 15,1 '2,8

1970 Ie kwartaal ... 191 '2,4 '2,3 1,4 1,8 1'2,0 8,1 '23,5 5,8 15,3 3,'2
2e kwartaal ... 195 '2,9 3,9 '2,7 '2,0 11,6 7,8 '22,7 6,1 15,5 1,7
a- kwartaal ... 199 '2,7(5) '2,7(5) 1,5(6) 1,4(6) 11,9 8,0 '23,'2 6,5 14,6 1,3
Okt.vnovember n.b. n.b. n.b, n.b. n.b. 11,5 7,6 23,1 6,0 13,8 1,9

(1) BTon : NationaalInstituutvoor de Statistiek.
(2) Trendcyclische beweging. Het indexcijfer betreft zowel de openbare als de particuliere bouwwerken.
(3) Bron : Maandelijkse conjunctuurtests van de Nationale Bank van België.
(4) Bron : Nationale Dienst voor Arbeidsvoorziening.
(5) Gemiddelde juli-augustus.
(6) Juli.
n.b. Nief beschikbaar.

Voor de eerste negen maanden stegen de gezamenlijke investerings-
verbintenissen aangegaan door de centrale overheid, inclusief het Wegen-
fonds, de intercommunale verenigingen voor de aanleg van autowegen en
de lagere overheid, met 13,5 pct., d.w.z. met een percentage dat hoger ligt
dan de prijsstijging; ondanks de stijging van de produktievermogens be-
droeg de verzekerde activiteitsduur in de werken van burgerlijke bouw-
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kunde 13,8 maanden in november; dit nog hoge peil ligt nochtans onder
de eerder geregistreerde maxima.

In de sector van de woningbouw, die ongeveer een derde van de
activiteit van de bouwnijverheid vertegenwoordigt, verminderde daaren-
tegen de vraag welke het toekomstige produktietempo bepaalt; het totale
volume van de woningen waarvoor een bouwvergunning werd aangevraagd
vertoonde immers, voor de eerste acht maanden, een teruggang van 18 pct.,
'dat van de begonnen gebouwen, een vermindering van 15 pct. voor de
eerste zeven maanden en het aantal toegekende bouwpremies, voor de
eerste elf maanden, een teruggang van 23 pct., tegenover de weliswaar
zeer hoge cijfers van 1969. Nochtans hebben, in de loop van de
eerste tien maanden, de instellingen van de overheidssector, gespecia-
liseerd in de financiering van de sociale woningbouw, hun nieuwe
verplichtingen uitgedrukt in courante prijzen nog zodanig verhoogd dat
hun interventies, althans in volume, stabiel bleven. Men mag bijgevolg
besluiten dat de vraag aanmerkelijk terugliep in de sector van de
particuliere woningbouw, vooral ten gevolge van het hoge prijspeil en
eveneens van de hoogte van de rentepercentages. Sedert oktober begonnen
deze tekenen van verzwakking merkbaar te worden in de verzekerde
activiteitsduur.

LANDBOUW - TUINBOUW - ZEEVISSERIJ.

Zoals blijkt uit de landbouwtelling van 15 mei heeft de structurele
inkrimping van het gebruikte landbouwareaal zich voortgezet : zij bedroeg
11.000 ha, zoals in 1969. De vermindering had betrekking op de arealen
bestemd voor broodgranen, in hoofdzaak tarwe, voor vlas en voor de
fruitteelt. De teruggang van deze laatste werd in 1970 in de hand gewerkt
door de toekenning van rooipremies door de Europese Economische Ge-
meenschap. Volgens de beschikbare gegevens ziet het ernaar uit dat, voor
vele teelten, de rendementen per hectare kleiner waren dan in 1969.

De stijging van het aantal runderen was iets groter dan die van het
voorgaande jaar: 1,7 pct. in 1970, tegen 1,4 pct. in 1969. De kwekers zijn
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zich meer gaan toeleggen op de produktie van vlees. Mede ten gevolge van
de toekenning van slacht- en omschakelingspremies verminderde het aan-
tal melkkoeien, terwijl het in 1969 nog een lichte vooruitgang vertoonde.
Bovendien getroffen door slechte weersomstandigheden zijn de melk-
leveringen aan de zuivelfabrieken eveneens afgenomen. Deze teruggang,
die eveneens tot uiting komt in de andere landen van de Europese Econo-
mische Gemeenschap, maakte een gevoelige inkrimping van de voorraden
boter en afgeroomde-melkpoeder mogelijk.

Tabel 3.

LAND- EN TUINBOUW

1905 1900

I
1907

I
1908 1909 1970

Gebruikt landbouwareaal (1) : 1.602 1.590 1.577 1.564 1.553 1.542
(Duizenden hectaren)

waarvan :

Broodgranen .................................... 263 244 229 232 223 207
Andere dan broodgranen ..................... 252 258 258 249 250 254
Suikerbieten .................................... 65 66 78 90 90 90
Overige industrieplanten ..................... 30 26 17 17 19 11
Aardappelen .................................... 50 52 54 47 43 46
Weide en grasland .............................. 795 795 794 791 788 795
Groenteteelt .................................... 15 18 20 20 23 25
Fruitteelt ....................................... 34 33 31 27 26 21

Veestapel (1) :
(Duizenden stuks)

Runderen .......................................... 2.725 2.767 2.753 2.799 2.fl39 2.887
waarvan : Melkkoeien ..................... 1.007 1.016 1.026 1.064 1.072 1.036

Varkens .......................................... 1.824 1.948 2.300 2.479 2.780 3.722
Melkleveringen aan de zuivelfabrieken :
(Miljoenen liters}

Jaar ................................................ 1.953 2.199 2.403 2.585 2.475 n.b.
Eerste 10 maanden .............................. 1.695 1.928 2.103 2.294 2.185 2.091

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

Onder invloed van de buitengewoon voordelige prijzen in 1969 nam
de varkensstapel uitbreiding met 34 pct., tegen 12 pct. het voorgaande jaar.

Voor de eerste tien maanden van het jaar verminderde de hoeveel-
heid aangevoerde vis met 9,9 pct., maar zijn waarde steeg met 11,3 pct.
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DIENSTEN.

De sector van de diensten, in de ruime betekenis van het woord, draagt
voor meer dan 50 pct. bij tot de vorming van het nationale produkt.

Onder de diensten die verband houden met de industriële en land-
bouwactiviteiten en met de afzet van hun produkten volgde het goederen-
vervoer een evolutie die gelijk loopt met die welke wordt waargenomen in
de fabrieksnijverheid : het is toegenomen, maar in een meestallager tempo
dan in 1969. Dit verschijnsel komt tot uiting in de beweging van de tonnen-
maat der schepen die in de loop van de eerste acht maanden de zeehavens
zijn binnengevaren, in de activiteit van het wegvervoer, althans met ingang
van het tweede kwartaal, alsmede in de stijging, in tonkilometers, van de
tijdens de eerste elf maanden, per spoor en door de Sabena, vervoerde
goederen. Voornamelijk wegens de stakingen in sommige steenkolenmijnen
verminderde de activiteit in de binnenscheepvaart.

In de distributiesector verschilde het ontwikkelingstempo naar gelang
van de soort bedrijven. De vertraging van de expansie van het parti-
culiere verbruik gedurende de eerste maanden van 1970 kwam niet tot
uiting in de categorieën distributiebedrijven waarvoor cijfergegevens be-
schikbaar zijn, want zij trof vooral de duurzame goederen die in hoofdzaak
verkocht worden via andere kanalen. De supermarkten en de filiaalbedrij-
ven verhoogden hun omzetcijfers voor de eerste acht maanden van 1970
in hetzelfde zeer hoge tempo als in 1969. De groei van de verkoop der
warenhuizen lag ongeveer op hetzelfde niveau als in 1969, al bleef hij afge-
tekend beneden die van de supermarkten en de filiaalbedrijven. De omzet
van de verbruikscoöperaties bleef ongewijzigd. De activiteit van de benzine-
stations nam toe in hetzelfde tempo als in 1969.

In de sector van de publiciteit steeg de omzet in een tempo dat onge-
veer even hoog was als in 1969.

De diensten die tegelijkertijd verleend worden aan de bedrijven en
aan de particulieren en waarvoor cijfergegevens beschikbaar zijn, gingen in
het algemeen meer vooruit dan het voorgaande jaar.
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Op het gebied van de financiële diensten nam het aantal documenten
dat in de verrekenkamers werd behandeld, aanmerkelijk toe; die stijging
houdt o.m. verband met het uitgebreider gebruik dat van de cheque als
betaalmiddel wordt gemaakt: er werden meer dan 52 miljoen documenten
behandeld. Daarmee gelijklopend vertoonden ook de middelen in Belgische
franken die door de financiële instellingen beheerd worden een duidelijker
stijging dan het voorgaande jaar.

Op het gebied van de telecommunicaties daalde het aantal verzonden
telegrammen in de loop van de eerste acht maanden minder dan tijdens
het voorgaande jaar en, uitgedrukt in minuten, werd er een grotere
vooruitgang in het gebruik van de telex vastgesteld; het aantal binnen-
landse en internationale telefoongesprekken nam daarentegen minder snel
toe dan in 1969.

De diensten die alleen voor de particulieren van belang zijn vertoon-
den meestal een tamelijk duidelijke vooruitgang.

In het toerisme en het hotelwezen in het algemeen was de toeneming
van de bedrijvigheid groter dan tijdens het voorgaande jaar, althans in de
loop van de eerste acht maanden. Gedurende het volle seizoen steeg het
aantalovernachtingen evenwel minder sterk dan in het voorgaande jaar.

Het reizigersvervoer per spoor en via de Sabena steeg in dezelfde mate
als in 1969.

De geneeskundige verzorgingen moeten een belangrijke uitbreiding
hebben genomen, want de verhoging van de uit dien hoofde in 1970 in de
sector sociale verzekering voorziene uitkeringen, was veel aanzienlijker dan
het voorgaande jaar.

Het onderwijzend personeel in de rijksscholen nam toe met ongeveer
8 pct., tegen 9 pct. in 1969.

In het vlak van de cultuur en de ontspanning vertoonde de dienstver-
lening in haar geheel een krachtige vooruitgang.
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De in België geïnde bedragen uit hoofde van auteursrechten voor
toneelopvoeringen, televisieprogramma' s en muziekuitvoeringen stegen
voor de eerste negen maanden met 12 pct., tegen 4 pct. in 1969.

In 1969 waren de netto-ontvangsten van de bioscoopzalen tijdens het
eerste halfjaar slechts in zeer geringe mate gestegen; in 1970 vermeerderden
zij daarentegen met 7 pct., meer echter als gevolg van de prijsstijging der
plaatsen dan van een toegenomen bioscoopbezoek.

De diensten voor onderhoud en regeling van televisietoestellen namen
verder uitbreiding, samen met het aantal toestellen in gebruik.

Van zijn kant evolueerde de sector van de vrije-tijdsbesteding in ver-
band met sportactiviteiten in zeer gunstige zin. Zo bezorgde het seizoen
1969-1970 aan de Belgische voetbalclubs bruto-ontvangsten die, in verge-
lijking met het voorgaande seizoen, ongeveer 15 pct. hoger lagen.

WERKGELEGENHEID.

De daling van het aantal volledig werklozen met normale arbeidsge-
schiktheid duurde voort : het gemiddelde van de ingeschreven werklozen
bedroeg aan het einde van de maand 26.100, tegen 38.900 in 1969; die
vermindering had vooral betrekking op de mannelijke werklozen en op de
werkzoekenden van 25 jaar en ouder.

De dalende beweging verzwakte vanaf het tweede kwartaal : terwijl
er, in het eerste kwartaal, nog 25.900 werklozen minder waren dan in het
overeenstemmende kwartaal van 1969, was dat verschil in het vierde kwar-
taal teruggelopen tot 4.600 eenheden. Maar eind juni reeds bedroeg het
aantal volledig werklozen die werkloosheidssteun ontvangen, nog slechts
0,7 pct. van de totale loontrekkende bevolking; op die datum bleven trou-
wens tegenover de 26.000 werkzoekenden, inclusief de niet-werkende werk-
zoekenden die geen werklozensteun ontvangen, nagenoeg 30.000 aanvragen
van werkgevers onbeantwoord.
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WERKLOOSHEID EN WERKGELEGENHEID
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(1) Bron : Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening. Voor de jaarcijfers : gemiddelde der gegevens aan het einde van de
mnnnd. Voor de maandcijfers : einde van de maand.

(2) Volledig werklozen met normale arbeidsgeschiktheid die uitkering ontvingen en vrijwillig ingeschreven niet-werkende
werkzoekenden.

(3) Brow Onderzoekingen van de Nationale Bank vun België. Deze grafiek lieeît voor de meest recente periode betr-ek-
king op de volgende sectoren : ijzer- en stualuijverheid , non-ferrometnalnijverheid, metaalverwerkende nijverheid, texttel-,
pap ier-, leder-, houtverwerkende nijverheid, bedrijven die bouwmaterialen produceren ell chemische nijverheid.

De inschakeling van werklozen kwam niet ten volle tegemoet aan de
vraag van de bedrijven naar vakbekwame arbeidskrachten : deze vraag
bleef belangrijk, ofschoon ze, in vergelijking met het in oktober 1969 bereik-
te maximum, een zekere verzwakking vertoonde. Volgens de maandelijkse
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eonjunctuurtests verwachten de bedrijven ook voorde nabije toekomst een
stijging van de werkgelegenheid, zij het in een trager tempo dan tevoren.

De nog overblijvende werkloosheid kan worden beschouwd als zijnde
van structurele aard en als verband houdend met de bijzondere ken-
merken van de vrouwelijke werkloosheid, met de geringe beweeglijkheid
van de arbeidskrachten en met de herplaatsingsmoeilijkheden waarmee de
weinig geschoolde arbeiders hebben af te rekenen; een bepaald aantal
van deze laatsten zijn onvoldoende aangepast aan de eisen van de techno-
logische evolutie. Een bijzonder probleem rees op voor de diamant-
bewerkers, ten gevolge van een ongunstige conjuncturele en structurele
ontwikkeling.

Het percent volledig en normaal arbeidsgeschikte werklozen is het
hoogst gebleven in de streken van Bergen, Luik-Hoei en Oostende.

Het aantal werkvergunningen verleend aan ingeweken arbeiders uit
landen die niet aangesloten zijn bij de Europese Economische Gemeenschap
is toegenomen : van 2.000 voor de eerste tien maanden van 1969 liep het
in 1970 op tot 3.500.

LONEN EN ANDERE INKOMENS.

Ten gevolge van de hoogconjunctuur en de volledige werkgelegenheid
nam het stijgingstempo van de lonen toe, zoals dit eveneens het geval was,
zij het in verschillende mate, in de Duitse Bondsrepubliek, het Verenigd
Koninkrijk, Nederland en Frankrijk; het was bijzonder hoog in Italië. In de
Verenigde Staten gingen de loonsverhogingen pas versnellen tegen het
einde van het jaar.

In België bedroeg de verhoging, berekend op basis van de gemiddelde
bruto uurverdienste van de arbeiders in de nijverheid en in de vervoer-
sector, waarbij in beginsel rekening wordt gehouden met alle rechtstreeks
door de werkgevers betaalde bezoldigingen of afhoudingen aan de bron,
van september 1969 tot september 1970 12,2 pct., tegen 8,2 pct. gedurende
de voorgaande twaalf maanden.
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ARBEIDERSLONEN : VERGELIJKING MET HET BUITENLAND

(Veranderingspercentages (1) t.O.V. de overeenstemmende periode van het voorafgaande iaar)
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Bronnen : Duitse BondsTcpubl,ick : Statistisches Bundesamt.
Franlaij1, : Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques.
Itatiê" : Internat.ionaal Monetair Fonds.
Nederland : Intemationual Monetair Fonds.
Verenigd Koninkrijk: National Institute of Economie and Social Research.
Verenigde Staten: U.S'. Department of Laber.

(1) Niet voor pnriteitswijzigingen gecorrigeerde percentages.
(2) Gemiddelde brutoverdienste per gewerkt uur. Bron voor België : Nationale Bank van België.
(3) Conventioneel loon. Bron voor België : Ministerie van Tewerkstelling en Arbeid.
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De indexcijfers van de conventionele lonen ZIJn eveneens sneller
gestegen. Van september 1969 tot september 1970 bereikte de verhoging
voor arbeiders en bedienden respectievelijk 10,9 en 7,5 pct., tegen
7,4 en 6,5 pct. gedurende de twaalf voorgaande maanden. Zij moet
worden toegeschreven aan de koppeling van de bezoldigingen aan het
indexcijfer van de consumptieprijzen, aan de verhogingen van de loon-
schalen en, wat de arbeiders betreft, aan de verkortingen van de arbeids-
duur die zonder verlaging van de periodieke bezoldigingen werden toe-
gestaan.

LONEN EN PRIJZEN

(Indexcüiers 1958 = 100)
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Bronnen Conventionele arbeiders- en bediendenlonen : Minister ie van Tewerkstelling en Arbeid.
Consumptieprijzen en groothandelsprijzen van de afgewerkte industriële prodekten : Minlsterie van Economische

Zaken.
Loonkosten per eenheid produkt : Centrum voor Economisch Onderzoek van Leuven.

(1) Doordat het conventionele loon van de arbeiders een uurloon is en dat van de bedienden een maandloon, brengt een
conventionele vermindering van de arbeidsduur een stijging mee van het eerste, maar niet van het tweede. Bij elke ver-
gelijking van het respectdeve beloop van deze twee indexcijfers moet met dat verschil rekening worden gehouden.

(2) Arbeiders en bedienden; betrokken periode : maart tot mei en septembcr tot novamber van ieder jour.
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De progressiviteit van de belasting, ondanks de aanpassing die ten
gunste van de lagere _inkomens werd ingevoerd, de afschaffing van het
laagste plafond voor de bijdragen tot de sociale verzekering en de verhoging
van de pensioenbijdrage der werknemers hebben het aandeel van de
afhoudingen aan de bron in de bezoldigingen van arbeiders en bedienden
doen toenemen. Het totale verschil tussen de stijging---van de bruto-
bezoldigingen en die van het indexcijfer van de consumptieprijzen, dat
van september 1969 tot september 1970 3,7 pct. bedroeg, is evenwel
van dien aard dat men mag aannemen dat de reële nettoverdiensten
opnieuw verbeterd zijn.

Naast het verloop van het tarief der uurverdiensten heeft de ver-
betering van het werkgelegenheidspeilbijgedragen tot de expansie van
de loonsom; voor de eerste drie kwartalen zijn de gezamenlijke bezoldi-
gingen aangegeven bij de Rijksdienst voor Maatschappelijke Zekerheid
met ongeveer 12,5 pct. toegenomen.

De vermeerdering van de door de werkgevers gedragen sociale lasten,
ten gevolge van de verhoging van sommige maximumgrenzen en bijdrage-
tarieven, heeft eveneens de arbeidskosten per uur verzwaard : in de
fabrieksnijverheid waren ze in september, vergeleken met september 1969,
met 12,9 pct. gestegen, tegen 9,1 pct. voor de voorafgaande twaalf maanden.
Deze verhoging overtrof blijkbaar de stijging van de produktiviteit en,
volgens het door het Centrum voor Economisch Onderzoek van Leuven
berekende indexcijfer, is het gemiddelde van de loonkosten per eenheid
produkt van het eerste halfjaar van 1969 tot hetzelfde halfjaar van 1970
met 6,5 pct. gestegen, tegenover een vermindering met 2,6 pct. het jaar
voordien.

Onder de andere factoren die de winstmarges van de bedrijven heb-
ben beïnvloed, waren er, in de ene richting, de kosten van het krediet, die,
hoewel verlaagd tegen het einde van het jaar, gemiddeld aanmerkelijk
hoger lagen dan in 1969, voorts het feit dat de waarde per eenheid van de
ingevoerde produktiegoederen, althans in het eerste halfjaar, hoger was
dan in 1969 en, in de andere richting, de spreiding van de vaste kosten
over een toegenomen produktievolume, alsmede de verhoging van de ver-
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koopprijzen die, wat de afgewerkte industriële produkten betreft, voor de
eerste elf maanden van het jaar, hun peil van 1969 gemiddeld met 6,4 pct.
hebben overtroffen, terwijl voor de uitvoerprijzen het verschil in het eerste
halfjaar 8,9 pct. bedroeg.

Al bij al schijnen de winstmarges per eenheid van de gezamenlijke
industriële bedrijven, in verhouding tot de produktiekosten, in vergelijking
met het voorgaande jaar niet aanmerkelijk te zijn gewijzigd; het spreekt
evenwel vanzelf dat hierbij voorbehoud moet worden gemaakt voor de bij-
zondere, van het gemiddelde afwijkende gevallen. De som van de in-
komens van de bedrijven werd evenwel gunstig beïnvloed door de expansie
van het volume der verkopen en inzonderheid van de uitvoer.

In de landbouw waren de kosten 2,8 pct. hoger dan die van
1969, terwijl de door de landbouwer verkregen prijzen met 0,3 pct.
daalden; bovendien vertoonden de rendementen, zoals reeds werd ver-
meld, in vele gevallen, een teruggang tegenover 1969. De producenten
hebben nochtans de produktiviteit van hun bedrijven kunnen opvoeren
door een volgehouden inspanning op het gebied van omschakeling,
modernisering en rationalisatie. Niettemin schijnt het gemiddelde netto-
inkomen per bedrijf enigszins te zijn verminderd.

In haar geheel genomen hield de stijging van de andere inkomens dan
de lonen en wedden gelijke tred met de vermeerdering van deze laatste;
het aandeel van de bezoldigingen in de verdeling van het nationale inkomen
is, volgens de eerste ramingen, van 1969 tot 1970 slechts zeer weinig toe-
genomen, ondanks de stijging van de werkgelegenheid.

PRIJZEN.

De wereldgroothandelsprijzen, die bij het begin van het jaar nog
lichtjes waren toegenomen, gaven daarna een dalende tendens te zien
in verband met het verloop van de prijzen der basisprodukten voor indus-
trieel gebruik, met name staal, koper, tin, wol en rubber; de prijzen van
de voor de voeding bestemde produkten hebben daarentegen hun stijging
vrij duidelijk voortgezet.
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GROOTHANDELSPRIJZEN (1)

(Indexcijfers 1958 = 100)
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In België is het indexcijfer van de groothandelsprijzen der industriële
produkten van december 1969 tot november 1970 gestegen met 3,4 pct.,
tegen 4,7 pct. het voorgaande jaar. De omvang van de stijging en de be-
wegingen waren evenwel zeer uiteenlopend naargelang van de groepen van
produkten.

De prijzen van de ingevoerde produkten, inzonderheid beïnvloed door
het verloop van de wereldgroothandelsprijzen, liepen op tot in april en zijn
daarna merkbaar teruggegaan; de prijzen van de binnenlandse produk-
ten zijn daarentegen meer doorlopend gestegen.

De prijzen van de grondstoffen liepen scherp omhoog tot in juli, maar
daarna deed zich een ommekeer voor; de toename van de halfafgewerkte
produkten was minder afgetekend en werd vanaf het einde van het eerste
kwartaalonderbroken; de prijzen van de afgewerkte produkten hebben,
na een stilstand in de lente, hun stijging vanaf juni hervat.

Uit de internationale vergelijkingen blijkt dat België een middenpositie
inneemt wat betreft de in 1970 waargenomen verhogingen van de groothan-
delsprijzen, inzonderheid van de industriële produkten.

De prijzen van de metalen en metaalprodukten, waaronder vooral de
non-ferrometalen en de ijzer- en staalprodukten, alsmede de prijs van het
hout, zijn, na een forse stijging in 1969, nog toegenomen in de loop van de
eerste maanden van 1970, waarna zij terugliepen; de prijzen van de andere
produkten waren doorgaans nog opwaarts gericht.

De bouwprijzen gingen verder omhoog: volgens de door de Unie der
meetkundige schatters van Brusselopgemaakte tarieven voor de overname
van de gemene muur, die in hoofdzaak de kosten van de rompbouw weer-
spiegelen, deden zich, voor ongeveer de helft van de rubrieken, van het
derde kwartaal van 1969 tot het derde kwartaal van 1970 stijgingen voor
gaande van 3 tot 15 pct.; in 1969 waren de meeste van de in aanmerking
genomen prijzen gestegen met 10 pct. of meer. Die beweging wordt
bevestigd door het indexcijfer van de herbouwwaarde van een gebouw,
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CONSUMPTIEPRIJZEN : VERGELIJKING MET HET BUITENLAND

(Veranderingspercentages (1) t.o.o. de overeenstemmende periode t?an het voorafgaande iaar)
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Verenigd Koninkrijh " Ministry of Labour.
Verenigde Staten: U.S. Department of Lsbor.

(1) Niet voor pariteitswijzigingen gecorrigeerde percentages.
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berekend door de ((Associatie van Belgische Experten )), dat mede beïn-
vloed wordt door de afwerkingskosten. Dit indexcijfer liep op met 7,8 pct.
tussen november 1969 en november 1970, tegen 8,5pct. in 1969.

Volgens het indexcijfer berekend door het Centrum voor Economisch
Onderzoek van Leuven bereikte de stijging voor de openbare gebouwen en
voor de werken van burgerlijke bouwkunde tussen het derde kwartaal van
1969 en het derde kwartaal van 1970 9,3 pct., tegen 7,4 pct. voor de voor-
gaande twaalf maanden.

Volgens het Ministerie van Landbouw lag het indexcijfer van de land-
bouwprijzen opgetekend in het stadium van de verkoop door de producen-
ten tot in mei iets hoger dan dat van 1969; daarna, en dit tot in augustus,
schommelde het rond zijn peil van het voorgaande jaar; met ingang van
september vertoonde het een aanmerkelijke daling, inzonderheid ten
gevolge van de teruggang van de prijzen van de aardappelen, eieren en
sommige soorten levend vee.

De consumptieprijzen stegen in 1970 met 3,1 pct., tegen 4,4 pct. het
jaar voordien. De stijging was minder krachtig dan in de andere landen
van de Gemeenschap, in het Verenigd Koninkrijk en in de Verenigde
Staten, waar zij 4 tot 8 pct. bereikte.

De gemiddelde prijsstijging van de voedingsmiddelen was gedurende
de eerste vier maanden van het jaar gematigd; daarna is ze nog verzwakt,
o.m. ten gevolge van de daling van de prijzen van de aardappelen, sommige
vleessoorten en chocolade, produkten waarvan de prijzen in 1969 sterk
waren opgelopen; de jaarlijkse stijging bleef beperkt tot 1,4 pct., tegen
5,4 pct. in 1969.

Het indexcijfer van de niet voor de voeding bestemde produkten steeg
in eens iets minder hoog tempo dan in het voorgaande jaar.

Na een vertraging in 1969 nam de stijging van de prijzen der diensten
opnieuw in snelheid toe: zij bedroeg namelijk 7,4 pct., tegen 4,7 pct. in
1969.
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CONSUMPTIEPRIJZEN IN BELGIE

(Indexcijfers 1966 = 100)
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BUITENLANDSE HANDEL.

Voor de eerste tien maanden steeg de gezamenlijke waarde van de
uitvoer van de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie met 15,7 pct.,
tegen 22,5 pct. in 1969. In tegenstelling met het voorgaande jaar, toen de
vooruitgang in hoofdzaak naar volume werd verwezenlijkt, vloeide de toe-
neming thans zowel voort uit een vermeerdering van de uitgevoerde hoe-
veelheid als van de prijzen.

Ten gevolge van de zeer hoge prijzen die tijdens de eerste helft van
het jaar werden bereikt, steeg de waarde van de verkopen van ijzer- en
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BUITENLANDSE HANDEL VAN DE BELGISCH-LUXEMBURGSE ECONOMISCHE UNIE (1)
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staalprodukten en non-ferrometalen sneller dan in 1969. Voor andere cate-
gorieën van produkten is de gemiddelde waarde per eenheid nauwelijks
veranderd; het betreft o.m. de metalen fabrikaten en de chemische pro-
dukten, waarvan de uitvoer naar waarde toenam in een tempo dat, ofschoon
het hoog bleef, lager was dan het voorgaande jaar,evenals de textielpro-
dukten, waarvan de leveringen naar waarde slechts een weinig toenamen,
en, ten slotte, de aardoliën, waarvan de verkopen, na een forse stijging in
1969, terugliepen.

De hoogste groeipercentages werden opgetekend voor de uitvoer naar
de landen van de Europese Economische Gemeenschap, meer in het bij-
zonder naar de Duitse Bondsrepubliek en Italië, alsook voor de uitvoer naar
de ontwikkelingslanden. De leveringen aan de Verenigde Staten liepen
daarentegen terug, terwijl de verkopen aan het Verenigd Koninkrijk matig
stegen.

De gezamenlijke waarde van de invoer vermeerderde voor de eerste
tien maanden met 12,9 pct., tegen 20,2 pct. in 1969, ondanks een grotere
toename van de gemiddelde waarde per eenheid.

De vertraging in de expansie van de invoer betrof uitsluitend de con-
sumptie- en produktiegoederen; zij vloeide inzonderheid voort uit de klei-
nere aangroei van het binnenlands verbruik, van de goederen in bewerking
en van de uitvoer, alsmede uit de vermindering van de voorraden grond-
stoffen en halfafgewerkte industriële produkten. De invoer van uitrustings-
goederen nam daarentegen sterker toe dan in 1969.

In hoofdzaak ten gevolge van de hoge en nog oplopende prijzen van
de uitgevoerde metalen vertoonde de ruilvoet, in het eerste halfjaar, een
aanmerkelijke verbetering; uitgaande van het basiscijfer 100 in 1958 liep
het indexcijfer op tot 105,8, tegen 101,8 in 1969. Deze verbetering en
het reeds vermelde verschijnsel van intering op de voorraden oefenden een
gunstige invloed uit op de handelsbalans. Deze laatste sloot voor de eerste
tien maanden met een overschot van fr. 10,2 miljard, tegen een tekort van
fr. 1,3 miljard voor dezelfde maanden van 1969.
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Ten gevolge o.m. van de pariteitswijzigingen maakte het tekort tegen-
over de Duitse Bondsrepubliek plaats voor een overschot, terwijl het
batig saldo tegenover Frankrijk verminderde. Het handelsoverschot tegen-
over het geheel van de landen van de Europese Economische Gemeenschap
nam aanmerkelijk toe : het bereikte voor de eerste tien maanden
fr. 52 miljard, tegen 40 miljard in 1969. Het tekort tegenover de Verenigde
Staten groeide aan, in verband met de stilstand van de economische expan-
sie in dat land.

BETALINGSBALANS.

De balans van het lopend verkeer van de Belgisch-Luxemburgse Eco-
nomische Unie sloot voor de eerste elf maanden met een overschot van
fr. 35 miljard; in 1969 was ze vrijwel in evenwicht.

Deze ontwikkeling stemt grotendeels overeen met die van het saldo
van het goederenverkeer. Dit laatste liet een overschot van fr. 35,7 miljard,
tegen fr. 6 miljard in het voorgaande jaar. Twee factoren verklaren deze

Tabel 4.

LOPENDE REKENING VAN DE BETALINGSBALANS
VAN DE BELGISCH-LUXEMBURGSE ECONOMISCHE UNIE MET HET BUITENLAND (1)

(Miljarden franken)

Goederenverkeer
Dien- Parti- Over-Arbi- sten- culiere drachten Eind·

Loon- trage- verkeer over- van de totaalUitvoer Invoer werk verrich- 'I'oteal (3) drach- Staattingen ten
(2)

1965 ........................... +253,6 -256,2 + 6,6 + 3,2 + 7,2 + 0,9 + 2,5 - 3,0 + 7,6
1966 ........................... +266,4 -283,0 + 8,1 + 5,3 - 3,2 + 0,3 + 1,6 - 3,5 - 4,8
1967 ........................... +283,3 -287,2 + 7,8 + 5,4 + 9,3 + 4,0 + 1,5 - 4,7 +10,1
1968 ........................... +318,6 -330,7 + 8,7 + 3,4 ... + 5,0 + 2,2 - 5,4 + 1,8
1969 ........................... +388,1 -392,7 + 9,8 + 4,8 +10,0 ... + 0,5 - 6,3 + 4,2

1969 Eerste Il maanden ... +348,9 -356,4 + 8,8 + 4,7 + 6,0 - 0,4 + 0,5 - 5,9 + 0,2
1970 Eerste Il maanden v +420,7 -398,5 + 9,0 + 4,5 +35,7 + 4,6 + 1,4 - 6,7 +35,0

(1) Saldo van de transacties, behalve wat de rubrieken « Uitvoer» en « Invoer» betreft.
(2) In het buitenland gekochte en aldaar opnieuw verkochte goederen die niet werden ingevoerd in het douanegebied van

de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie.
(3) Vervoerkosten, verzekeringen, reisverkeer, investeringsopbrengsten, overheidstransacties en transactles van de Europese

en de internationale instellingen, seizoen- en grensarbeiders, enz.
v Voorlopige cijfers,
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buitengewoon grote verandering : de werkelijke ontwikkeling van het goe-
derenverkeer, die in de voorgaande paragraaf werd beschreven, en het
ophouden van de aangroei van de netto commerciële vorderingen op het
buitenland van de invoer- of uitvoerfirma s, die gedurende een groot deel
van 1969 abnormaal waren gestegen onder invloed van speculatieve ver-
schuivingen in de betalingstermijnen. De normalisering van deze termijnen
duurde weliswaar voort tot in de eerste maanden van 1970, maar haar
invloed op het bedrag der commerciële vorderingen in de loop van dat
laatste jaar schijnt min of meer gecompenseerd te zijn door die van een ver-
lenging van de betalingstermijnen toegestaan aan de buitenlandse cliënteel
als gevolg van de internationale concurrentievoorwaarden. Derhalve komt
het bijzonder hoge overschot op het betalingsverkeer in 1970 blijkbaar in
ruime mate overeen met een overschot van de werkelijke transacties.

Het tekort van fr. 0,4 miljard van het dienstenverkeer maakte plaats
voor een overschot van fr. 4,6 miljard, in hoofdzaak dank zij een vermeer-
dering van de netto-ontvangsten uit hoofde van investeringsopbrengsten;
deze laatste waren in 1969 verminderd, vooral ten gevolge van een snel-
lere repatriëring van inkomens door de buitenlanders.

Wat het kapitaalverkeer betreft, waren de transacties van de Staat, die
als dusdanig in de betalingsbalans zijn opgetekend, weinig belangrijk,
maar indien de fondsen die de geldscheppende instellingen aan de Staat
verschaffen door zelf schulden aan te gaan tegenover het buitenland
worden gevoegd bij de directe verplichtingen van de Staat, die alleen
in tabel 5 zijn opgetekend, blijkt dat het totale beroep van de Staat op
de buitenlandse markt verminderde met fr. 7,9 miljard, terwijl het in 1969
was toegenomen met fr. 5 miljard ("),

Het kapitaalverkeer van de overige publiekrechtelijke lichamen sloot
met een gering tekort. Dat van de niet-geldscheppende financiële instel-
lingen en van de bedrijven van de overheidssector sloot met een netto
kapitaaluitvoer van fr.I,! miljard, tegen een netto kapitaaltoevoer van

(1) Cf. Bijlage 6, tabel 2, kolom (cl).
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fr. 9,9 miljard in 1969; het bedrag van de nieuwe leningen was aanmerke-
lijk minder dan in 1969 en het werd meer dan gecompenseerd door de
aflossingen.

Tabel5.

NETTO KAPITAALVERKEER VAN DE BELGISCH-LUXEMBURGSE ECONOMISCHE UNIE
MET HET BUITENLAND (1)

(Miljarden franken)

Staat Overige Rest
van de Particulierepubliek- overheide- sector Eindtotaal

Vorde-

I
Verplich-

I
rechtelijke

sector (3)
ringen tingen Totaa! lichamen (2)

1965 ........................ - 0,5 - 5,3 - 5,8 . .. + 2,1 + 3,9 + 0,2
1966 ........................ - 0,3 - 2,2 - 2,5 . .. + 1,7 - 1,1 - 1,9
1967 ........................ - 0,4 - 5,9 - 6,3 - 0,5 + 0,9. + 7,2 + 1,3
1968 ........................ - 0,3 - 2,9 - 3,2 - 0,2 - 0,6 - 3,8 - 7,8
1969 ........................ - 1,3 - 0,8 - 2,1 - 0,2 + 9,6 + 4,6 +11,9

1969 Eerste II maanden - 1,2 - 0,9(4) - 2,1(4) - 0,2(4) + 9,9(4) + 1,3 + 8,9
1970 Eerste II maand. v - 0,2 + 0,6(4) + 0,4(4) - 0,2(4) - 1,1(4) - 8,2 - 9,1

(1) Excl. de ontwikkeling van de vorderingen en verplichtingen van de geldscheppende instellingen tegenover het buiten-
land.

(2) Overheidsbedrijven en niet-geldscheppende financiële instel1ingen van de overheidssector.
(3) Cf. tabel 6.
(4) Rekening houdend met de transacties uitgevoerd via de buitenlandse passiva van de geldscheppende instellingen zijn de

verplichtingen van de Staat tegenover het buitenland in 1970 met fr. 7,9 miljard verminderd; in 1969 waren ze daarentegen
met fr. 5 miljard toegenomen i de nettoverplichtingen van de gezamenlijke overheidssector tegenover het buitenland zijn in
1970 verminderd met fr. 7,4 miljard; in 1969 waren ze daarentegen toegenomen met fr. 16,9 miljard. Cf. Bijlage 6, tabel 2.

v Voorlopige cijfers.

In het kapitaalverkeer van de particuliere sector, exclusief de banken,
hadden de nettoaankopen van zowel in vreemde valuta's als in Belgische
franken gestelde buitenlandse effecten door ingezetenen betrekking op
een bedrag dat nagenoeg overeenstemt met dat van het voorgaande jaar.
Vergeleken met de door de gezinshuishoudingen gevormde, sterk toege-
nomen financiële besparingen, is de bereidheid tot belegging in buiten-
landse effecten echter merkbaar teruggelopen; de ingezetenen werden on-
getwijfeld minder aangetrokken door de beleggingen in aandelen die wor-
den verhandeld op de beurs van New York, waar het verloop van de
noteringen gedurende het eerste deel van het jaar weinig aantrekkelijk was,
en door de inschrijvingen op internationale leningen, waarvan de uitgiften
het peil van 1969 niet meer bereikten. Aan de andere kant beliep het netto-
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bedrag van de directe buitenlandse investeringen in de Belgisch-Luxem-
burgse Economische Unie fr. 15,5 miljard, tegen fr. 11,4 miljard het jaar
voordien. Maar omgekeerd, vonden er belangrijke directe investeringen van
ingezetenen in het buitenland plaats, wat niet het geval was geweest
het voorgaande jaar; inzonderheid het uitstaande bedrag van de netto-

Tabel6.

NETTO KAPITAALVERKEER VAN DE PARTICULIERE SECTOR
VAN DE BELGISCH-LUXEMBURGSE ECONOMISCHE UNIE MET HET BUITENLAND (1)

(Miljarden franken)

Investeringen en Buitenlandse
investeringen Niet-onder-beleggingen en beleggingen scheidenin het buitenland in de B.L.E.U. in veste- Eindtotaal

I I

waarven :
ringen en

waarvan :
Directe beleg-

Totaal I Directe 'I'otanl investe- gingen
Effecten investeringen ringen

1965 ........................ - 5,4 - 2,1 - 2,0 + 8,5 + 7,1 + 0,8 + 3,9

1966 ........................ - 8,9 - 6,5 - 0,4 + 7,2 + 7,0 + 0,6 - 1,1

1967 ........................ - 8,1 - 5,3 - 2,6 +15,0 +11,5 + 0,3 + 7,2

1968 ........................ -15,7 -13,4 - 2,6 +11,9 +12,5 . .. - 3,8

1969 ........................ -13,4 -15,0 - 0,2 +18,0 +13,3 . .. + 4,6

1969 Eerste Il maanden. -13,4(2) -14,7 - 0,1 +14,7(2) +11,4 ... + 1,3(2)

1970 Eerste 11 maanden v -23,5(2) -14,6 - 5,3 +15,3(2) +15,5 ... - 8,2(2)

(1) Exc!. de ontwikkeling van de vorderingen en verplicbtingen der geldscbeppende instellingen tegenover het buitenland.
(2) Naast het kapitaalverkeer opgenomen in de tabel hebben bewegingen VBD fondsen plants - aangetekend onder de

posten « financiering D (cf. tabel 7) - via de activa en passiva. van de banken. Die verrichtingen omvatten : het verloop
ven de tegoeden op het buitenland van de banken, die overeenstemmen met hun nettoverplichtingen in vreemde geldsoorten
aan de particuliere sector; het verloop van de commerciële kredieten in Belgische franken aan het buitenland, die bij hun
oorsprong door de banken gefinancierd worden; het verloop van de eigen deviezenpositie van de banken op de gereglemen-
teerde en op de vrije markt (excl. deelnemingen in hun filialen, die reeds in de directe investeringen begrepen zijn); ten
slotte, de opvragingen of deponeringen van Belgische franken door niet-ingezetenen in de banken. In totaal lieten die ver-
richtingen een positief saldo van fr. 5,3 miljard in 1970,- tegen een uitvoer van fr. 15,1 miljard in 1969. De ommekeer is in
hoofdzaak te verklaren door de omslag in de beweging van de deviezendeposito's gevormd door de ingezetenen in de banken,
die, na een belangrijke stijging in 1969,. in 1970 verminderden, en door de omgekeerde beweging van de deposito's in Bel-
gische franken vun niet-ingezetenen in de banken, die, na een vermindering in 1969, in 1970 toenamen. Een grotere stijging
van commerciële kredieten in Belgische franken op het buitenland en een kleinere vermindering van de eigen deviezenpositie
VBO de banken vormden slechts een gedeeltelijke cernpensatie. In totaal liet het kapitaalverkeer van de particuliere sector in
ruime zin, d.w.z. met inbegrip zowel van het rechtstreeks verkeer met het buitenland als het verkeer dat een mutatie van
de activa en passiva tot gevolg heeft, een netto-uitvoer van fr. 2,9 miljard in 1970, tegen fr. 13,8 miljard in 1969.

v Voorlopige cijfers.

leningen van de Belgische en Luxemburgse bedrijven aan hun buiten-

van transacties van
ingezetenen deposito's
hadden gerepatrieerd,

landse filialen nam, in plaats van te verminderen, toe, o.m.
aardoliemaatschappijen. Bovendien
in het buitenland,
wellicht om

ten gevolge
de

uit
noteringen op de vrije valutamarkt. Ten slotte kwam er natuurlijk een
einde aan de toevoer van speculatieve kapitalen uit Frankrijk. In totaal

terwijl ze in
voordeel te halen

vormden
1969 middelen

de hoge
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gaf het particuliere kapitaalverkeer aanleiding tot een nettoafvloeiing
van fr. 8,2 miljard, tegen een nettotoevoer van fr. 1,3 miljard in 1969.

Het hierboven beschreven lopende verkeer en kapitaalverkeer sloot,
rekening houdend met de vergissingen en weglatingen, met een overschot
van fr. 22,8 miljard.

Tabel 7.

BETALINGSBALANS VAN DE BELGISCH-LUXEMBURGSE ECONOMISCHE UNIE
EN HAAR FINANCIERING

(Miliarden franken)

Betalingsbalans Financiering van de betalingsbalans (1)

Mutatie Mutatie vau de overige goud-van de en netto deviezenposibie van decommer- geldscheppende instellingenciële
kredie-
ten in Belgische en

Nutio-Bel- Luxemburgse
Saldo Vergis- rrotanl gische banken nule

Netto franken Bank
van de

kapitaal-
singen aan het Diverse van

lopende
verkeer

en weg- buiten- geld- België Totaal
rekening latingen land schep- (goud-

bij hun In Bel- In pende en
gische buiten- instel- devie-oor- land se lingen een-frankensprong

(2 ) geld- reser-gefinan- Boorten ves)(d)=(a) cierd (3 )+(b)+ door de (j) = (f)
(c)= banken +(g)+

(a) (b) (c) (e)+(j) (e) (f) (g) (h) (i) (h)+(i)

1965 ........................... + 7,6 + 0,2 + 0,7 + 8,5 + 4,5 - 0,9 - 1,2 + 0,5 + 5,6 + 4,0
1966 ........................... - 4,8 - 1,9 + 0,3 - 6,4 + 1,4 - 3,3 - 6,4 + 1,1 + 0,8 - 7,8
1967 ........................... +10,1 + 1,3 + 0,9 +12,3 + 5,5 - 3,0 - 2,3 + 0,1 +12,0 + 6,8
1968 ........................... + 1,8 - 7,8 + 1,5 - 4,5 + 9,5 - 2,2 + 8,1 + 0,5 -20,4 -14,0
1969 ........................... + 4,2 +11,9 + 1,6 +17,7 + 0,6 + 5,5 + 1,8 + 0,2 + 9,6 +17,1

1969 Eerste 11 maanden + 0,2 + 8,9 + 3,0 +12,1 + 3,0 + 6,1 - 3,3 ... + 6,3 + 9,1
1970 Eerste 11 maanden v +35,0 - 9,1 - 3,1 +22,8 + 5,5 - 2,4 - 0,7 - 1,2 +21,6 +17,3

(1) Het + teken wijst op een vermeerdering van vorderingen of een vermindering van verplichtingen, het - teken op
een vermindering van vorderingen of een vermeerdering van verplichtingen. Cf. Bijlage 6, tabel 3.

(2) Incl. de mutatie van de netto deviezenpositie in Luxemburgse franken.
(3) Cf. tabel 8, vijfde kolom.
v Voorlopige cijfers.

Dit overschot kwam tot uitdrukking in een vermeerdering met
fr. 5,5 miljard van het uitstaande bedrag van de commerciële kredieten in
Belgische franken aan het buitenland, die bij hun oorsprong door de banken
gefinancierd werden, en in een toename met fr. 17,3 miljard van de overige
netto buitenlandse reserves van de gezamenlijke geldscheppende
instellingen.
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Deze laatste toename komt niet voor bij de banken, noch bij de
diverse geldscheppende instellingen, maar bij de Bank.

Buiten deze laatste neemt men immers een vermeerdering waar van
de nettoverplichtingen tegenover het buitenland met fr. 4,3 miljard. Aldus
hebben de nettoverplichtingen in Belgische franken van de banken, die tot
in 1968 regelmatig waren toegenomen maar, per saldo, voor het jaar 1969
in zijn geheel met fr. 5,5 miljard waren verminderd, hun opwaartse
beweging hervat : de stijging bedroeg fr. 2,4 miljard in de loop van de
eerste elf maanden; de buitenlandse bedrijven die zakenrelaties onder-
houden met het Belgisch-Luxemburgse bedrijfsleven herbegonnen bedrijfs-
kapitalen in franken te vormen. De nettoverplichtingen van de banken
in buitenlandse valuta's stegen met fr. 0,7 miljard. Zij vormen één van de
bestanddelen van de totale deviezenpositie van de banken, waarvan
de andere posten niet op de betalingsbalans voorkomen, hetzij omdat
het vorderingen en verplichtingen tegenover ingezetenen betreft, hetzij
omdat het om termijntransacties gaat; het is die totale positie die,
uit het oogpunt van hun beheer, van belang is voor de banken en
zij houden ze binnen enge grenzen om geen wisseIrisico te lopen; hiertoe
veranderen zij eventueel het deel dat tot de buitenlandse reserves behoort.

De nettoverplichtingen van de diverse geldscheppende instellingen
stegen met fro 1,2 miljard ten gevolge van een vermeerdering van de
tegoeden van Europese instellingen bij het Bestuur der Postchecks.

Ten slotte zijn, onder de netto buitenlandse tegoeden, exclusief de
commerciële kredieten in Belgische franken, alleen die van de Bank toege-
nomen; zij stegen tijdens de eerste elf maanden met fro 21,6 miljard.

Voor het jaar in zijn geheel verineerderden deze reserves met
fr. 19,2 miljard.

De goudvoorraad verminderde met fr. 2,5 miljard, in hoofdzaak ten
gevolge van transacties met het Internationale Monetaire Fonds.

De bij deze instelling aangehouden tegoeden vermeerderden met
fr. 18,5 miljard, terwijl ze in 1969 met fr. 7,5 miljard waren verminderd.
De vordering van de Bank in het kader van de deelneming van België
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in het Fonds steeg met fr. 11,8 miljard : de goudtranche vermeerderde
met fr. 2,8 miljard ten gevolge van de betaling van de verhoging van
het aandeel van België in deze instelling, verscheidene landen verrichtten
nettotrekkingen in Belgische franken op het Fonds tot een bedrag van
8,1 miljard en het Fonds gebruikte 1,5 miljard Belgische franken toen het
aan Italië leningen terugbetaalde die dat land krachtens de Algemene
Leningsovereenkomsten vroeger had toegestaan; daarentegen kocht het
0,6 miljard Belgische franken tegen goud. Bijzondere trekkingsrechten
werden verworven ten bedrage van fr. 6,7 miljard, waarvan fr. 0,7 miljard
op initiatief van het Fonds en fr. 6 miljard krachtens een bilateraal akkoord
met de Federal Reserve Bank of New York, die haar verplichtingen voort-
vloeiend uit swaptransacties wenste te verminderen.

Tabel 8.

GOUDVOORRAAD EN NETTO DEVIEZENPOSITIE
VAN DE NATIONALE BANK VAN BELGIE (1)

(Veranderingen in miljarden franken)

Tegoeden Tegoeden Uitvoer-bij het in buiten- acceptenGoud- Interna- landse
voorraad tionale omwissel- Diversen Totaal in Bel- Eindtotaal

Monetaire bare gische
Fonds geldsoorten franken

1965 ........................ + 5,4 + 5,4 - 5,1 - 0,1 + 5,6 + 2,4 + 8,0
1966 ........................ - 1,7 + 3,0 - 0,5 ... + 0,8 + 0,9 + 1,7
1967 ........................ - 2,2 - 2,0 + 14,7 + 1,5 + 12,0 + 0,4 + 12,4
1968 ........................ + 2,2 - 1,3 - 18,0 - 3,3 - 20,4 + 6,2 - 14,2
1969 ........................ - 0,2 - 7,5 + 17,1 + 0,2 + 9,6 - 4,4 + 5,2
1970 ........................ - 2,5 +18,5(2) + 3,4 - 0,2 + 19,2 - 8,1 - 11,1

1969 Eerste 11 maanden - 0,3 - 9,0 + 15,6 ... + 6,3 - 4,5 + 1,8
1970 Eerste 11 maanden + 0,4 +10,1(2) + 10,9 + 0,2 + 21,6 - 9,5 + 12,1

(1) Cf. Bijlage 6, tabel 4.
(2) Excl. het bedrag van de in januari 1970 bij wijze van aanvankelijke toewijzing door België ontvangen bijzondere trek-

kingsrechten.

De reserve buitenlandse omwisselbare valuta's steeg met fr. 3,4 mil-
jard, tegen fr. 17,1 miljard in 1969. Zij omvat de vordering van: de Bank
voortvloeiend uit de swaptransacties met de Federal Reserve Bank of New
York; rekening houdend met de terugbetalingen door deze laatste, steeg die
vordering met fr. 7,7 miljard.
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DEKKINGSCOEFFICIENT DER DIRECT OPVRAAGBARE VERPLICHTINGEN
VAN DE NATIONALE BANK VAN BELGIE

(In procenten aan het einde van elk jaar)

54 ,...........
/ ......

/ "",,''''\ / ,""...., / ,"'...., / ,,,,," ", ." ' ..., ," .........
" Goud en tegoeden bij het I.M.F. ...

54

46

Direct opvraagbare verplkhtingen
(2)

5050

46

Goud

4242 Direct opvraagbare verplichtingen

38 38

1962 1964 1966 1968 1970

(1) Verhouding die tot 6 oktober 1969, krachtens de organieke wet en de statuten van de Bank, ten minste een derde
moest bedragen.

(2) Verhouding die sedert 7 oktober 1969 ten minste een derde moet bedragen.

De diverse tegoeden en verplichtingen veranderden nauwelijks.

De buitenlandse reserves die de dekking vormen van de direct
opvraagbare verplichtingen van de Bank vertegenwoordigden op 31 de-
cember 53,4 pct. van die verplichtingen, tegen 44,4 pct. een jaar voordien.

De ophoping van belangrijke overschotten in het betalingsverkeer met
het buitenland viel samen met een significante ontwikkeling van de
noteringen op de valutamarkten.

Op de gereglementeerde markt lag de dollarnotering gedurende het
hele jaar afgetekend beneden de pariteit. Ook op de vrije valutamarkt
daalde de dollar merkbaar beneden de tussen het einde van de zomer 1968
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en oktober 1969 bereikte noteringen; met ingang van de maand september
lag hij beneden de pariteit. Voor de laatste drie maanden van het jaar
bedroeg het gemiddelde verschil tussen de noteringen op de twee markten
slechts 0,18 pct.

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

(Daggemiddelden per maand)

54 54

52 52

50 50

Minimumnotering (3) Gereglementeerde markt (l)

48 48
1962 1964 1966 1968 1970

(1) Officiële koers vastgesteld door de in Verrekenkamer te Brussel vergaderde bankiers. Cf. Bijlage 6, tebel 5.
( 2) Richtkoersen .
(3) Koersen die de bandbreedte bepalen waarbinnen de Nationale Bank van België de noteringen op de gereglementeerde

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

Op 16 november werd de zaïre opgenomen op de lijst van de deviezen
die officieel op de Beurs van Brussel genoteerd worden door de in
Verrekenkamer vergaderde bankiers.

OVERHEIDSFINANCIEN.

Op grond van de uitbetalingen en zonder onderscheid van dienstjaar
sloot de uitvoering van de gewone begrotingen van de Staat voor de
eerste tien maanden met een overschot van fr. 6,2 miljard, in plaats van
een tekort van dezelfde omvang in 1969. Bij de beoordeling van die
gegevens moet, enerzijds, rekening worden gehouden met de boeking, in
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1970, van fr. 2,8 miljard ontvangsten uit hoofde van verkeersbelasting, die
normaal in 1969 moesten worden geïnd, en, anderzijds, met de vereffening,
in de loop van dit laatste jaar, van fr. 3 miljard achterstallige aflossingen
die in 1968 niet konden worden gedaan wegens het hoge peil van de
noteringen der staatsfondsen.

Vooral de ontvangsten van directe belastingen zijn van 1969 tot 1970
krachtig toegenomen, ondanks de doorgevoerde aanpassingen ten gunste
van de lagere inkomensklassen.

Het tekort van de buitengewone begroting, dat voortvloeit uit de
verrichtingen van de ministeriële departementen en van het Wegenfonds,
steeg, voor de eerste tien maanden, van fr. 37,1 miljard in 1969 tot
fr. 39,1 miljard in 1970. Rekening houdend met de prijsstijging was deze
toeneming niet zeer belangrijk maar, evenals in 1969, hebben de econo-
mische en financiële omstandigheden de Regering ertoe aangezet het in
het investeringsprogramma van 1970 opgenomen voorwaardelijke bedrag
van fr. 14,6 miljard niet ten uitvoer te leggen. Daarentegen werd het aan-

Tabel 9.

NETTO FINANCIERINGSBEHOEFTEN VAN DE STAAT
(Miljarden franken)

Snldo van de verrichtingen A£Jossingvolgens de begroting (1) Saldo van deSaldo van de overheids- Netto Iinnn-
van de budgettaire schuld crermgs-

Buiten- extra- en extra- begrepen in beboeften
Gewone Totaal budgettaire budgettaire van de Staat

begroting gewone (3 ) verrichtingen verrichtingen de uitgaven
begroting volgens de(2)

(3 ) begroting
(e)= (e)= (g)=

(a) (b) (a)+(b) (d) (eH(d) (f) (eH(f)

1965 ........................ - 3,8 -31,0 -34,8 - 1,8 -36,6 14,5 -22,1

1966 ........................ - 3,3 -30,1 -33,4 + 2,0 -31,4 14,3 -17,1

1967 ........................ - 2,1 -36,1 -38,2 - 0,1 -38,3 15,3 -23,0

1968 ........................ - 5,1 -41,7 -46,8 - 3,0 -49,8 15,7 -34,1

1969 ........................ - 5,1 -45,7 -50,8 + 0,3 -50,5 22,4 -28,1

1969 Eerste la maanden - 6,2 -37,1 -43,3 + 0,4 -42,9 19,4 -23,5
1970 Eerste la maanden + 6,2 -39,1 -32,9 - 1,9 -34,8 17,8 -17,0

Bron : Minister-ie van Fmsnciën.
(1) Werkelijke ontvangsten en uitgaven gedurende iedere periode, ongeacht het begrotingsjaar waarop zij betrekking

hebben en zonder inachtneming van de interne overschrijvingen.
(2) Cf. Bijlage 6, tabel 6.
(3) Inel. de uitgaven van het Wegenfonds.
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vankelijke basisprogramma in de loop van het jaar met fr. 4,2 miljard
verhoogd door toevoeging van aanvullende kredieten ter financiering van
investeringen in verband met het onderwijs of voortvloeiend uit de onvoor-
ziene beschadigingen die aan het wegennet werden aangebracht door het
aanhoudende winterweer. Voor het jaar in zijn geheel bedragen de voor-
ziene buitengewone uitgaven fr. 48,6 miljard, waarvan fr. 39,8 miljard
voor de investeringen, tegen resp. fr. 43,8 en 36,7 miljard in 1969.

Rekening houdend met de extrabudgettaire verrichtingen en na aftrek
van de aflossing van de overheidsschuld begrepen in de begrotingsuit-
gaven, beliepen de netto financieringsbehoeften van de Staat tenslotte,
voor de eerste tien maanden, fr. 17 miljard, tegen fr. 23,5 miljard in 1969.

BEROEP VAN DE STAAT OP DE BELGISCHE MARKT (1)

(Veranderingen in miljarden franken)

Tot~al Gevestigde leningen + leningen op
halflange termijn die openstaan voor
elke belegger 4040

20

o
20

20

o
20

Overige verplichtingen op
halflange termijn

--=---~ =--aa --=--=--..= =---=--.Io<a-fil 1,,- - ~ '" to rn I
Verplichtingen op korte termijn

o or
- 20 - 20

1963 1965 1967 1969 69 70 .1963 1965 1967 1969 69 70
Eerste Eerste

10 maanden 10 maanden

(1) Cf. tabel ID, kolom (d).

52



Voor het jaar in zijn geheel bedroegen ze fr. 23,8 miljard, tegen fr. 28,1 mil-
jard.

In vergelijking met 1969 deden zich aanmerkelijke verschuivingen
voor in de wijze waarop deze behoeften werden gedekt. Voor de eerste
tien maanden werden ze ruimschoots bevredigd door de Belgische markt,
die fr. 23,1 miljard verschafte, tegen fr. 18,5 miljard in 1969. Dat bedrag
is het resultaat van een aangroei van de gevestigde schuld met
fr. 26,9 miljard en een vermindering van de vlottende schuld met
fr. 3,8 miljard.

Het beroep op de buitenlandse markten verminderde daarentegen met
fr. 6,1 miljard, tegenover een stijging met fr. 5 miljard in 1969.

Onder de bijdragen van de nationale sectoren bedroegen die van de
niet-geldscheppende sector fr. 21,6 miljard, tegen fr. 14,1 miljard in 1969,
terwijl de bijdragen van de geldscheppende instellingen zeer klein waren:
de vermeerdering van de vorderingen van de geldscheppende instellingen,

TabellD.

DEKKING VAN DE NETTO FINANCIERINGSBEHOEFTEN VAN DE STAAT

(Miljarden franken)

Beroep van de Staat waarvan
Directe enop de Belgische markt Beroep indirecte

Particuliere van de Staat financiering
spaarkassen, op de Eindtotaal van de Staat

Geld- Algemene buitenlandse (3) door de geld-
scheppende Spaarkas, Overige Totaal markten scheppende
instellingen openbare (1) (2 ) instellingen

krediet- (4)

instellingen (d)~(aH (f)~ (sr=
(a) (b) (c) (bH(c) (e) (dH(e) (aH(e)

1965 ........................ + 11,8 + 5,6 + 9,5 + 26,9 - 4,8 + 22,1 + 7,0
1966 ........................ + 6,9 - 1,4 + 6,7 + 12,2 + 4,9 + 17,1 + 11,8
1967 ........................ + 3,9 + 9,2 + 12,4 + 25,5 - 2,5 + 23,0 + 1,4
1968 ........................ + 27,4 + 4,6 + 5,8 + 37,8 - 3,7 + 34,1 + 23,7
1969 ........................ + 14,7 - 0,4 + 8,7 + 23,0 + 5,1 + 28,1 + 19,8

1969 Eerste 10 maanden + 4,4 + 2,3 + 11,8 + 18,5 + 5,0 + 23,5 + 9,4
1970 Eerste 10 maanden v+ 1,5 + 14,7 v+ 6,9 + 23,1 - 6,1 + 17,0 v- 4,6

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

(2) Cf. Bijlage G, tabel 2, kolom (d).
(3) Cf. tabel 9, kolom (g), en Bijlage 6, tabellen 7 en 7bis_
(4) Het beroep van de Staat op de buitenlandse markten wordt beschouwd els een indirecte financiering door de geld-

scheppende instellingen.
v Voorlopige cijfers.
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exclusief de Bank, op de Staat werd bijna goedgemaakt door een vermin-
dering met fr. 10,5 miljard van het bedrag dat de Schatkist opnam op
haar kredietlijn bij de Bank; niettemin is de gemiddelde aanwending van
dat krediet voor het jaar in zijn geheel slechts teruggelopen van fr. 13,7 mil-
jard in 1969 tot fr. U,5 miljard; deze vermindering deed zich immers slechts
voor in de laatste maanden van 1970.

De totale financiering van de Staat door de geldscheppende instel-
lingen, die, naast de reeds genoemde directe financiering, de op buiten-
landse markten opgenomen middelen omvat, was negatief ten bedrage
van fr. 4,6 miljard, terwijl zij in 1969 positief was geweest ten bedrage van
fr. 9,4 miljard.

Onder de netto financieringsbehoeften van de overige publiekrechte-
lijke lichamen dienen, in de eerste plaats, die behoeften te worden vermeld
die voortvloeien uit de bestedingen die werden gedaan door de intercom-
munale verenigingen opgericht voor de bouw van autowegen; deze
behoeften stegen, voor de eerste tien maanden, van fr. 5,4 miljard in 1969
tot fr. 6,9 miljard. Wat de lagere overheid betreft, liepen haar behoeften op,
gemeten naar de verandering in het overschot van haar totale schuld op
haar tegoeden bij het Gemeentekrediet van België, van fr. 5,1 tot 15,6 mil-
jard; die ontwikkeling is nochtans slechts gedeeltelijk aan de uitbreiding
van haar investeringsuitgaven toe te schrijven; zij vindt grotendeels haar
verklaring in het feit dat sommige van haar lopende ontvangsten een ver-
traging ondergingen.

In totaal zijn de netto financieringsbehoeften van de Staat en die van
de hierboven vermelde overige publiekrechtelijke lichamen voor de eerste
tien maanden gestegen van fr. 34 tot 39,5 miljard.

KREDIETEN AAN DE BEDRIJVEN EN PARTICULIEREN.

Het opgenomen bedrag van de door de financiële instellingen aan de
bedrijven en particulieren verleende kredieten nam in de loop van de eerste
tien maanden toe met fr. 44,7 miljard, tegen fr. 49,7 miljard in 1969.
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Deze teruggang vindt zijn verklaring vooral in een mindere toename
van de kredieten aan de particulieren.

De kredietbehoeften van de bedrijven werden beïnvloed door de zeer
gevoelige stijging van de investeringen in vast kapitaal en, in tegenover-
gestelde zin, door de omstandigheid dat de brutobesparing toenam, dat de
voorraadvorming kleiner was en er geen belangrijke vorderingen meer op
het buitenland werden gevormd, zoals in 1969. Het beroep van de bedrij-
ven op het krediet was relatief groter voor het kortlopende krediet dan
voor het langlopende. Tal van bedrijven hebben blijkbaar geaarzeld schul-
den op lange termijn aan te gaan op een ogenblik waarop de rentepercen-
tages op een zeer hoog peil bleven; overigens waren zij minder geneigd
een beroep te doen op gesubsidieerde langlopende kredieten wijl de Staat
meer kapitaaltoelagen verleende.

De netto-opnemingen op de kredieten die bij hun oorsprong werden
toegestaan door de geldscheppende instellingen, d.w.z. de banken en de
Bank, vermeerderden met fr. 19 miljard, tegen fr. 11,9 miljard in 1969.

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

Indeling volgens de instellingen die ze bij hun oorsprong verleenden
(Veranderingen in miljarden franken)

Geldscheppende instellingen Niet-geldscheppende instellingen

Financiële
overheidsinstellingen

Nationale gespecie- Algemene Pnr tl-
Banken Bank Spaar- en culiere Eindtotaal

Totaal gaspecia- liseerd Totaul
(2) van liseerd in het Lijf. spaar-

in het kredietBelgië beroeps- voor de rentekas kassen
krediet woning-

bouw

1965 .................. +16,0 + 0,1 +16,1 + 6,4 + 2,6 + 6,7 + 6,9 +22,6 +38,7

1966 .................. +20,0 + 0,1 +20,1 +15,8 + 2,9 + 8,0 + 7,7 +34,4 +54,5

1967 .................. +25,9 + 0,3 +26,2 +17,0 + 3,5 + 6,0 + 8,0 +34,5 +60,7

1968 .................. +25,7 - 0,3 +25,4 +18,4 + 3,4 + 9,2 + 5,2 +36,2 +61,6

1969 .................. +10,5 + 0,6 +11,1 +21,9 + 3,8 +12,9 + 8,4 +47,0 +58,1

1969 Eerste 10 m. +12,0 - 0,1 +11,9 +18,3 + 4,0 + 7,9 + 7,6 +37,8 +49,7
1970 Eerste 10 m. +20,0 - 1,0 +19,0 +13,3 + 4,8 + 1,5 + 6,1 +25,7 +44,7

(1) Opgenomen bedrag van de discontokredieten, voorschotten en acceptkredieten, exel. die wellee commerciële vorderingen
van de bedrijven op het buitenland vertegenwoordigen. De bedrijven omvatten de overheidsbedrijven, maur niet de financiële
instellingen.

( 2) Cf. tabel 12.
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Bij de banken bedroeg de uitbreiding van de kredieten fr. 20 miljard,
tegen fro 12 miljard in 1969. De kredietvraag was in het begin van het jaar,
toen de transacties met het buitenland zich verder normaliseerden, nog
gering, maar zij werd daarna krachtiger; het aanbod van krediet bleef even-
wel door de handhaving van de begrenzingspolitiek beperkt.

De versnelling van de expansie had betrekking op de verschillende
categorieën krediet, met uitzondering van de financiering van verkopen
en leningen op afbetaling. De duidelijke vertraging in de stijging van deze
laatste houdt verband met de teruggang van de aankopen van nieuwe
wagens na de aanmerkelijke toeneming in 1969, met de strengere reglemen-
tering van het afbetalingskrediet, die sedert februari van toepassing is, en

Tabel 12.

KREDIETEN BIJ HUN OORSPRONG DOOR DE BANKEN
AAN DE BEDRIJVEN EN PARTICULIEREN VERLEEND (1)

(Veranderingen in miljarden franken)

Specifieke financieringen
van inves- Kredieten
teringen waarvan

in de van de bouw van de zichtbare
industrie, en van verkopen en economische Totaalde land- onroerende- leningen van invoer bestemming

bouw goederen- op niet kou
en het transactles afbetaling worden

ambachts- (3 ) (4) bepaald
wezen

(2)

1965 .................................... + 2,9 + 1,3 + 0,8 + 2,3 + 8,7 +16,0
1966 .................................... + 4,6 + 1,0 + 1,3 + 1,0 +12,1 +20,0
1967 .................................... + 4,8 + 2,3 + 1,4 + 0,2 +17,2 +25,9
1968 .................................... + 4,8 + 2,4 + 4,3 + 0,9 +13,3 +25,7
1969 .................................... + 0,4 + 1,1 + 3,1 - 0,6 + 6,5 +10,5

1969 Eerste 10 maanden ......... + 0,8 + 1,2 + 3,5 + 1,0 + 5,5 +12,0
1970 Eerste 10 maanden ......... + 1,0 + 2,5 + 0,8 + 3,4 +12,3 +20,0

(1) Opgenomen bedrag van de discontokredieten, voorschotten en acceptkredieten, excl. die welke commerciële vorderingen
van de bedrijven op het buitenland vertegenwoordigen. De bedrijven omvatten de overheidsbedrijven, maar niet de finan-
ciële instellingen.

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

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

(4) Kredieten aan de kopers en verkopers op afbetaling (ongeacht of de banken al dan niet bij het verkoopcontract zijn
betrokken), rechtstreeks door de banken toegestane persoonlijke leningen en door de banken aan de financieringsmaatschap-
pijen verleende kredieten.
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met de begrenzing die aan de banken inzake verbruikskrediet gedurende
bepaalde periodes van het jaar werd opgelegd.

De stijging van de kredieten voor de financiering van de bouwen van
de transacties in onroerende goederen, tussen december 1969 en oktober
1970, kwam vooral ten goede aan de bouwbedrijven en, in mindere mate,
aan de immobiliënvennootschappen, terwijl de kredieten aan de particu-
lieren verminderden.

Het opgenomen bedrag van de kredieten aan de bedrijven en particu-
lieren die bij hun oorsprong door de niet-geldscheppende instellingen wer-
den verleend, vermeerderde gedurende de eerste tien maanden met
fr. 25,7 miljard, tegen fr. 37,8 miljard in 1969. Deze vertraagde expansie
weerspiegelt een geringere vooruitgang van de middelen van sommige van
deze instellingen in de loop van de laatste jaren, een minder intense vraag
naar sommige categorieën kredieten en de invloed die sedert 1969 op de
kredietopeningen werd uitgeoefend door de begrenzingsmaatregelen.

De financiële overheidsinstellingen gespecialiseerd in het beroepskre-
diet vermeerderden hun nettobijdragen met fr. 13,3 miljard, tegen fr. 18,3
miljard in 1969.

Het bedrag dat werd opgenomen bij de financiële overheidsinstel-
lingen gespecialiseerd in de kredietverlening aan de woningbouw, steeg
daarentegen met fr. 4,8 miljard, tegen fr. 4 miljard in 1969. Deze toename
moet in verband worden gebracht met het hoge peil van de bedrijvigheid
in de sector van de sociale woningbouw.

De uitstaande bedragen van de bij hun oorsprong door de Algemene
Spaar- en Lijfrentekas verleende kredieten stegen met fro 1,5 miljard, tegen
fr. 7,9 miljard in 1969, toen de toename bijzonder hoog was geweest. Deze
vertraging moet in verband worden gebracht met de geringere expansie,
sedert 1969, van de middelen van de Algemene Spaar- en Lijfrentekas, het-
geen deze instelling ertoe heeft gebracht haar nieuwe kredieten aan te
passen, alsmede met de structurele vermeerdering van de aflossingen op
vroegere kredieten. Zij had zowel betrekking op de uitstaande nettokre-
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dieten voor de financiering van de woningbouwals op de kredieten ver-
leend aan de industrie, de landbouwen het ambachtswezen.

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

aan het einde van het jaar
1961 1969

( In procenfen van hef fofool )

Geldscheppende
instellingen

ill
m Niet-geldseheppende

[]] instellingerl

238 613
(Miljarden franken)

Geldscheppende instellingen
(Stijgingspercentcges t.o.v. het opgenomen bedrag

aan het einde van het voorgaande "jaar)

20

10

o
1963 1965 1967 1969 69 70

Eerste
10 maandenNiet-geldscheppende instellingen

(Stijgingspercentages t.Q.V. het opgenomen bedrag oen hef einde van het voorgaande jaar)

de woningbouw

1111~~liIl DIIIIIIIII

DJ Openbare financiële instellingen
gespecialiseerd in het beroepskrediet

20

10

o

m Algemene Spoor- en lijfrentekas

20

10

o
1963 1967 1969 69 70

Eerste
la maanden

1965

(1) Cf. tabellI.

œ Openbare financiële instellingen
gespecialiseerd in het krediet voor

20

- 10

o

~ Particuliere spaarkassen

. 20

10

o
1963 1965 1967 1969 69 70

Eerste'
10 maanden

Het bedrag, ten slotte, dat werd opgenomen op de kredieten verleend
door de particuliere spaarkassen, nam toe met fr. 6,1 miljard, tegen fr. 7,6
miljard in 1969.
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KREDIETBEGRENZING.

Het in 1969 ingevoerde stelsel van begrenzing van de bij hun oor-
sprong door de verschillende categorieën financiële instellingen verleende
kredieten werd zowel kwantitatief als selectief aangepast aan het verloop
van de toestand.

KREDIETBEGRENZING

Normen en verwezenlijkingen

(Miljarden franken)

~ Normen ~ Verwezenlijkingen [::::'.1 Creditexpert-wissels in 1970 (U

Banken
(Stijgingen van de opgenomen bedrogen 1.0.'1. het voorgaande ioar"}

o ~ ~ I ~ ~ ~ L P7I ~ • ïl
0 M 0 M N 0

AOAO

20 20

o
M

Particuliere spaarkassen
(Gecumuleerde bedragen van de sedert hef begin van hel jaar toegestane kredieten)

AO AO

o I 2020

M J' o M o M SOD

Openbare kredietinstellingen
l Gecumuleerde bedrogen van de sedert hel begin van hel jaar toegestane kredieten)

80 80

20

AO

~

20

~ 0

0 M 5 0 0
1970

o

6060

AO

M o M J

19691968

(1) Deze wissels, die in 1970 buiten oe kredietbegrenzing werden gesteld, zijn « pro memorie » vermeld, ten einde de
vergelijking met de voorgaande jaren mogelijk te maken.
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Wat de banken C) betreft, werd in maart 1970 besloten tot de afschaf-
fing van de normen die in september 1969 werden vastgesteld voor eind
maart en eind juni, maar hun uitwerking verloren omdat de vraag naar kort-
lopend krediet een gevoelige inkrimping vertoonde in verband met de
omslag van de posities welke in 1969 waren ingenomen in het vooruitzicht
van de aanpassing van sommige geldpariteiten. Tegelijkertijd werden nor-
men vastgesteld voor eind september 1970, met dien verstande dat het
opgenomen bedrag van de kredieten verleend door bemiddeling van Credit-
export buiten de begrenzing werd gesteld, met het doel de grote uitvoer te
bevorderen. Na een gedeeltelijke herziening in mei 1970, boden die grenzen
voor eind september 1970 de mogelijkheid tot een expansie van de ge-
zamenlijke opgenomen bedragen, inclusief de Creditexport-verrichtingen,
met 12,5 pct. op jaarbasis voor de eerste negen maanden.

In september 1970 werden normen vastgelegd voor het einde van het
jaar. Die grenzen, vermeerderd met het bedrag Creditexport-wissels,
brachten de toegestane aanwas voor het gehele jaar op 14 pct.; deze
verruiming van de begrenzing, in vergelijking met de eerste negen
maanden, was mogelijk dank zij een beter evenwicht tussen de vraag naar
en het aanbod van goederen en diensten. Tegelijkertijd werden de banken
evenwel verzocht het bedrag van hun verbruikskredieten eind 1970-niet
boven het op 30 september 1970 bereikte bedrag te laten stijgen; het was
immers niet gewenst de aankopen, vooral van duurzame verbruiksgoederen,
die uitsluitend kunnen uitgelokt worden door het vooruitzicht van het van
kracht worden van de belasting over de toegevoegde waarde op 1 januari
1971, in de hand te werken.

In december 1970 werd de begrenzing verlengd tot eind maart 1971
voor de kredieten waarop een buitensporig beroep zou kunnen worden
gedaan met het oog op speculatieve voorraadvorming of ten behoeve van
consumptieve doeleinden. De opnemingen van investeringskredieten wer-
den buiten het toepassingsgebied van de normen gesteld; om technische
redenen werd deze uitzondering beperkt tot de kredieten die vóór 9 decem-

(1) Cf. Bijlage 6, tabel 8.
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ber 1970 geopend werden op naam van ingezetenen en uiterlijk op
15 december aan de Risicocentrale waren medegedeeld. De voor eind
maart 1971 vastgestelde normen, verhoogd met de te verwachten toename
van de Creditexport-wissels en van de bovengenoemde investeringskre-
dieten, maken het mogelijk dat de opgenomen kredieten in de loop van de
zes maanden gaande van eind september 1970 tot eind maart 1971 toe-
nemen met een percentage van 17 op jaarbasis, d.i. meer dan de groei met
14 pct. die voor het gehele jaar 1970 was toegestaan. Voor deze periode
van zes maanden zullen de bewegingen van de voorraden per saldo waar-
schijnlijk geen invloed uitoefenen op de vraag naar krediet aangezien de
verminderingen, die gedurende de laatste maanden van 1970 plaatsvonden,
normaal moeten worden gecompenseerd door een aanvulling van de voor-
raden in de komende maanden. Bovendien mag het bedrag van de uit-
staande verbruikskredieten eind maart 1971 niet meer dan 105 pct. bedra-
gen van het peil dat het eind september 1970 bereikte.

BEDRAG VAN DE KREDIETOPENINGEN BIJ DE BANKEN (1)

(Veranderingen, per kwartaal, in miljarden franken)

20

10

o

-10

1968 1969 1970

(1) Kredietopeningen van fr. 1 miljoen en meer, excl. de openingen van kaskredieten nan het buitenland.
(2) Raming.
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Eind september lagen de opgenomen bedragen van de kredieten
waarop de begrenzing van toepassing was, voor de gezamenlijke banken,
3,1 pct. onder de vastgestelde grenzen.

Wat de kredietopeningen van fr. 1 miljoen en meer betreft, zij stegen
in 1970 met 15,5 pct., tegen 6,1 pct. in 1969. Hun expansietempo veran-
derde aanzienlijk in de loop van het jaar : het lag hoog tijdens het eerste
halfjaar, waarna het in het derde kwartaal afnam en vervolgens duidelijk
versnelde. Er werd een zekere gelijklopendheid waargenomen, zij het soms
met enige vertraging, tussen het beloop van deze kredietopeningen en de
omvang van de verschillen tussen de normen en de begrensde opgenomen
kredieten.

De begrenzing van de kredieten die door de Bank, voornamelijk via
haar discontokantoren, worden toegekend, is van dezelfde aard als die
welke aan de banken werd aanbevolen. De warrantkredieten, die een
scherp afgetekend en bijzonder seizoenprofiel vertonen, werden begrensd
op basis van de werkelijk uitstaande bedragen op de overeenstemmende
datum van het voorgaande jaar, vermeerderd met het jaarlijkse groeiper-
centage dat overeenstemt met de normen voor de gezamenlijke banken;
de grenzen van de andere kredieten worden juist op dezelfde wijze here-
kend als voor de banken. Eind september 1970 beliep het opgenomen
bedrag fr. 1,3 miljard, tegenover een totale grens van fr. 1,8 miljard, en
eind december bereikte het opgenomen bedrag fr. 2,5 miljard, te verge-
lijken met een grens van fr. 3,1 miljard en met fr. 2,6 miljard verwezen-
lijkingen eind 1969.

De richtlijnen aan de openbare kredietinstellingen, de particuliere
spaarkassen en de verzekeringsmaatschappijen hadden, evenals in 1969,
betrekking op de nieuwe openingen en niet op de opgenomen bedragen,
omdat, onder de verrichtingen van deze instellingen, de langlopende kre-
dieten aflosbaar op overeengekomen vaste vervaldagen veel belangrijker
zijn dan de kredieten op korte termijn. Doordat de vraag naar langlopende
kredieten minder beïnvloed werd door de ommekeer in de speculatieve
deviezenposities, bleven de voor het eerste halfjaar van 1970 vastgestelde

62



normen behouden. Krachtens deze normen werden de nieuwe openingen
beperkt tot de helft van het in absolute cijfers uitgedrukte bedrag dat voor
geheel het jaar 1969 was toegestaan. Voor de eerste negen maanden werd
het contingent vastgesteld op driekwart van dat bedrag en voor het hele jaar
1970 werd het bedoelde bedrag in sommige gevallen behouden en in
andere vermeerderd met 10 pct., naar analogie met de verruiming die aan
de banken werd toegestaan.

Voor de openbare kredietinstellingen bereikten de verwezenlijkingen
eind juni en eind september resp. slechts 84 en 78,5 pct. van de toegestane
maxima. Voor de particuliere spaarkassen waren de overeenstemmende
percentages 86 en 87,5.

Om de redenen die de voortzetting van de politiek van kredietbegren-
zing in het eerste kwartaal van 1971 rechtvaardigden, werd de verlening
van investeringskredieten door de niet-geldscheppende financiële instel-
lingen met ingang van 1 januari 1971 vrijgemaakt, net zoals op de gelijk-
aardige kredieten van de banken de normen voor eind maart 1971 niet
meer van toepassing zijn. Maar aangezien die financiële instellingen, of-
schoon slechts als onderdeel van hun activiteit, ook kortlopende kredieten
verlenen en omdat de kans groter wordt dat de bedrijven en particulieren
een uitzonderlijk gebruik zouden maken van die faciliteiten, namen de
Minister van Financiën en het Centrale Bureau voor de Kleine Spaarders,
voor het eerste kwartaal van 1971, t.a.v. de financiële instellingen die zij
controleren, maatregelen waarvan de toepassingswijze en de toegestane
percentages dezelfde zijn als die welke gelden voor de banken. .

FINANCIELE ACTIVA VAN DE PARTICULIEREN EN VAN DE
BEDRIJVEN.

Gedurende de eerste tien maanden van 1970 hebben de particulieren
en bedrijven, in de hierna aangegeven vormen, financiële activa gevormd
op België en op het buitenland tot een bedrag van fr. 103,9 miljard, tegen
fr. 88,1 miljard in 1969.
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INDELING VAN DE VORMING VAN FINANCIELE ACTIVA (1)

IN PROCENTEN VAN DE VORMING VAN DE GEZAMENLIJKE FINANCIELE ACTIVA
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(1) Cf. tabellen 13 ell 14.
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De duidelijker afgetekende stijging van het financiële patrimo-
nium van de particulieren en bedrijven, die tot stand kwam ondanks
een aanmerkelijke versnelling van de brutovorming van vast kapitaal
door deze laatste, staat in verband met een zwakkere toename, zo
niet met een vermindering van de commerciële vorderingen op het buiten-
land en vooral met de buitengewone omvang van het gespaarde deel
van het beschikbare inkomen der gezinnen; dit laatste verschijnsel hangt
samen met de hoge rentestand en met de geringere neiging tot het
aankopen van duurzame verbruiksgoederen.

Tabel 13.

VOORNAAMSTE FINANCIELE ACTIVA (')

(Veranderingen in miljarden franken)

Belgische franken Buitenlandse geldsoorten

Mone- Niet- Min Depo-taire monetaire Eind-
kas- activa Ann- Effecten sito's Effecten totaal
mid- met vast delen in het bezit Totaal bij Bel- (5) Totaal
delen rendement (4) van buiten- gische

(2) (3 ) landers banken

1965 ........................ +20,1 +60,7 +2,6 -( +0,5) + 82,9 - 0,7 + 1,6 + 0,9 + 83,8

1966 ........................ +18,1 +61,0 +3,6 -( -0,2) + 82,9 + 1,3 + 6,1 + 7,4 + 90,3

1967 ........................ + 8,5 +86,6 +4,6 -( +2,8) + 96,9 + 2,7 + 4,8 + 7,5 +104,4

1968 ........................ +22,7 +80,6 +8,7 -(-0,5) +112,5 + 0,4 +12,6 +13,0 +125,5

1969 ........................ + 4,9 v+89,2 +6,8 -( -1,1) v+102,O + 5,9 +15,0 +20,9 v+122,9

1969 Eerste 10 maanden - 5,2 v+67,3 +5,1 -(-1,4) v+ 68,6 + 5,9 +13,6 +19,5 v+ 88,1
1970 Eerste 10 maanden +15,2 v+76,9 v+2,O -( +0,8) v+ 93,3 - 2,3 +12,9 +10,6 v+103,9

(1) In het beait van de partdenlieren en de bedrijven (exeI. de financiële instellingen), inel. de overheidsbedrijven en
sommige financiële instellingen die in H)70 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 dool' samentelling van het totale bedrag
ven het chartaal geld (cf. Bijlage 6, tabel 9, derde kolom) en het bedrag van het giraal geld in handen van de pm-ticul iereu
en de bedrijven [cf. Bijlage 6, tabel 10, vierde kolom}.

(3) CL tabel 14_
(4) Openbare uitgiften van aandelen van Belgische vennootschappen : bedragen gestort in contanten bij de uitgifte of

latere bijstortingen.
(5) Nettoaankopen dool' ingezetenen van de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie.
v Voorlopige cijfers.

De versnelling van het ene jaar tot het andere in de vorming van
financiële activa had uitsluitend betrekking op de activa in Belgische
franken.

De particulieren en de bedrijven hebben namelijk minder belang-
stelling getoond voor de activa in buitenlandse geldsoorten.
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De deposito's in buitenlandse geldsoorten bij de Belgische banken
verminderden in de loop van de eerste tien maanden van 1970 met
fr. 2,3 miljard; in 1969 waren zij met fr. 5,9 miljard toegenomen. Dit ver-
loop moet in verband worden gebracht met de daling van de rente over
deze deposito's en met de verdwijning van de in 1969 waargenomen specu-
latieve bewegingen betreffende het behoud van sommige geldpariteiten.

De nettoaankopen van effecten luidend in buitenlandse geldsoorten
bedroegen fr. 12,9 miljard, tegen fr. 13,6 miljard het voorgaande jaar, waar-
uit een duidelijke vermindering blijkt van het relatieve aandeel van
die beleggingen in de gezamenlijke, nieuw gevormde, financiële activa.
Die aankopen hadden ongetwijfeld meer dan vroeger betrekking op vast
rentende effecten, waarvan het nettorendement steeds op een zeer hoog
peil lag, ook al tekende zich, naar het einde van het jaar toe, een lichte
daling af.

De nettovorming van activa in Belgische franken bedroeg dan ook
fr. 93,3 miljard, tegen 68,6 miljard in 1969.

De monetaire kasmiddelen zijn opnieuw in een normaal tempo gaan
stijgen, na een uitzonderlijke inkrimping in 1969 veroorzaakt door de
omzetting van ongebruikte kasmiddelen in andere activa in Belgische
franken waarvan de rendementen krachtig waren gestegen, in deviezen-
deposito' s bij Belgische banken en in kortlopende beleggingen in het
buitenland. Die toeneming had enkel betrekking op het giraal geld, zodat
het aandeel van het chartaal geld in de totale monetaire kasmiddelen nog
verminderde: van 51,6 pct. in oktober 1969 liep het terug tot 49,4 pct.
in oktober 1970. De normalisering van de ontwikkeling van de gezamen-
lijke monetaire kasmiddelen beïnvloedde hun omloopsnelheid : de
inkomensomloopsnelheid van het geld, de transactiesnelheid van de bank-
deposito's en die van de postrekeningen bereikten niet meer de sterke
verhoging die in 1969 werd opgetekend.

De bedragen die bij de openbare uitgiften van aandelen in contanten
werden gestort, bereikten slechts fr. 2 miljard, tegen fr. 5,1 miljard in
1969, vooral ten gevolge van een gevoelige vermindering van de uitgiften
der banken.
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De deposito's op gewone boekjes namen gedurende de eerste tien
maanden slechts toe met fr. 1,4 miljard, tegen fr. 7,9 miljard in 1969 : dit
kan in verband worden gebracht met de betrekkelijk geringe stijging van

SAMENSTELLING EN OMLOOPSNELHEID VAN DE MONETAIRE KASMIDDELEN

60

Aandeel van het chartaal geld in de
monetaire kasmiddelen (1)
lin procenlen)

50

40

Omloopsnelheid van de
postrekeningen (3) (1958=100)

180

140

100

1962 1964 1966 1968

Inkomenssnelheid van de monetaire
kasmiddelen (2)

( 1958=100) 140

100

60

Omloopsnelheid van de direct
opvraagbare bankdeposito's (3)
(1958"100) 180

140

100

1970 1962 1964 1966 1968 1970

(I) Juur 1070 : raming.
(2) Verhouding van het bruto nationaal produkt tegen courante prijzen tot de gemiddelde monetaire kasmiddelen.

Kwartaalcijfers, seizoeninvloeden niet uitgeschakeld. Bronnen: Bruto nottonaal produkt: Nationaal Instituut voor de Statistiek
en Afdeling voor Toegepaste Economie van de Vrije Universiteit van Brussel.

(3) Maandgemiddelden per kwar taal , nu uitschakeling ven seizoenbewegingen. Cf. Bijlage 6, tabel Il.

de rente over deze beleggingen gedurende de laatste jaren, niettegenstaan-
de zij op l januari 1970 met 0,50 pct. werd verhoogd.
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De stijging van de overige deposito's voor ten hoogste een jaar, die zeer
aanzienlijk was in 1969, was nauwelijks kleiner gedurende de eerste tien
maanden. De nog zeer belangrijke stijging van de deposito's op termijn

Tabel 14.

NIET-MONETAIRE FINANCIELE ACTIVA IN BELGISCHE FRANKEN
MET VAST RENDEMENT

(Veranderingen in miljarden franken)

Overige deposito's Financiële activa
op halflangevoor ten hoogste één jaar en lange termijn

Deposito's
op gewone waarvan Eindtotnelboekjes Deposito's waarvan:

(1 ) Totaal op termijn 'I'otanl Obligaties
en kasbonsen met (2)opzegging

1965 ........................ + 19,6 + 8,9 + 8,1 + 32,2 + 28,9 + 60,7
1966 ........................ + 18,6 + 9,0 + 8,2 + 33,4 + 29,5 + 61,0
1967 ........................ + 23,6 + 7,7 + 5,4 + 55,3 + 46,4 + 86,6
1968 ........................ + 27,3 + 5,7 + 4,4 + 47,6 + 39,1 + 80,6
1969 ....................... + 11,3 v+ 27,5 v+ 25,7 v+ 50,4 v+ 46,1 v+ 89,2

1969 Eerste 10 maanden + 7,9 v+ 19,3 v+ 21,9 v+ 40,1 v+ 36,8 v+ 67,3
1970 Eerste 10 maanden + 1,4 v+ 18,7 v+ 20,9 v+ 56,8 v+ 50,9 v+ 76,9

(1) Cf. Bijlage 6, tabel 12.
(2) Cf. Bijlage 6, tabellen 18, 11 en 15.
v Voorlopige cijfers.

en met opzegging werd in de hand gewerkt door de geringere aantrek-
kingskracht van de deviezendeposito' s en door het behoud van het hoge
rentepeil van de gewone deposito' s, waarvan het tarief tot 9 november
onveranderd bleef; op die datum werd een verlaging op sommige renteper-
centages toegepast. De percentages van de grote deposito' s, waarvan de
schommelingen sterk gebonden zijn aan de rentestand in het buitenland,
zijn geleidelijk gedaald.

De uitgiften van obligaties en kasbons bereikten, in vergelijking met
1969, buitengewoon hoge bedragen, in het bijzonder die van de finan-
ciële instellingen van de overheidssector. De rendementspercentages lagen
gemiddeld aanzienlijk boven die van het voorgaande jaar : zij bleven
namelijk op het eind 1969 bereikte hoge peil en stegen zelfs in lichte mate
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RENTEPERCENTAGES VAN BELEGGINGEN DIE OPENSTAAN VOOR HET PUBLIEK (')

Gewone termijndeposito's
bij de banken

(3 maanden)

Deposito's op gewone
spaarboekjes bij de

Algemene Spaar- en
Lijfrentekas

(incl. de getrouwheidspremie)

Fictief bruto rentepercentage
(2

~
Werkelijk rentepercentage

4

o

8

4 Obligaties met S jaar
looptijd uitgegeven door

de openbare
kredietinstelli nge n

(rendement bij de uitgifte)

Staatsleningen met een
looptijd van meer

dan S jaar
(gemiddeld beursrendement)

o

Kasbons voor 1 jaar
uitgegeven door de

openbare
kredieti nstellinge n

(rendement bij de uitgifte)

8

o

8~
••• _••••• 1':··.1 '

.1·..
Staatsleningen met een

looptijd van meer
dan Sjaar

(rendement bij de uitgifte tot
de uiteindelijke vervaldag)

• met tussentijdse vervaldagen
• zonder tussentijdse vervaldag

4

o
1962 1964 1966 1968 1970 1962 1964 1966 1968 1970 1962 1964 1966 1968 1970

(1) Rentepercentages vóór de belastingheffing bij de bron. Cf. Bijlage 6, tabel 16.
(2) Doordat de inkomens uit inlagen op gewone spaarboekjes thans ten belope van fr. 7.500 per jaar vrijgesteld zijn van

belasting, kan hun werkelijke rentevoet niet worden vergeleken met die welke voorkomen in de andere grafieken. Het fictief
bruto rentepercentage is een deugdelijke vergelijkingsbnsis in het geval van de pur ticulier die van zijn inkomens uit ziju
andere beleggingen noch min noch meer afdraagt dan de bij de bron geheven belnsting. '

(:l) Leningen uitgegeven vóór 1 december 1962.
(4) Leningen uitgegeven na 1 december 1962.

bij de niet-doorlopende openbare uitgiften. De particulieren en de bedrij-
ven hebben activa met vast rendement op halflange en lange termijn aan-
gelegd tot een bedrag van fr. 56,8 miljard, tegen fr. 40,1 miljard in 1969.

GELDSTELSEL.

Onder de hierboven beschreven financiële activa is het deel bestaande
uit de geldhoeveelheid en de quasi monetaire liquiditeiten ondergebracht
bij de banken, met inbegrip van de monetaire kasmiddelen van de overheid,
gedurende de eerste tien maanden van 1970 toegenomen met fr. 25,7 mil-
jard, tegen fr. 22 miljard in 1969. Het stijgingstempo van die activa veran-
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Tabel 15.

OORZAKEN VAN DE VERANDERINGEN IN DE GELDHOEVEELHEID
EN IN DE QUASI MONETAIRE LIQUIDITEITEN BIJ DE BANKEN

(Miljarden franken)

Oorzaken

Quasi Herfinan-
Financiering ciering

Geld· monetaire Kredieten ven de overheid 'l'rans- buiten de
hoeveel- liqui- aan de acties geldschep-

heid diteiten Totaal bedrijven met het pende Diversen
(1)

bij de en parti- Overige buiten- instel- (8 )banken culieren Staat publiek- land lingen
(2) (3 ) (4) rechtelijke

(6 ) (vermeer-lichamen
(5 )

dering:- )
(7 )

1965 .................. +21,1 +11,6 +32,7 +16,1 + 7,0 + 2,4 +13,2 - 2,9 - 3,1

1966 .................. +21,2 +12,8 +34,0 +20,1 +11,8 + 3,2 - 4,0 + 3,3 -.0,4

1967 .................. +11,0 +21,6 +32,6 +26,2 + 1,4 - 0,1 +17,1 - 6,7 - 5,3

1968 .................. +26,1 +18,2 +44,3 +25,4 +23,7 + 3,1 - 8,1 + 0,8 - 0,6

1969 .................. + 9,8 +29,4 +39,2 +11,1 +19,8 + 2,7 +12,7 + 0,7 - 7,8

1969 Eerste 10 ill. - 4,0 +26,0 +22,0 +11,9 + 9,4 + 1,9 + 3,2 + 1,8 - 6,2
1970 Eerste 10 ill. +11,4 +14,3 +25,7 +19,0 v- 4,6 v+ 8,3 v+10,9 - 4,8 v- 3,1

(1) Cf. Bijlage 6, tabellen 9 en 10. De som van de bedragen van de laatste kolom van die twee tabellen is gelijk ucu de
bedragen voorkomend in deze kolom.

(2) Deposito's in Belgische franken voor meer dan één maand, op boekjes ingeschreven deposito's, deposito's in buiten-
landse geldsoorten van in België verblijvende personen.

(3) Cf. tabel 11, derde kolom.
(4) Incl. de financiering van het Wegenfonds. Het kapitaalverkeer van de Staat en vau het Wegenfonds met het buiten-

land is in deze kolom opgetekend. Cf. tabel 10. laatste kolom.
(5) Incl. het kepiteelverkeer van de overige publiekrechtelijke lichamen met het buitenland.
(6) Lopende transnebles en kapitaalverkeer van de bedrijven en particulieren. De cijfers hebben betrekking op België en

slaan, voor 1970, op tien maanden; ze zijn derhalve niet vergelijkbaar met die van de tabellen 4, 5, 6 en 7, welke betrek-
king hebben op de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie en die" voor 1970, op elf maanden slaan.

(7) Herfinanciering van commerciële kredieten aan het buitenland en van kredieten aan de bedrijven en particulieren.
(8) Met name, tegeldemaking van overheidepapier. nettovorderingen op de overige financiële instellingen, obligatieschuld

van de banken, niet elders vermelde vorderingen op en verplichtingen tegenover de in België verblijvende personen.
v Voorlopige cijfers.

derde dus nauwelijks - 4,7 pct., tegen 4,3 pct. -, maar de bestanddelen
die er de tegenpost van uitmaken veranderden aanzienlijk.

De gevoelige verhoging van het overschot van het lopend verkeer
en van het kapitaalverkeer der bedrijven en particulieren met het buiten-
land alsmede het toegenomen beroep van de bedrijven op kortlopende
bankkredieten gaven aan deze factoren een aanzienlijk groter expansieve
uitwerking dan in 1969.

De niet-geldscheppende financiële instellingen, die zich een ruimer
aandeel van de financiële besparingen van de gezinnen zagen toever-
trouwen, maar minder vraag naar krediet ontvingen vanwege de bedrijven
en particulieren, droegen, enerzijds, meer bij tot de financiering van de
overheid, die minder beroep deed op de geldscheppende instellingen,
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terwijl ze, anderzijds, hun aankopen van handelspapier vermeerderden,
waardoor ze de herfinanciering van laatstgenoemde instellingen verge-
makkelijkten.

Ten slotte hadden de diverse transacties, mede wegens de minder
sterke groei van de eigen middelen der banken, een geringere liquiditeits-
verkrappende uitwerking dan in 1969.

GELDMARKT.

De ontspanning op de geldmarkt, die zich aftekende eind september
1969 toen het saldo van de betalingsbalans opnieuw positief werd,

RENTEPERCENTAGES VAN DE BELGISCHE GELDMARKT
EN VAN DE EURO-DOLLAR (1)

12

- Deposito's in Euro-dollars (3 moonden) (2)(3)
- Certificaten von het Rentenfonds (4 maanden) (4)

Niet-geviseerde bankaccepten mei een looptijd von ± 90 dagen,

verhandeld op de markt van het particuliere disconto (3) 12

4

8

4

o o
1962 1964 1966 1968 1970

(1) Cf. Bijlage G, tabel 17_
(2) Rentepercentages voor de belegger die zich niet dekt op termijn.
(3) Percentages geldend aan het einde van de maand.
(4) Percentage vnn de laatste wekelijkse toewijzing van de maand.
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duurde voort en breidde zich uit naarmate het aanhoudende overschot
van deze laatste toenam. De meest kenmerkende tekenen van ontspan-
ning waren het ruimere aanbod op de daggeldmarkt, de vermindering
van de portefeuille handelspapier van de Bank, de omvang van de
inschrijvingen op overheidspapier in Belgische franken met een looptijd
van ten hoogste één jaar en de geleidelijke, maar aanhoudende daling van
de rentestand in de verschillende sectoren van de markt.

Op 22 oktober en 10 december verlaagde de Bank haar rentetarieven
telkens met 0,50 pct. en bracht aldus de basisdiscontovoet terug van
7,50 tot 6,50 pct.

DAGGELD (1)

(Daggemiddelden, per kwartaal, in miljarden franken)

Banken Diverse instellingen

Ne tto.uitleninçe n

o o
Netto-opnemingen

Rentenfonds Herdiscontering- en Woorborginstituut

o o

1962 1964 1966 1968 1970 1962 1964 1966 1968 1970

(1) Cf. Bijlage 6, tabel 18.
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Op de daggeldmarkt was de nettoaanbreng van de banken en van de
diverse instellingen gemiddeld, voor het gehele jaar, ongeveer even groot
als in 1969, maar het Rentenfonds, dat in 1969 per saldo kapitalen had
opgenomen, werd netto-uitlener van belangrijke bedragen. Het Herdiscon-
tering- en Waarborginstituut kon dan ook aanzienlijk hogere bedragen
opnemen.

Tot augustus schommelde de daggeldrente een weinig beneden de in
de laatste maanden van 1969 bereikte maxima. Afgezien van voorbijgaande
spanningen nam de daling vervolgens in kracht toe, vooralonder invloed
van een verlaging van het percentage boven hetwelk het Rentenfonds
optreedt als uitlener en van de verruiming van zijn uitleningen in verband
met de verschillen die tegenover bovenvermeld percentage werden waar-
genomen.

Van fr. 141,6 miljard in het derde kwartaal van 1969 steeg het totale
gemiddelde bedrag van het gedisconteerde handelspapier en van de bank-
accepten tot fr. 145,3 miljard in het derde kwartaal van 1970, d.i. met
fr. 3,7 miljard. De overvloedige toevoer van middelen beïnvloedde het
houderschap van dit papier. De bij de banken ondergebrachte portefeuille
groeide aan met fr. 25 miljard. Dank zij de verruiming van de middelen
die het Herdiscontering- en Waarborginstituut zich op de daggeldmarkt
kon verschaffen, kon het zijn eigen portefeuille tot een ongewoon hoog
peilopvoeren ; het gemiddelde van ieder kwartaal overtrof verr~weg dat
van het voorgaande jaar. Ook het gemiddelde bedrag van het handelspapier
en van de bankaccepten ondergebracht bij de overige instellingen van de
markt en in het buitenland, voornamelijk in het Groothertogdom Luxem-
burg, nam toe, namelijk met fr. 1,5 miljard tussen het derde kwar-
taal van 1969 en het derde kwartaal van 1970. Wegens die gezamenlijke
evolutie van de portefeuilles van de verschillende instellingen verminder-
de het gemiddelde bedrag van het bij de Bank ondergebrachte handels-
papier en van de bankaccepten geleidelijk van fr. 32,8 miljard in het derde
kwartaal van 1969 tot fr. 4,7 miljard in het derde kwartaal van 1970. In
het laatste kwartaal daalde het tot fr. 2,7 miljard.
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Tabel 16.

HOUDERSCHAP VAN HET DOOR DE BANKEN GEDISCONTEERDE HANDELSPAPIER

EN VAN DE BANKACCEPTEN (1)

(Miliarden franken)

Portefeuille van
de overige

Gemiddelde bedragen het Herdiscon- instellingen
aan het einde ven de maand tering- en van de de Nationale Totaalmarkt van het Bank

(2 ) de banken Waarborg- particuliere van Belgiëinstituut
(3) disconto (4)

en portefeuille
in het buitenland

1965 ........................... 56,6 1,9 15,0 4,0 77,5
1966 ........................... 6'2,6 0,8 15,8 8,8 88,0
1967 ........................... 74,3 '2,5 17,7 6,8 101,3
1968 ........................... 86,6 1,8 '21,5 10,8 1'20,7
1969 ........................... 89,9 '2,'2 19,5 '26,0 137,6

1969 Ie kwartaal ............ 84,6 1,6 '21,9 '2'2,7 130,8
2e kwartaal ............ 88,1 1,9 '20,3 '27,1 137,4
a- kwartaal ............ 88,9 1,1 18,8 3'2,8 141,6
4e kwartaal ............ 98,0 4,4 16,9 21,'2 140,5

1970 le kwartaal ............ 10'2,5 5,4 18,9 12,'2 139,0
2" kwartaal ............ 107,4 4,3 '21,2 10,7 143,6
s- kwartaal ............ 113,9 6,4 '20,3 4,7 145,3
4e kwartaal ............ 118,0(5) 7,'2 '2'2,3(5) '2,7 n.b .

(1) Opgenomen bedrag van de disconto- en acceptkredieten in Belgische franken bij hun oorsprong verleend door de
banken Ban 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 VBn 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 hun oorsprong verleend door de banken, omvntten

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

Zoals in de loop van de voorgaande jaren werden de belangrijke, van
1969 tot 1970 waargenomen veranderingen in het herdisconto van handels-
papier bij de Bank en, meer in het algemeen, in haar portefeuille handels-
papier en overheidseffecten, die slechts een van de tegenposten van de
- beperktere - schommelingen van de uitgegeven biljettenhoeveelheid
vormen, grotendeels gecompenseerd door tegengestelde, eveneens omvang-
rijke bewegingen van andere, aan de Bank afgestane activa, in dit geval
van haar netto goud- en deviezenpositie.

De ontspanning op de geldmarkt ging gepaard met een vrij belang-
rijke daling van de tarieven op de markt van het particuliere disconto.
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VOORNAAMSTE TEGENPOSTEN VAN DE BANKBILJETTEN
VAN DE NATIONALE BANK VAN BELGIE (1)

(Gecumuleerde veranderingen, in miliarden franken, vanaf 31 december 1966)

30 30

Handelspapier+Overheidseffecten

o

2020

Goudvoorraad en

10 10

o

-10 -10

-20 -20

1967 1968 1969 1970

(1) De uitvoeraccepten zijn niet begrepen in de goudvoorraad en netto deviezenposibie, maar in het handelspapier.

Het tarief van de niet-geviseerde bankaccepten met 90 dagen looptijd liep
terug van 8,75 pct. in december 1969 tot 7 pct. in december 1970. Een
gelijkaardige, maar iets minder omvangrijke beweging deed zich voor in de
aankooptarieven van het Herdiscontering- en Waarborginstituut, waarin
bovendien een grotere verscheidenheid werd gebracht en die meer werden
afgestemd op die van Creditexport.

De herdisconto- en visumplafonds, die op 1 mei 1969 werden inge-
steld als een permanent instrument van monetair beleid dat, naargelang
van de omstandigheden, min of meer dwingend kan worden gemaakt,
werden herhaaldelijk aangepast. Zoals in september 1969 was aangekon-
digd, werden zij in het eerste kwartaal geleidelijk verlaagd: van 12 pct.,
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eind december 1969, van het gemiddelde bedrag van de voornaamste mid-
delen in Belgische franken van de banken werden zij teruggebracht tot
10 pct. eind maart 1970. Krachtens een beslissing van maart 1970 werd

RENTEPERCENTAGES VAN HANDELSPAPIER EN DAGGELD (1)

8

N.B.B.: Geaccepteerde, in een bank gedomicilieerde wissels

H.W.1.: Geviseerde bankaccepten waaraan Învoertransacties ten
grondslag liggen (2)

Niet-geviseerde bankaccepten met een looptijd van ± 90 dagen,

verhandeld op de markt van het particuliere disconto (3)

Daggeld (4)

,
IL

\
\,
' ..... 8

6 6

4 4

2

o o
1962 1964 1966 1968 1970

(1) Cl. Bijlage 6, tabellen 17 en 19.
(2) Tot 31 mei 1970 : met een looptijd van maximurn 120 dagen. Nadien: van 61 tot 120 dagen looptijd.
(3) Percentages geldend aan het einde van de maand.
(4) Daggemiddelden per maand.

dit percentage verlaagd tot 9,5 op 30 juni en tot 9 op 30 september, om
zodoende de weerslag te compenseren die de vervanging - waarop verder
nog wordt teruggekomen - van het visum voor sommige uitvoerwissels
door een certificering moest hebben op de beschikbare marges van de
banken. Anderzijds heeft de Bank, met ingang van 31 maart, de geviseerde
Creditexport-wissels met een nog resterende looptijd van meer dan een
jaar buiten de begrenzing gesteld, in tegenstelling met vroeger toen er
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rekening werd gehouden met alle geviseerde wissels met een looptijd van
minder dan twee jaar. Bovendien werd aan de banken die de beschikking
kregen over forfaitaire plafonds, die aanvankelijk niet werden vastgesteld
in verhouding tot de werkmiddelen, met ingang van 31 juli een herziening
van die vaste bedragen toegestaan.

HERDISCONTO- EN VISUMPLAFONDS

(Miljarden franken)

60

- Herdisconto- en visumplafonds

~} A k d bd (1) {Niet-geViSeerde geherdisconteerde wissels (2)
~ angere en eerogen Geviseerde wissels (3)

--L Geviseerde wissels met ten hoogste 120 dagen looptijd, ondergebracht in de bonken (.4)
60

40 40

20 20

o o
o M o

1969 1970

(1) Daggemiddelden per maand.
(2) Incl. de geherdisconteerde, gecertificeerde wissels en de bij de Notionale Bank van België herdisconteerbare wissels

die op de markt van het particuliere disconto, gehouden door het Herdiscontering. ('D Wanrborgiustdtuub, gemobiliseerd
werden.

(3) Al dan niet geherdisconteerde wissels met een looptijd VUIl minder dun twee [nnr (met een nog resterende looptijd vnn
ten hoogste één jaar voor de Creditexport-wissels sedert 31 maart 1970).

(4) Aangezien deze wissels reeds aangerekend werden op de plafonds. geven ze ann de banken een herdiscontomogelijkheid
die gevoegd wordt bij de mogelijkheid tot mobilisering van andere wissels binnen de grenzen vnn de beschikbare marges.
Gegevens slechts beschikbaar VBn eind septomber 1969 tot eind noveruher 1£170.

Het totaal van de individuele herdisconto- en visumplafonds daalde
van fr. 44 miljard op 31 december 1969 tot een minimum van fr. 36,8 mil-
jard eind juni 1970; eind december bedroeg het fr. 38 miljard. De totale
beschikbare marge tegenover die maximumgrenzen verminderde van
gemiddeld fr. 12,2 miljard in december 1969 tot een minimum van fr. 6,2
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miljard in mei; nadien steeg zij gevoelig boven dit bedrag, vooral ten
gevolge van de grotere liquiditeit van de banken; in december bedroeg zij
fr. 11 miljard.

Sedert 1 juni 1970 worden wissels betaalbaar binnen 120 dagen, die
werden getrokken voor de financiering van uitvoer naar de landen van de
Europese Economische Gemeenschap, door de Bank niet meer geviseerd.
Voortaan mogen die wissels worden gecertificeerd voor zover zij beant-
woorden aan de voorwaarden die voordien gesteld waren voor het visum.
In tegenstelling met het visum houdt de certificering geen formele verbin-
tenis tot herdiscontering vanwege de Bank in; zij is slechts de erkenning
dat de wissels, die er het voorwerp van uitmaken, de herdiscontovoorwaar-
den van de Bank vervullen. Terwijl de geviseerde wissels, zodra het
visum is aangebracht, automatisch worden aangerekend op het plafond
van de bank die het visum verkrijgt, worden de gecertificeerde wissels
pas aangerekend op het ogenblik waarop zij aan de Bank of aan
het Herdiscontering- en Waarborginstituut worden afgestaan; in dat
laatste geval brengt die aanrekening voor de Bank een zelfde verbintenis
tot herdiscontering mee als die welke voortvloeit uit het visum.

Uit het oogpunt van het monetair beleid heeft die formule het voor-
deel dat de Bank sneller de liquiditeit van het bankstelsel kan beïnvloeden,
want een eventuele aanpassing van de plafonds kan een meer onmiddel-
lijke uitwerking hebben op de werkelijke mogelijkheden tot mobilisering
van de portefeuille gecertificeerde wissels dan op die van de portefeuille
geviseerde wissels. Voor het Herdiscontering- en Waarborginstituut en zijn
cedentenhebben de gecertificeerde wissels dezelfde mate van liquiditeit
als de geviseerde wissels. Daarbij komt dat het gecertificeerde papier
niet, zoals het geviseerde papier, wordt aangerekend op het plafond van
de banken die de wissels zelf in portefeuille houden. Voor de uitvoerder,
ten slotte, is er geen enkel verschil tussen de financiering met gecertificeerd
papier en de financtering met geviseerd papier; de kosten zijn, meer
bepaald, niet groter.

Om meer bewegingsvrijheid aan de banken te geven, werd de certifi-
ceringsprocedure als alternatieve keuzemogelijkheid op 10 juni uitgebreid
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tot de uitvoer, betaalbaar op ten hoogste 120 dagen, naar landen buiten
de Europese Economische Gemeenschap. Op 17 augustus werd de grens
van 120 dagen afgeschaft voor al de verrichtingen die het voorwerp moeten
of mogen uitmaken van een certificering in vervanging van de toekenning
van het visum. Alleen de verrichtingen op halflange termijn die door Cre-
ditexport worden gefinancierd, blijven aan de procedure van het visum
onderworpen en vallen dus buiten het toepassingsgebied van de certifi-
cering, welk ook het land van bestemming zij.

De verruiming van de liquiditeit van de financiële instellingen kwam
eveneens tot uiting in de beweging van hun portefeuille kortlopend over-
heidspapier. Het gemiddeld bedrag van dit papier steeg van fr. 38,l miljard

Tabel 17.

OVERHEIDSPAPIER IN BELGISCHE FRANKEN VOOR TEN HOOGSTE EEN JAAR, IN HET
BEZIT VAN DE FINANCIELE INSTELLINGEN DIE AAN DE GELDMARKT DEELNEMEN (1)

(Mil;arden franken)

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

aan het einde van de maand

I
van het papier I het Rentenfonds(2) de overigede banken instellingen de Schatkist

1965 ........................... 20,9 17,0 37,9 33,2 4,7
1966 ........................... 19,9 17,1 37,0 34,4 2,6
1967 ........................... 20,6 25,2 45,8 42,8 3,0
1968 ........................... 17,2 31,3 48,5 44,6 3,9
1969 ........................... 14,7 27,4 42,1 40,1 2,0
1970 ........................... 20,5 33,3 53,8 48,5 5,3

1969 Ie kwartaal ............ 13,6 34,0 47,6 44,6 3,0
2e kwartaal ............ 16,4 32,3 48,7 46,1 2,6
3e kwartaal ............ 13,2 21,0 34,2 33,6 0,6
4e kwartaal ............ 15,5 22,6 38,1 36,1 2,0

1970 le kwartaal ............ 18,8 30,4 49,2 44,0 5,2
2e kwartaal ............ 20,5 35,9 56,4 51,8 4,6
a- kwartaal ............ 21,4 32,7 54,1 48,9 5,2
4e kwartaal ..... " ..... 21,4 33,8 55,2 49,0 6,2

(1) Papier uitgegeven door de Schatkist en het Rentenfonds en in het bezit van de banken (de « swap »-certificaten niet
inbegrepen), de Nationale Maatschappij voor Krediet aan de Nijverheid, het Gemeentekrediet van België, de Nationale Kas
voor Beroepskrediet, de Nationale Maatschappij voor de Huisvesting, de Nationale Landmaatschappij, het Centraal Bureau
voor Hypotheeair Krediet, het Nationaal Instituut voor Landbouwkrediet, de Algemene Spa ar- en Lijfrentekas en de parti.
culiere 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 Rentenfonds werd beschouwd als een bron van
middelen die ter beschikking werden gesteld van de Schatkist en die werden afgetrokken van die welke het Fonds heeft
ontvangen.
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in het vierde kwartaal van 1969 tot fr. 55,2 miljard in het vierde kwartaal
van 1970. Die stijging is voor een deel toe te schrijven aan het feit dat
de instellingen buiten het bankwezen een deel van de opbrengst van hun
emissies op halflange of lange termijn voorlopig in overheidseffecten
belegden en de kredietverlening van sommige van die instellingen aan
bedrijven en particulieren trager toenam. Ook de banken gaven uit-
breiding aan hun portefeuille overheidspapier. De middelen die aldus
aan de Schatkist werden verschaft, vermeerderden met fr. 12,9 mil-
jard en de gelden ter beschikking gesteld van het Rentenfonds, met fr. 4,2
miljard. De rentevoet van de certificaten uitgegeven door het Rentenfonds
vertoonde, onder de controle van dit laatste, een geleidelijke teruggang, die
in het tweede halfjaar van 1970 sneller werd: van 8,75 pct. eind 1969
daalde hij tot 7,25 pct. eind 1970. De rentepercentages van de schatkistcer-
tificaten vertoonden een gelijkaardige beweging.

AANDELENMARKT.

De in juni 1969 begonnen daling van de noteringen van de Belgische
aandelen zette zich voort tot in juli. Dit verloop staat in verband met het
hogere rendement van de vast rentende waarden, met de meer onzekere
conjunctuurvooruitzichten, meer bepaald op de markten van de ijzerhou-
dende en niet-ijzerhoudende metalen, van sommige chemische produkten
en textielgrondstoffen, alsook met de meer structurele moeilijkheden in de
papiersector .

Vervolgens tekende zich een herleving af, vooral in de financiële sector,
de gas- en elektriciteitsbedrijven alsmede in de bedrijven die in het buiten-
land werkzaam zijn.

Per saldo lagen de noteringen in de contantmarkt in december 1970
1,8 pct. hoger dan in december 1969, terwijl de termijnnoteringen nog met
6,2 pct. terugliepen.

De kapitalisatievoet van de aandelen is gevoelig gestegen in vergelij-
king met het voorgaande jaar, inzonderheid als gevolg van hetlagere
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Tabel 18.

MARKTEN DER EFFECTEN MET VERANDERLIJK RENDEMENT

Kapitaal- Indexcijfers der noteringen (2)
omzet (lOS8 = 100)
(1)

Contantmarkt Termijnmarkt
(Gemid-

delden pCT
Belgische Belgische Belgische Belgischebeursdag,

in miljoenen effecten
en Kongolese

effecten
en Kongolese

franken) effecten effecten

1965 ........................... 82 125 91 122 91
1966 ........................... 70 108 79 102 75
1967 ........................... 80 102 76 103 75
1968 ........................... 133 111 87 114 101
1969 ........................... 147 121 95 131 120
1970 ........................... 111 114 90 124 113

1969 December ............ 110 114 90 128 116
1970 December ............ 123 116 90 120 108

(1) 'I'runencbies op de Beurs te Brussel (termijn. en ccntantmarkt) .
Bron : Beurscommissie te Brussel.

(2) Gemiddelden van de indexcijfers op de 10e en 25e van iedere maand voor de Beurzen te Brussel en te Antwerpen.
Bron : Nationaal Instituut voor de Statistiek.

gemiddelde peil van de noteringen en de verhoging van de dividenden die
door de stijging van de winsten in 1969 mogelijk werd.

In vergelijking met 1969 werden voor 24 pct. minder kapitalen ver-
handeld.
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BEHEER

De h. Franz De Voghel, die op 3 november 1944 tot directeur van de
Bank werd verkozen en op 8 augustus 1957 tot vice-gouverneur werd
benoemd, heeft zijn ambt neergelegd op 21 december 1970 wegens het
bereiken van de leeftijdsgrens van 67 jaar.

Reeds vóór hij in de Bank kwam had de h. De Voghel - die doctor in
de rechten en doctor in de politieke en sociale wetenschappen is, en profes-
sor aan de Katholieke Universiteit te Leuven - op verschillende gebieden
blijk gegeven van zijn schitterende capaciteiten, ondermeer in de Bank-
commissie waar hij actief medewerkte aan de toepassing van de bankwet-
geving.

De h. De Voghel vervulde ook zeer gewichtige openbare opdrachten.
In 1945, toen vele oorlogsmoeilijkheden nog moesten worden opgelost, werd
hem de zware post van Minister van Financiën toevertrouwd. In de talrijke
instellingen waar hij een mandaat uitoefende, bekleedde hij steeds de
hoogste functies met de grootste verantwoordelijkheid.

Ook op het internationale vlak heeft de h. De Voghel een belangrijke
rol gespeeld.

In het kader van zijn menigvuldige opdrachten kon hij zijn veelzijdige
kennis en zijn scherpzinnigheid tot ontplooiing brengen, daarbij steunend
op een helder doorzicht en op een juiste beoordeling van de politieke moge-
lijkheden van het ogenblik.

In de Bank wijdde hij zich meer speciaal aan het departement Studiën
dat onder zijn leiding is uitgegroeid tot het onpartijdige, soepele en volle-
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dige instrument waarop de Bank thans kan rekenen bij het uitwerken van
haar beleid. Binnen zijn bevoegdheid vielen ook de personeelsaangelegen-
heden, een domein waarin hij steeds blijk gaf van een diepe zin voor billijk-
heid en sociale promotie.

De verheven opvatting van het openbaar belang en de grote bekwaam-
heid waarvan de h. De yoghel talloze bewijzen gaf, verzekerden hem de
bewondering en het vertrouwen van iedereen.

Zijn vertrek wordt algemeen betreurd.

Uit erkentelijkheid voor de uitnemende diensten bewezen door
de h. vice-gouverneur De Voghel, heeft Zijne Majesteit de Koning hem
gemachtigd de eretitel van zijn ambt te voeren.

** *

Bij koninklijk besluit van 31 juli 1970 werd het mandaat van directeur
van de h. Cecil de Strycker hernieuwd voor een termijn van zes jaar,
ingaand 14 september 1970.

** *

De algemene vergadering van 23 februari 1970 is overgegaan tot de
statutaire verkiezingen.

Zij heeft de mandaten hernieuwd van de h. regent Henri Cappuyns,
kandidaat voorgedragen door de Minister van Financiën, van de hh. August
Cool en Constant Boon, regenten respectievelijk verkozen op voorstel
van de meest vooraanstaande organisaties der werknemers en van de
landbouw, en van de h. censor Fritz Meyvaert.

Zij heeft eveneens voorzien in de vervanging van de h. regent Roger
De Staercke, die de leeftijdsgrens had bereikt in 1969, maar door de
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Minister van Financiën gemachtigd werd, bij toepassing van artikel 56 der
statuten, zijn mandaat, dat na de vergadering van 23 februari 1970 ver-
streek, voort te zetten.

Zijn opvolger is de h. Raymond Pulinckx, kandidaat voorgedragen door
de meest vooraanstaande organisaties van de nijverheid.

Werden eveneens verkozen door de vergadering, de h. Henri
De Kerckheer, ter vervanging van de h. censor Victor Devillers, die zich
'niet meer herkiesbaar had gesteld, en de h. Roger van de Wyer, om te
voorzien in het mandaat van censor vacant door het overlijden, op
25 februari 1969, van de h. Edouard Gruwez.

Bij toepassing van de artikelen 53 en 55 der statuten verstrijken al deze
mandaten na de gewone algemene vergadering van februari 1973.

** *

De Gouverneur heeft in volgende bewoordingen hulde gebracht aan
de hh. De Staercke en Devillers.

(( Door het vertrek van de h. De Staercke verliezen de Raden van de
Bank een van hun prominente leden.

» De h. De Staercke werd tot regent verkozen door de algemene ver-
gadering van 27 februari 1961, toen de h. Léon Bekaert de Bank verliet.

» Zeer gehecht aan de Bank, verleende hij haar immer een voortreffe-
lijke medewerking; zijn objectieve en afgewogen inlichtingen, zijn adviezen,
gesteund op een bewonderenswaardige kennis van 's Lands economische
en sociale leven, en gekenmerkt door een voortdurende bezorgdheid voor
het algemeen belang, werden bijzonder gewaardeerd.

» Het vertrek van de h. De Staercke wordt diep betreurd door allen
die het voorrecht hadden met hem in de Raden van onze Instelling te
zetelen. »
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(( De h. Devillers die op 28 februari 1955 tot censor werd verkozen,
neemt sedert 15 jaar deel aan de activiteit van de Bank. Op 31 maart 1965
werd hij door zijn collega's tot voorzitter van het College der censoren
aangesteld.

» Door zijn grote bevoegdheid, de onpartijdigheid van zijn adviezen
en zijn bekommernis de gemeenschap en de belangen van de Bank te
dienen, heeft de h. Devillers aan onze Instelling een waardevolle medewer-
king verleend waaraan zijn' grote hoffelijkheid een gans bijzondere waarde
gaf. »

De vergadering heeft eenparig aan de h. Roger De Staercke de titel
van ereregent verleend, en de h. Victor Devillers gemachtigd de titel te
voeren van erevoorzitter van het College der censoren, ter erkenning van
de uitmuntende diensten die zij aan de Bank hebben bewezen.

** *

Het College der censoren, na overeenkomstig artikel 54 der statuten
te hebben beraadslaagd, heeft de h. censor Marcel Leclercq tot voorzitter
verkozen.

86



PERSONEEL

De heer Jean Hautain, beheerder van de bijbank te Luik, is voortijdig
overleden op 28 november 1970.

Met hem verliest de Bank een begaafd ambtenaar. Nadat hij tijdens
zijn lange loopbaan de leiding waargenomen had van verschillende agent-
schappen, werd hij in 1967 als beheerder van de bijbank te Luik aangesteld.

De Bank werd eveneens getroffen door het afsterven van
de heren Raymond Van Daele en Jean Kaux, respectievelijk afdelingshoofd
bij het agentschap Gent en bij de bijbank te Luik, de heren Henri Bergiers
en Laurent De Putter van het hoofdbestuur, de heren Joseph Bosquet van
het agentschap Namen en Raoul Dehon van het agentschap Charleroi.

** *

Vijf ambtenaren werden, na een lange en vruchtbare loopbaan, gepen-
sioneerd: de heren Maurice de Behault en Pierre Vroom, afdelingshoofden
bij de bijbank te Antwerpen, Emile Tilmant, afdelingshoofd bij de bijbank
te Luik, Maurice Dejardin en Joseph Sotre, respectievelijk afdelingshoofd
bij het agentschap te Verviers en te Namen.

De Bank dankt hen voor hun trouwe medewerking.

Zij erkent ook, met genoegen, de verdiensten van de heren Jean
Bauweraerts, Jean Bayot, Remi Beerens, Guillaume Deknop, Paul
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Denies, Camille Festraets, Juffr. Raymonde Gillet, de heren Bernard
Klinck, Albert Patesson, Mevr. Léonie Praxel-Ketelbuters, de heren Ray-
mond Schuhmann, Frans Vandenbosch, Léopold Vander Elst, Mevr. Marie-
Louise Montoisy-Vanderslaghmolen, de heer Alfons Verbrugghe van het
hoofdbestuur, de heren Marin Mattheeussen, Georges Rausenberger, Jozef
Vandergeeten, Maurice Verhegge, Albert Verschueren van de vestigingen
in de provincie, die allen tijdens het afgelopen jaar op pensioen gesteld
werden.

Zij wenst hen nog vele en gelukkige jaren.

** *

Het beheer van de bijbank te Luik werd toevertrouwd aan
de heer Jean Vilenne. Het agentschap te Leuven zal voortaan geleid wor-
den door de heer Henry Liénart van Lidth de Jeude, de agentschappen te
Tongeren en te Moeskroen respectievelijk door de heren Frans Leflere en
Florent Ryckaert.

De heer Georges Marlet werd titularis van het agentschap Dinant.
De heer Jean-François Kervyn de Marcke ten Driessche werd, ad interim,
belast met de leiding van het agentschap Aat.

De Bank heeft haar inspanningen op gebied van organisatie, automa-
tische informatieverwerking en personeelsopleiding voortgezet.

Een cursus betreffende elektronische informatieverwerking, evenals
een inleidende cursus over management, werden georganiseerd.

De betrekkingen tussen de Directie en de syndicale afvaardiging van
het personeel, bleven gekenmerkt door wederzijds vertrouwen en verstand-
houding.

Aan het sociaal statuut van het personeel werden verschillende verbete-
ringen aangebracht.
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Met het oog op de vernieuwing der mandaten van de afgevaardigden
der ambtenaren in het Beheerscomité van de Pensioenkas van het personeel
werden verkiezingen gehouden.

** *

Het Bestuur van de Bank betuigt zijn oprechte dank aan alle perso-
neelsleden voor de toewijding waarvan zij bij voortduring blijk geven.

Dank zij de medewerking van een groep ambtenaren en bedienden,
kon het zich eveneens verheugen in de verdere vertrouwensvolle samen-
werking met verschillende Afrikaanse centrale banken, inzonderheid met
de Banque Nationale du Congo.
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ONTLEDING VAN DE BALANS

EN VAN DE WIN ST- EN VERLIESREKENING

OVER HET BOEKJAAR 1970

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 1970 . F 73.519.400.720
waarvan,

goud in het buitenland .

goud in België. . . .

F
F

73.149.785.084

369.615.636

F 73.519.400.720

Op 31 december van vorig jaar beliep deze voorraad F 75.947.214.202

INTERNATIONAAL MUNTFONDS.

De tegoeden door de Bank verworven bij toepassing van de bepa-
lingen van de wet van 9 juni 1969 (1) en van de overeenkomsten gesloten
met de Staat worden geboekt onder de hierna volgende rubrieken die
overeenstemmen met de respectieve categorie van rechten van de Belgische
Staat, waarvan de Bank eigenaar wordt.

(I) Zie verslag over de verrichtingen van het boekjaar 1969, blz. 148.
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D eel n e m ing.

Het quotum van België in het Internationaal Muntfonds werd van
$ 422.000.000 op $ 650.000.000 gebracht. Dit betekent een verhoging van
$ 228.000.000 of FB 11.400.000.000. Eén kwart van dit bedrag, of
FB 2.850.000.000, is betaalbaar in goud.

Krachtens art. 2 van de wet van 9 juni 1969 heeft de Bank de betaling
in goud aan het Fonds te haren laste genomen en voor hetzelfde bedrag,
de bijkomende rechten die de Staat, als gevolg van deze verrichting, op
het Fonds bezit als eigen tegoed geboekt.

Het saldo, betaalbaar in Belgische franken d.i. F 8.550.000.000, werd
door de Belgische Staat nagenoeg geheel voldaan in Schatkistbons, luidend
in Belgische franken en opvraagbaar door het Fonds naargelang van zijn
behoeften in onze valuta. Deze bons zijn neergelegd bij de Bank C).

Per 31 'december 1970 vertoont de rekening
cc Deelneming ))een saldo van . . F 19.583.803.811

Dit bedrag vertegenwoordigt wat bij overeen-
komst de trekkingsrechten in de cc goudtranehe )) en
in de cc supergoudtranche ))wordt genoemd.

Op 31 december 1969 was het saldo van deze
rekening .F 7.776.944.192

In vergelijking met het voorgaande jaar is er dus
een vermeerdering met F 11.806.859.619

die verklaard wordt door de volgende bewegingen :

Vermeerdering :

a) Betaling aan het Fonds door de Bank, op 29 decem-
ber 1970, tot ontheffing van de Belgische Staat, van
de aanvullende intekening betaalbaar in goud, d.i.
25 pet. van de verhoging van het quotum. F 2.850.000.000

--------
Te transporteren (meer) . F 2.850.000.000

(1) Zie blz. III van dit verslag.
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Transport (meer) . .F 2.850.000.000
b) Trekkingen van Belgische franken op het Interna-

tionaal Muntfonds :
Burundi .F 125.000.000
Columbia .F 390.000.000
Frankrijk .F 1.000.001.728
Ghana .F 100.000.000
Turkije .F 250.000.000
Verenigde Arabische

Republiek .F 175.000.000
Verenigd Koninkrijk . .F 1.000.000.000
Verenigde Staten van

Amerika .F 4.500.000.000
Zuid-Afrika .F 1.250.000.000

F 8.790.001.728

c) Aanwending van Belgische franken door het Fonds
voor de terugbetaling van leningen toegestaan door
Italië in het kader van de Algemene Leningsarran-
gementen F

d) Uitkering aan de Belgische Schatkist van het aan-
deel van België in de verdeling van het netto-
inkomen van het Fonds voor het boekjaar afgesloten

.per 30 april1970 (art. XII, sect. 6/b van de statuten
van het Fonds). . . . . . . . . . . . F 11.374.848

-------
meer. . F 13.151.376.576

1.500.000.000

Vermindering :

a) Terugbetalingen in Belgische franken door volgende
landen:

Brazilië .F 2.541.027
Ceylon .F 45.000.000
Columbia .F 117.753.648
Denemarken .F 268.466

_.

Te transporteren . .F 165.563.141
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Transport .F
.F
.F
.F
F

165.563.141
100.000.000
195.000.000
205.000.000

99.370

Ghana
India
Joegoslavië
Turkije
Verenigde Arabische

Republiek F 60.000.000

F 725.662.511
b) Aanvulling door het Fonds van

zijn tegoeden in Belgische fran-
ken door een verkoop van goud
(art. VII, sect. 2/ii) . F 618.854.446

minder

Netto-vermeerdering

F

F

1.344.516.957

11.806.859.619

Le n in gen C).

In 1970, heeft de Bank geen leningen moeten verstrekken, tot onthef-
fing van de Belgische Staat, aan het Internationaal Muntfonds bij toepassing
van de Algemene Leningsarrangementen.

Bijzondere trekkingsrechten C).
Op 31 december 1970, belopen de bijzondere

trekkingsrechten, geboekt door de Bank. . F

Dit bedrag valtuiteen als volgt :

a) toewijzing aan België, op 1 januari 1970, van een
eerste schijf bijzondere trekkingsrechten voor een
bedrag van $ 70.896.000 of 16,8 pct. van
$ 422.000.000, zijn quotum op die datum, of. . F

b) aankoop van bijzondere trekkingsrechten van parti-
ciperende lidstaten tegen effectief convertibele
valuta's .F

10.245.522.200

3.544.800.000

6.700.000.000

(1) Zie verslag over de verrichtingen van het dienstjaar 1969, blz. 150 en 151.

94



c) storting van bijzondere trekkingsrechten door het
Fonds voor rekening van de Belgische Schatkist uit
hoofde van interesten op de tegoeden van België
over de periode van 1 januari tot 30 april 1970
(art. XXVI van de statuten van het Fonds) . . F 722.200

De tegenwaarde van de aanvankelijke toewijzing, d.i. F 3.544.800.000
staat geboekt op de passiva, in de termijnrekening zonder bepaalde verval-
dag : « Internationaal Muntfonds : Bijzondere trekkingsrechten, netto
cumulatieve toewijzing II C).

De nettocrediteurpositie van België in bijzondere trekkingsrechten
bedraagt derhalve F 6.700.722.200.

TOTAAL VAN DE DEKKINGSELEMENTEN.

Krachtens artikel 30 van de statuten, in overeenstemming gebracht
met de wet van 9 juni 1969 C), moet het totaal van de tegoeden die onder
dit hoofd voorkomen, het totaal van de verbintenissen op zicht tot een
bedrag van ten minste één derde dekken.

Op 31 december 1970 bereiken de dekkingsele-
menten in totaal . F
tegen, op 31 december 1969 . . F

103.348.726.731
83.724.158.394

Het dekkingspercentage bedraagt derhalve 53,36 pct. On 31 decem-
ber 1969, bedroeg het 44,44 pct.

VREEMDE VALUTA'S.
TE ONTVANGEN EN TE LEVEREN VREEMDE VALUTA'S EN GOUD (3).

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

Per 31 december 1969 Per 31 december 1970

Vreemde valuta's

Te transporteren

F

F

35.618.472.043 39.013.870.093

39.013.870.09335.618.472.043

(1) Zie blz. 105 van dit verslag.
(2) Zie verslag over de verrichtingen van het dienstjaar 1969, blz. 152.
(3) Zie blz. 105 van dit verslag.
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Transport. .F 35.618.472.043 39.013.870.093

Te ontvangen vreemde valuta's
en goud C). F 17.509.800.735 10.717.986.554

Totaal F 53.128.272.778 49.731.856.647

Te leveren vreemde valuta's
en goud C) . F 51.767.241.429 48.686.895.295

Netto positie F 1.361.031.349 1.044.961.352

De tegoeden in vreemde valuta' s, vermeerderd met de te ontvangen
vreemde valuta' s, vormen de tegenwaarde van de verkopen op termijn aan
de Belgische Schatkist en aan buitenlandse banken.

Op 31 december 1970 overtreffen deze activa de verbintenissen met
F 1.044.961.352. Dit bedrag vertegenwoordigt de positie van de Bank in
buitenlandse munt.

INTERNATIONALE AKKOORDEN.

Hierna de eigen kenmerken van de twee rekeningen C) die onder
deze rubriek voorkomen :

E u rop e e s Mon eta i rAk k oor d.

Deze rekening is bestemd voor de voorschotten in Belgische franken
door de Bank verstrekt aan. andere centrale banken, overeenkomstig de
stipulaties van het akkoord dd. 5 augustus 1955, volgens de bepalingen
van de overeenkomst dd. 16 april1959 gesloten met de Belgische Staat C),
en tegen de rentevoet vastgesteld door de Commissie van Bestuur van het
Europees Monetair Akkoord. Sinds februari 1960 bleef deze rentevoet
onveranderd 3 pct.

(1) Alle lopende verrichtingen luiden in vreemde valuta's.
(2) Rekeningen geopend ter uitvoering van de wet van 28 juli 1948.
(3) Zie verslag over de verrichtingen van het boekjaar 1959, blz. 106.
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Sedert 1 april 1963 werd geen gebruik meer gemaakt van de voor-
schotfaciliteiten geopend door het Europees Monetair Akkoord.

And ere a k k oor den.

Hierop worden de vorderingen geboekt in vreemde valuta's of in
Belgische franken op landen die niet deelnemen aan het Europees
Monetair Akkoord en waarmede België betalingsakkoorden heeft gesloten.

De krachtens deze akkoorden verstrekte voorschotten 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).

Op 31 december 1970, had een bepaald land
gebruik gemaakt van . . F 140.184.282

DEBITEUREN WEGENS TERMIJNVERKOPEN VAN VREEMDE VALUTA'S EN
GOUD e).

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

Deze verbintenissen staan op de balans per 31 december 1970 te
boek voor. F 37.843.000.821

Zij beliepen per 31 december 1969 F 34.015.483.749

HANDELSPAPIER.

De portefeuille met handelspapier omvat de gedisconteerde wissels
in Belgische franken, betaalbaar in België en in het buitenland.

(1) Zie verslag over de verrichtingen van het boekjaar 1959, blz. III en ll2.
(2) Zie blz. 105 van dit verslag.
(3) Alle lopende verrichtingen luiden in vreemde valuta's.
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De vergelijking der cijfers per 31 december 1969 en per 31 decem-
ber 1970 is als volgt :

Per 31 december 1969 Per 31 december 1970

Wissels op België C) . .F 18.634.223.545 6.481.573.790
Wissels in Belgische franken
op het buitenland .F 4.271.104 6.340.995

Totaal .F 18.638.494.649 6.487.914.785

VOORSCHOTTEN OP ONDERPAND.

Het bedrag der voorschotten op onderpand is ingedeeld volgens
de categorieën van verbintenissen.

Vergeleken met het vorige jaar onderging de indeling volgende
wijzigingen

Per 31 december 1969 Per 31 december 1970

Instellingen door een bijzondere
wet beheerst . F
Banken .F

18.310.670
9.084.887

19.761.811

147.661.154
27.795.920
13.100.920Ondernemingen en particulieren F

Totaal. . F 47.157.368 188.557.994

OVERHEIDSEFFECTEN.

De overeenkomsten dd. 14 september 1948, 15 april1952 en 30 maart
1968, gesloten overeenkomstig artikel 20 van de statuten, bepalen de toe-
latingsvoorwaarden voor de effecten die in deze rubriek voorkomen.

De laatste overeenkomst, ondertekend op 30 maart
1968, van toepassing geworden op 1 september 1968,
stelt de hoogtegrens ervan vast op . . F 16.533.000.000

(1) Waarvan geviseerde accepten :
- export
- import

F
F

Per 31 december 1969
9.671.112.002
2.913.457.041

Per 31 december 1970
1.425.000.000
2.153.000.000

98



- hierin is de marge begrepen die door de Bank ter
beschikking van de Luxemburgse staat wordt gesteld,
zegge . F 533.000.000

Bel gis che 0 ver hei d s e f f e c ten.

Per 31 december 1970 had de Bank voor F 13.250.000.000 Belgische
schatkistcertificaten in haar bezit, tegenover F 15.550.000.000 per 31 de-
cember 1969.

L u x e m bur g seo ver hei d s e f f e c ten.

Per 31 december 1970 bezat de Bank geen schatkistbons van de
Luxemburgse Regering.

DEEL- EN PASMUNT.

De Bank heeft volgende deel- en pasmunt in kas:

Per 31 december 1969 Per 31 december 1970
Deelmunt :

Biljetten der Thesaurie. F 185.439.480 177.287.360
Zilvermunt F 22.519.850 21.221.150

Pasmunt F 73.486.038 66.744.447

F 281.445.368 265.252.957

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 1.602.716
tegen, per 31 december 1969 . . F 1.440.318 .

(1) Zie verslag over de verrichtingen van het boekjaar 1962, blz. 150.
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GECONSOLIDEERDE VORDERING OP DE STAAT.

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

OVERHEIDSFONDSEN.

De overheidsfondsen en andere effecten verworven krachtens de
artikelen 18 en 21 van de statuten, geboekt tegen hun aankoopprijs, be-
dragen per 31 december 1970 . . F 3.728.395.620
tegen, per 31 december 1969 .F 3.632.825.859

TE INNEN WAARDEN.

Deze waarden staan op de balans per 31 december 1970 te boek
voor . . . F 1.196.031.173
tegen, per 31 december 1969 .F 923.001.206

Het zijn te incasseren cheques, coupons en aflosbare stukken, en
bedragen te recupereren of te ontvangen van derden, o.m. wegens ver-
richtingen op effecten of op vreemde valuta's en het uitvoeren van druk-
werken.

GEBOUWEN, MATERIEEL EN MEUBELEN.

De waarde van de terreinen en van de gebouwen is in de balans per
. 31 december 1970 opgenomen voor. F 2.161.034.555

Per 31 december 1969 stond zij te boek voor . F 2.104.985.102
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De Bank zet de modernisering van haar installaties verder. Bij haar
beslissingen om nieuwe werven te openen houdt zij echter rekening met
de evolutie van de eonjunctuur en in het bijzonder met de spanningen die
kunnen optreden in de bouwsector.

De vijfde verdieping opgetrokken op een gedeelte van het gebouw
van het Hoofdbestuur, zal in gebruik worden genomen in de eerste maanden
van 1971.

Te Charleroi werd de tweede fase van de wederopbouw beëindigd.
Hetzelfde geldt voor de modernisering van de agentschappen te Huy
en te La Louvière.

De verbetering van het veiligheidssysteem is één der voortdurende
bekommernissen van de Bank.

Het materieel en de meubelen, volledig afgeschreven, zijn (( pro
memorie » geboekt.

WAARDEN VAN DE PENSIOENKAS VAN HET PERSONEEL.

Deze rubriek omvat overheidsfondsen die geboekt zijn tegen hun aan-
koopprijs; haar tegenpost vindt men op de passiva onder het hoofd
((Pensioenkas van het Personeel ».

Zij staat te boek per 31 december 1970 voor.
tegen, per 31 december 1969 .

F
F

3.119.940.905
2.857.870.303

De vermeerdering van het ene jaar tot het andere volgt uit de toe-
lagen gestort door de Bank, de intresten, loten en premiën tijdens het jaar
geïncasseerd en de inhoudingen op de bezoldigingen van het personeel,
onder aftrek van de uitbetalingen waartoe de Pensioenkas is overgegaan.

AFGESCHREVEN EN TE VERZILVEREN WAARDEN.

De rubriek (( Afgeschreven en te verzilveren waarden » omvat pro
memorie de tegoeden en vorderingen die, wegens de onzekerheid omtrent
datum en mogelijkheid van incassering, niet de tegenwaarde van de
onmiddellijk opeisbare verplichtingen van de Bank kunnen vormen.
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OVERGANGSREKENINGEN OP DE ACTIVA.

Per 31 december 1970 zijn de overgangsrekeningen op de activa als
volgt:

a) Intrestenprorata te ontvangen op de effecten in
portefeuille . F

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

c) Intrestenprorata te ontvangen op de overheids-
fondsen verworven krachtens de statuten . . F

d) Voorraden voor de Drukkerij, voor de diensten van
de Bank en drukwerken in uitvoering . . F

e) Overschot van de vervroegde storting uitgevoerd
in juli 1970 met het oog op de vennootschapsbelas-
ting, over te dragen naar het dienstjaar 1971. . F

f) Waarden van het Fonds van de Honderdste Ver-
jaring. De inkomsten van dit fonds, opgericht bij
de honderdste verjaring van de Bank en aangevuld
in 1964, in 1968, in 1969 en in 1970, laten toe aan-
moedigingspremies toe te kennen voor de studies die
door kinderen van de personeelsleden worden voort-
gezet, en nuttige voorstellen te belonen. . F

g) Waarden van de Verzamelingen. Zijn in deze post
tegen hun aankoopprijs opgenomen, de sedert 1952
aangekochte munten en andere voorwerpen of
documenten die betrekking hebben op de geschie-
denis van het geld, het krediet en de financiën
van ons land en meer in het bijzonder op de geschie-
denis 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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454.728.803

95.636.928

61.379.155

115.000.000

40.203.474

16.083.448

785.687.425



PASSIVA

BANKBILJETTEN IN OMLOOP.

De biljetten van de Bank in omloop op 31 december 1970 vertegen-
woordigen F 188.211.613.600

Per 31 december 1969 was het bedrag . F 183.002.000.800

Ziehier de samenstelling ervan per coupure :
Per 31 december 1969 Per 31 december 1970

F 1.000 F 164.377.789.000 169.383.581.000
F 500 F 9.664.412.500 9.678.627.500
F 100 F 8.959.799.300 9.149.405.100

Totaal F 183.002.000.800 188.211.613.600

REKENINGEN-COURANT EN DIVERSEN.

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

Per 31 december 1969 Per 31 december 1970

Schatkist, gewone rekening. . F
Schatkist, buitengewone conjunc-
tuurtaks C) F

24.948.612 23.561.088

8.184.718 7.434.718

Te transporteren F 33.133.330 30.995.806

(1) Artikel 7 van de wet dd. 12 maart 1957 bepaalt dat de opbrengst van deze taks globaal
dient te worden ingeschreven op een speciale rekening die onder een afzonderlijke rubriek moet
voorkomen op de staten en balansen van de Bank.
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Transport. . F

Banken in het buitenland, gewone
rekeningen . F
Instellingen door een bijzondere
wet beheerst . . F
Banken in België .F
Ondernemingen en particulieren F
Te betalen waarden F

Totaal F

33.133.330

382.489.021

292.381.050
954.144.155
212.161.060

3.053.112.719

4.927.421.335

30.995.806

525.646.050

248.486.198
1.187.845.188

217.780.932
2.551.013.444

4.761.767.618

Volgende verbintenissen, luidend in Belgische franken, zijn opgeno-
men onder het hoofd cc 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 moeten worden betaald of inge-
schreven op het credit van rekeningen-courant.

INTERNATIONALE AKKOORDEN.

De rekeningen in verband met de verbintenissen tegenover het buiten-
land in het kader van internationale akkoorden (1) zijn als volgt :

Per 31 december 1969 Per 31 december 1970

Europees Monetair Akkoord. . F
Andere akkoorden F

Totaal F

147.936.141
318.405.405

466.341.546

TOTAAL DER VERBINTENISSEN OP ZICHT.

458.980.162
263.962.838

722.943.000

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.

(1) Rekeningen geopend ter uitvoering van de wet dd. 28 juli 1948.
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Per 31 december 1970 belopen zij F 193.696.324.218 tegen
F 188.395.763.681 per 31 december 1969.

INTERNATIONAAL MUNTFONDS.

Bijzondere trekkingsrechten, netto cumulatieve toewijzing.

De tegenwaarde van het bedrag van F 3.544.800.000 onder deze
rubriek, bevindt zich op de activa, in de rekening: ((Internationaal Munt-
fonds : Bijzondere trekkingsrechten )) C).

BELGISCHE BANKEN, MONETAIRE RESERVE.

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

TE LEVEREN VREEMDE VALUTA'S EN GOUD (2).

De tegenwaarde van de verbintenissen geboekt op 31 december 1970
onder het hoofd (( Te leveren vreemde valuta's en goud )) C) bereikt
F 48.686.895.295 tegen F .51.767.241.429 een jaar geleden.

Uitgezonderd een klein bedrag dat contant is te vereffenen, 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 komt voor onder de activa, respectievelijk onder de
rubrieken (( Te ontvangen vreemde valuta's en goud )) en (( Debiteuren
wegens termijnverkopen van vreemde valuta's en goud » ,

(1) Zie blz. 95 van dit verslag.
(2) Zie blz. 95 en 97 van dit verslag.
(3) Alle lopende verrichtingen luiden in vreemde valuta's.
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PENSIOENKAS VAN HET PERSONEEL.

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

Zij beloopt, per 31 december 1970 .
tegen, per 31 december 1969 .

F
F

3.119.940.905
2.857.870.303

OVERGANGSREKENINGEN OP DE PASSIVA.

Ziehier de overgangsrekeningen op de passiva, per 31 december 1970 :

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

b) Fonds van de Honderdste Verjaring. . F

c) Verzamelingen . F

De rekeningen sub b) en c) hebben hun tegenpost

95.001.462

40.203.474

16.083.448

in de overgangsrekeningen op de activa.

d) Fiscale voorziening (1) .F 529.310.175

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

f) Provisie voor gebouwen, materieel en meube-
len C) . . F 558.969.261

g) Maatschappelijke provisie voor diverse risico's C) F 1.600.000.000
-------

Totaal. . F 2.939.567.820

100.000.000

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. 122 en 123 van dit verslag.
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RESERVEFONDS.

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

Per 31 december 1969 Per 31 december 1970

Statutaire reserve F

F

808.982.094

530.385.511

852.112.403

532.495.800Buitengewone reserve.

Rekening voor afschrijving van ge-
houwen, materieel en meubelen F 1.945.921.827 2.000.483.122

Totaal. . F 3.285.289.432 3.385.091.325

De vermeerdering vertegenwoordigt het aandeel in de verdeling der
winst per 31 december 1969 dat aan de statutaire reserve toekomt, alsmede
een overschrijving naar de buitengewone reserve en de afschrijving op
gebouwen, geboekt dd. 31 december 1970.

De overschrijving op 31 december 1970 naar de buitengewone reserve,
zegge F 2.110.289, wordt besproken in de toelichting op de Winst- en
Verliesrekening C).

Het verschil tussen het bedrag van de rubriek cc Gebouwen, materieel
en meubelen }) op de activa en dat van de rubriek cc Rekening voor
afschrijving van gebouwen, materieel en meubelen }) op de passiva,
zegge F 160.551.433, 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 475.567.048 tegen F 448.743.180 per 31 december 1969.

(1) Zie blz. 121 van dit verslag.

107





ORDEREKENINGEN

MINISTER VAN NATIONALE OPVOEDING :
Tegoed voor zijn rekening bij het Bestuur der Postchecks (Schoolpact).

De orderekening (( Minister van Nationale
Opvoeding: Tegoed voor zijn rekening bij het Bestuur
der Postchecks (Schoolpact) J) verschijnt op de week-
staat van de Bank, onderaan het totaal van de
passiva C) :

Haar tegenpost, (( Bestuur der Postchecks :
Tegoed voor rekening van de Minister van Nationale
Opvoeding (Schoolpact) J) staat op de weekstaat,
onderaan het totaal van de activa . .F

GEOPENDE DOCUMENTAIRE KREDIETEN.

Zijn opgenomen onder het hoofd (( Geopende
documentaire kredieten J), de importkredieten geopend
door de Bank aan Belgische ondernemingen, cliënten
van haar discontokantoren, alsmede de exportkredieten
geopend door bemiddeling van buitenlandse banken F

2.586.295.540

5.985.170

(1) Rekening aangelegd bij toepassing van artikel 15 van de wet dd. 29 mei 1959.
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VISUM VAN ACCEPTEN BETREFFENDE DE IN- EN UITVOER.

Bankaccepten of handelsaccepten in omloop
op 31 december 1970 ('), 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, ten belope van . .F 27.580.151.480

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 395.652.522

ONTVANGEN WAARBORGEN.

De ontvangen waarborgen omvatten volgende
posten:

Onderpanden van de voorschotrekeningen .

Waarborgen verleend door de discontocedenten

F

F

25.413.272.040

7.859.000

Te transporteren . F 25.421.131.040

(1) Andere dan die aanwezig in de portefeuille van de Bank (zie blz. 98 van dit verslag),
te weten:

'Per 31 december 1969 Per 31 december 1970
geviseerde accepten :
- export
- import .

F 15.830.655.871
F 6.641.926.304----------------
F 22.472.582.175 (0)

19.554.490.316
8.025.661.164

27.580.151.480 (0)
(*) Inclusief die welke vervallen binnen de 120 dagen

op datum van de balans . . . . . . . . . F 11.774.674.502 14.203.176.475
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Transport. . F

Waarborgen in overheidseffecten gesteld door ontle-
ners van call money . F

Diverse borgtochten . F

Totaal .F

25.421.131.040

4.289.015.000

797.127.782

30.507.273.822

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

TE INCASSEREN WAARDEN.

De waarden - handelspapier, vreemde valu-
ta's, enz. - welke door rekening-couranthouders of
door buitenlandse correspondenten werden afgegeven
ter incassering, bedragen per 31 december 1970. . F

BEWAARNEMINGEN VAN EFFECTEN.

Deze bewaarnemingen zijn onderverdeeld als
volgt:
Internationaal Muntfonds C)
Internationale Ontwikkelings-
Associatie

F 12.591.000.000

354.500.000F

F 12.945.500.000Te transporteren

(1) Zie blz. 92 van dit verslag.

III

1.020.000.000

14.707.535



Transport. F

Aziatische Ontwikkelingsbank F

Andere bewaarnemingen.. F

SCHATKIST.

12.945.500.000

61.800.000

102.907.772.165

Totaal. . F

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

Diverse waarden toebehorend aan de Staat

Preferente aandelen Nationale
Maatschappij der Belgische Spoor-
wegen ... 0 • • • • • F

Gewone aandelen Nationale Maat-
schappij der Belgische Spoorwe-
gen ..... 0 •••• F

Deelhebbende obligaties Nationale
Maatschappij der Belgische Spoor-
wegen ... 0 0 • 0 0 • F

Schatkistbons van de Luxem-
burgse Regering (Belgisch-Luxem-
burgs Akkoord) . 0 • • 0 • F

4 1/2 % Certificaten Nationale
Maatschappij voor de Huisves-
ting . . . . . . 0 0 F

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

voor de
oF

Te transporteren. . F

5.000.000.000

1.000. 000. 000

638.305.187

1.257.053.802

3.730.866.000

398.509.000

12.024.733.989

1J2

115.915.072.165



Transport. . F

Diverse waarden :
- neergelegd door het Munt-

fonds . F

- andere . . . .. . F

12.024.733.989

1.550.035.975

2.034.534.063

F 15.609.304.027

Diverse waarden door de Staat in bewaring genomen:

Waarden door derden
gedeponeerd F

Dienst van de ingeschreven
Schuld .F

Deposito- en Consignatiekas. . F
Als borgstelling gedeponeerde
waarden . . . . . . . . F

19.046.964.636

76.426.434.000

98.184.360.520

7.191.169.346

F 200.848.928.502

Waarden afgegeven ingevolge de bepalingen betref-
fende het van onwaarde maken van de niet aange-
geven Belgische effecten aan toonder C). . . . F

Af te leveren waarden. . . . . .

RENTENFONDS.

46.008

.F 20.853;314.967

Totaal. . F 237.311.593.504

De waarden die eigendom zijn van het Renten-
fonds opgericht krachtens de besluitwet van 18 mei
1945, in bewaring bij de Bank, bedragen. . . . F 11.155.516.307

(1) Bij toepassing van het besluit van de Regent dd. 17 januari 1949.
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ALGEMENE SPAAR- EN LIJFRENTEKAS.

De neerleggingen van de Algemene Spa ar- en Lijf-
rentekas zijn onderverdeeld als volgt

Voorlopige beleggingen

Beleende fondsen . .

Neergelegde waarborgen
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.... F

.F

.F

Totaal. . F

78.779.356.040

15.785.200

434.793.836

79.229.935.076



WINST - EN VERLIESREKENING

CREDIT

DISCONTO EN INTRESTEN.

Per 31 december 1969 Per 31 december 1970

F 2.587.387.307 1.480.745.423

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 artikel 37 der statuten ('), te weten :

Per 31 december 1969 Per 31 december 1970

F 1.266.420.713 893.532.465

Per 31 december 1969 Per 31 december 1970

Blijft voor de Bank . .F 1.320.966.594 587.212.958

De vermindering van het ene jaar tot het andere,
van het aandeel dat aan de Bank toekomt, beloopt
dus . F 733.753.636

Het gemiddeld volume van het beroep op de kredietmogelijkheden
bij de Bank lag in 1970 duidelijk lager dan in 1969.

(1) Zie blz. 121 van dit verslag.
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WISSEL EN PROVENU DER BELEGGINGEN IN HET BUITENLAND.

Per 31 december 1969 Per 31 december 1970

F 820.461.374 1.565.693.416

Deze cijfers zijn bekomen na aftrek van een bedrag verschuldigd 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 ("), In 1969 beliep dit bedrag F 406.645.538; in 1970 bereikt
het F 1.468.102.173, wegens de stijging van de gemiddelde nettorente beko-
men voor de beleggingen, in volume hoger dan in 1969, die de tegenpost
vormen van de verplichtingen van de Bank t.O.V.de Schatkist.

De vermeerdering in 1970 t.O.V. 1969 van de winst verworven door
de Bank, spruit voornamelijk voort uit het aanzienlijk groter volume der
vreemde valuta's aangehouden voor eigen rekening.

RECHTEN OP BEWAARNEMINGEN, PROVISIES EN VERGOEDINGEN.

Per 31 december 1969 Per 31 december 1970

F 186.376.906 192.597.165

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 die verband houdt met de
niet-rentende, geconsolideerde vordering van de Bank op de Staat, toe-
gekend als gedeeltelijke schadeloosstelling voor de instandhouding van
de biljettenomloop, is opgenomen onder de vergoedingen.

PROVENU DER OVERHEIDSFONDSEN .

Per 31 december 1969 Per 31 decomber 1970

F 171.992.701 189.578.721

(1) Zie verslag boekjaar 1966, blz. 129.
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De portefeuille met overheidsfondsen en andere effecten verworven
krachtens de statuten steeg, in een jaar tijd, van F 3.633.000.000 tot
F3.728.000.000, de inkomsten van deze portefeuille zijn toegenomen met
F 17.586.020, tegen F 10.883.300 in 1969.

WINST OP VERKOOP EN INCASSERING VAN EFFECTEN.

Per 31 december 1969 Per 31 december 1970

F 19.385.642 8.353.799

Deze winst spruit voort uit de incassering van obligaties uitgekomen
op trekkingen of terugbetaald op hun vervaltermijn en uit arbitragever-
richtingen bedoeld om de globale opbrengst van de portefeuille te
verbeteren.

GEIND OP AFGESCHREVEN EN TE VERZILVEREN WAARDEN.

Per 31 december 1969 Per 31 december 1970

F 1.901.882 247.545

De in 1970 ontvangen bedragen vertegenwoordigen ontvangsten voort-
komend uit de verkoop van afgeschreven goederen, waarvan de Bank geen
gebruik meer heeft, en uit de gedeeltelijke schadeloosstelling voor ~erliezen
die reeds afgeschreven waren.

TERUGBETALING VAN BELASTINGEN.

Het bedrag van F 24.060.903 vertegenwoordigt hoofdzakelijk de terug-
betaling aan de Bank van het niet aangewend gedeelte van haar vervroegde
storting met betrekking tot het dienstjaar 1968 C).

(1) Art. 277, § 3 van het Wetboek der inkomstenbelastingen.
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OVERSCHRIJVING VAN DE OVERGANGSREKENING OP DE PASSIVA « PRO-
VISIE VOOR GEBOUWEN, MATERIEEL EN MEUBELEN li.

Per 31 december 1969 Per 31 december 1970

F 40.069.831 54.561.295

Het bedrag afgenomen op 31 december 1970 van de rekening
Il Provisie voor gebouwen, materieel en meubelen », is bestemd om de
investeringsuitgaven van nieuwe constructies te dekken, waartoe tijdens
het boekjaar werd overgegaan.
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DEBET

ALGEMENE ONKOSTEN ..

Per 31 december 1969 Per 31 december 1970

F 801.565.346 916.084.564

De aangroei van de algemene onkosten in vergelijking met het vorige
boekjaar, weerspiegelt hoofdzakelijk de evolutie van de prijzen en de
lasten.

De stijging van de prijzen deed haar invloed gelden op de uitgaven
voor onderhoud en op de kostprijs van voorraden van alle aard. Zij bracht
bovendien de glijdende schaal van de bezoldigingen twee maal in bewe-
ging. De weerslag hiervan dient gevoegd bij de tweejaarlijkse verhogingen
op 1 januari 1970 en bij een geprogrammeerde loonsverhoging in de bank-
sector op dezelfde datum. Nieuwe verhogingen van de tarieven en plafonds
voor de sociale bijdragen werden van kracht in 1970.

De lichte stijging van het personeelsbestand in de loop van het afge-
lopen boekjaar doet geen afbreuk aan de stabiliteit die de evolutie van de
laatste tien jaar kenmerkt. De organisatie van de Bank is in een mutatie-
fase getreden die een inspanning vergt op het gebied van aanwerving ten
einde de structuur van het personeel aan te passen aan de vereisten van
de hedendaagse technieken.

Het bedrag van de algemene onkosten omvat de kosten van de diensten
welke de Bank kosteloos waarneemt, onder meer deze van de Rijkskassier
en van het Rentenfonds.

119



GEWONE TOELAGE AAN DE PENSIOENKAS VAN HET PERSONEEL.

Per 31 december 1969 Per 31 december 1970

F 83.825.000 95.260.000

BUITENGEWONE TOELAGE AAN DE PENSIOENKAS VAN HET PERSONEEL.

Per 31 december 1969 Per 31 december 1970

F 68.000.000 70.000.000

De gewone toelage aan de Pensioenkas van het Personeel staat in ver-
band met het totaal bedrag van de 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-ingegane renten te voorzien.

AFSCHRIJVING VAN GEBOUWEN, MATERIEEL EN MEUBELEN.

Per 31 december 1969 Per 31 december 1970

F 106.804.238 118.283.901

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 over 1970 vallen als volgt uiteen :

Uitgaven in verband met de constructie van
gebouwen te Brussel en in de provincie .F 54.561.295

Modernisering van gebou-
wen .F 33.699.750

Aankoop van materieel voor
de Drukkerij, de technische dien-
sten en de bureaus. F 20.520.227

Te transporteren F 54.219.977 54.561.295
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Transport . . F 54.219.977 54.561.295

Aankoop van meubelen voor
de bureaus te Brussel en in de
provincie .F 9.502.629

F 63.722.606

Totaal. F 118.283.901

GELDELIJKE VERPLICHTING TEGENOVER DE STAAT.

Per 31 december 1969 Per 31 december 1970

F 1.266.420.713 893.532.465

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 inkrimping van het volume der gedane verrichtingen verklaart de
vermindering, in vergelijking met 1969, van het aandeel dat in 1970 aan de
Staat toekomt.

OVERSCHRIJVING NAAR DE BUITENGEWONE RESERVE.

Per 31 december 1969 Per 31 december 1970

F 12.217.166 2.110.289

De overschrijving naar de buitengewone reserve in 1970 bestaat
uit het gedeelte van de winst op verkoop en incassering van effecten
uit de portefeuille overheidsfondsen dat fiscale vrijstelling geniet op voor-
waarde onbeschikbaar te blijven C).

(1) Artikelen 34 en 105 van het Wetboek der inkomstenbelastingen.
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VERDELING VAN DE NETTOWINST.

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 24.000.000

2. Van het overschot, zegge F 451.567.048

a) 10 pct. aan de reserve. .

b) 8 pct. aan het personeel .

.F

.F

45.156.705

36.125.364

3. Van het overschot, zegge F 370.284.979

a) aan het Rijk, 1/56
• • • • • • • • • F

b) aan de aandeelhouders, een tweede dividend F

c) het saldo aan de reserve . . . . . . .F

74.056.996

293.967.565

2.260.418

Totaal van de te verdelen nettowinst . .F 475.567.048
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DIVIDEND TOEGEKEND VOOR HET BOEKJAAR 1970

Eerste globaal dividend .

Tweede globaal dividend

Totaal

F

F

F

24.000.000

293.967.565

317.967.565

voor 400.000 aandelen, te weten, per aandeel, een
dividend van . .F 794.92

Coupon n' 169 is betaalbaar vanaf 1 maart 1971, met F 645, vrij
van roerende voorheffing.

Het nettodividend is F 645, en derhalve komt het belastbaar inko-
men dat per aandeel voor de personenbelasting dient aangegeven, op
F 979 ('), inclusief het belastingkrediet en de roerende voorheffing.

De Regentenraad :

Cecil de STRYCKER, Directeur,
Paul CALLEBAUT, Directeur,
Roland BEAUVOIS, Directeur,
Elisabeth MALAISE, Directeur,
Henri VLOEBERGHS, Directeur,
August COOL, Regent,
Robert VANDE PUTTE, Regent,
Constant BOON, Regent,
Henri LEMAIRE, Regent,
Willy SCHUGENS, Regent,
Henri CAPPUYNS, Regent,
Lucien BOËL, Regent,
Louis VAN HELSHOECHT, Regent,
Roger RAMAEKERS, Regent,
Raymond PULINCKX, Regent.

De Gouverneur,
Baron ANSIAUX.

(1) Te vermelden in vak IV van de aangifte in Je personenbelasting:

Inkomsten van aandelen . . . .
645 x 15

56
645 x 1

4

F 645,-

F 172,75Belastingkrediet

Roerende voorheffing F 161,25

F 979,-
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Balans

Winst- en Verliesrekening

Orderekeningen



ACTIVA BALANS PER 31

Goudvoorraad

Internationaal Muntfonds :

Deelneming
Leningen
Bijzondere trekkingsrechten

Totaal van de dekklngselementen

Vreemde valuta's

Te ontvangen vreemde valuta's en goud

Internationale akkoorden :

Europees Monetair Akkoord
A ndere akkoorden

Debiteuren wegens termijnverkopen van vreemde valuta's en goud

Handelspapier

Voorsohotten op onderpand

Instellingen door een bijzondere wet beheerst
Banken
Ondernemingen en partikulieren

147.661.154
27.795.920
13.100.920

Qverheidseffeoten :

Belgische overheidseffecten
Luxemburgse overheidseffecten

Deel- en pasmunt

Tegoed bij het Bestuur der Postoheoks

Geoonsolideerde vordering op de Staat

Overheldefondsen

Te innen waarden

Gebouwen, materieel en meubelen

Waarden van de Pensioenkas van het Personeel.

Afgesohreven en te verzilveren waarden

Qvergangsrekeningen

Totaal van de aotiva

73.519.400.720

19.583.803.811

10.245.522.200

103.348.726.731

39.013.870.093

10.717.986.554

140.184.282

37.843.000.821

6.487.914.785

188.557.994

13.250.000.000

265.252.957

1.602.716

34.000.000.000

3.728.395.620

1.196.031.173

2.161.034.555

3.119.940.905

p.m.

785.687.425

256.248.186.611
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DECEMBER 1970 PASSIYA

Bankbiljetten in omloop .

Rekeningen-courant en diversen

\ Gewone rekening
Schatkist ). .

\ Buitengewone eonjunctuurtaks

Banken in het buitenland, gewone rekeningen
Instellingen door een bijzondere wet beheerst

Banken in België

Ondernemingen en partikulieren

Te betalen waarden

23.561.088
7.434.718

525.646.050

248.486.198

1.187.845.188

217.780.932

2.551.013.444

Internationale akkoorden

Europees Monetair Akkoord

Andere akkoorden

458.980.162

263.962.838

Totaal der verbintenissen op zicht .

Internationaal Muntfonds :

Bijzondere trekkingsrechten, netto cumulatieve toewijzing.

Belgische banken, monetaire reserve .

Te leveren vreemde valuta's en goud.

Pensioenkas van het Personeel

Qvergangsrekeningen

Kapitaal

Reservefonds

Statutaire reserve

Buitengewone reserve
Rekening voor afschrijving van gebouwen, materieel en meubelen

Te verdelen nettowinst

Totaal van de passiva

129

188.211.613.600

4.761. 767 .618

722.943.000

193.696.324.218

3.544.800.000

48.686.895.295

3.119.940.905

2.939.567.820

400.000.000

852.112.403

532.495.800

2.000.483.122

475.567.048

256.248.186.611



DEBET WINST - EN VERLIESREKENING

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

Provenu boven 3 % der discontoverrichtingen en der voorschotverrichtingen
op onderpand

Overschrijving naar de buitengewone reserve
Overschrijvingen 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

916.084.564
95.260.000
70.000.000

118.283.901

893.532.465
2.110.289

525.000.000
160.000.000
250.000.000

10.000.000
475.567.048

3.515.838.267

ORDEREKENINGEN PER

Minister van Nationale Opvoeding :
Tegoed voor zijn rekening bij het Bestuur der Postchecks (Schoolpact

Geopende documentaire kredieten
Visum van accepten betreffende de in- en uitvoer .
Borgtochten verleend ten gunste van het personeel
Ontvangen waarborgen :

Onderpanden van de voorsehotrekeningen
TV aarborgen verleend door de diseontoeedenten
TVaarborgen gesteld door ontleners van call money.
Diverse borgtochten

Waarborgcertificaten van de Schatkist ontvangen.
Te incasseren waarden
Bewaarnemingen van effecten :

Internationaal Muntfonds
Internationale Ontwikkelings Associatie.
Aziatische Ontwikkelingsbank
Andere bewaarnemingen

Schatkist :
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 ~ % Certif. N.M. voor de Kleine Landeigendom
Diverse waarden :

- Neergelegd door het Muntfonds .
- Andere

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

TV aarden afgegeven ingevolge de bepalingen betreffende het
van onwaarde maken van de niet aangegeven Belgische
effecten aan toonder.

Af te leveren waarden .

Rentenfonds
Algemene Spaar- en Lijfrentekas :

Voorlopige beleggingen .
Beleende fondsen.
N eergelegde waarborgen



PER 31 DECEMBER 1970 CREDIT

Disconto en intresten

Wissel en provenu der beleggingen in het buitenland .

Provenu der overheldsfondsen .

Rechten op bewaarnemingen, provisies en vergoedingen

Winst op verkoop en incassering van effecten

Terugbetaling van belastingen .

Geïnd op afgeschreven en te verzilveren waarden

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

1.480.745.423

1.565.693.416

192.597.165

189.578.721

8.353.799

247.545

24.060.903

54.561.295

3.515.838.267

31 DECEMBER 1970

25.413.272.040
7.859.000

4.289.015.000
797.127.782

12.591.000.000
354.500.000
61.800.000

102.907.772.165

5.000.000.000
1.000.000.000

638.305.187
1.257.053.802

3.730.866.000
398.509.000

1.550.035.975
2.034.534.063

15.609.304.027

19.046.964.636
7û.426.434.000
98.184.360.520

7.191.169.346
200.848.928.502

46.008
20.853.314.967

78.779.356.040
15.785.200

434.793.836

2.586.295.540
5.985.170

27.580.151.480
395.652.522

30.507.273.822
1.020.000.000

14.707.535

115.915.072.165

237.311.593.504
11.155.516.307

79.229.935.076





Verslag van het College der Censoren





Mijne Heren,

Het College der censoren sluit zich met ontroering aan bij de hulde
door de Regentenraad gebracht aan de nagedachtenis van de h. Maurice
Frère, eregouverneur van de Bank, wiens herinnering bij allen levendig
gebleven is.

Met de h. Maurice Frère verdwijnt een eminente figuur die zich
schitterend heeft gekweten van de moeilijke taak van gouverneur van de
Bank, die hem werd toevertrouwd onmiddellijk na de oorlog, toen het Land
en de centrale bank voor de zwaarste problemen gesteld werden.

** *

Met spijt heeft het College afscheid genomen van de h. vice-
gouverneur Franz De Voghel, die op 21 december 1970 de leeftijdsgrens
van 67 jaar had bereikt.

Het College stelt er prijs op zijn grote waardering te betuigen aan
de h. De Voghel, die de Bank en het Land heeft gediend met een dyna-
misme en een toewijding die tot voorbeeld strekken.

** *

De h. Victor Devillers, voorzitter van het College, wiens mandaat
van censor op 23 februari 1970 een einde nam, heeft zich niet meer beschik-
baar gesteld voor herkiezing door de algemene vergadering.
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Hij was lid van het College der censoren sedert 28 februari 1955 en
werd op 31 maart 1965 als voorzitter van het College aangeduid. Gedurende
vijftien jaren heeft hij actief aan onze werkzaamheden deelgenomen.

Wij bieden hem bij deze de verzekering aan van onze verkleefdheid,
en zijn hem dankbaar voor zijn hoffelijkheid en onpartijdigheid en zijn wel
doordachte adviezen. Wij verheugen ons over de beslissing van de alge-
mene vergadering die hem heeft gemachtigd de titel te voeren van
erevoorzitter van het College.

** *

In zijn zitting van 25 maart 1970 heeft het College de h. censor Marcel
Leclercq aangesteld om de h. Victor Devillers als voorzitter op te volgen.

** *

Mijne Heren,

Het College heeft, overeenkomstig de wettelijke en statutaire voor-
schriften, zijn controleopdracht uitgevoerd.

De begroting der uitgaven voor het boekjaar 1971 alsmede de balans
en de winst- en verliesrekening per 31 december 1970, werden door de
Regentenraad binnen de bepaalde tijdsgrenzen aan het College voorgelegd.

Een grondig onderzoek van de bewijsstukken door de diensten voor-
gedragen, ging de goedkeuring van de begroting vooraf.

Het College keurde de balans en de winst- en verliesrekening pas goed
na een uitgebreide controle van de maatschappelijke boekingen; het deed
eveneens steekproeven in de inventarisbestanddelen.
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Overeenkomstig artikel 70 der statuten, heeft de Algemene Raad de
verdeling van de winst definitief geregeld.

** *

De processen-verbaal van de inspeeties en de controles gedaan in het
Hoofdbestuur, de bijbanken en de agentschappen, werden regelmatig
aan het College medegedeeld, overeenkomstig de bepalingen van arti-
kel 223 van het huishoudelijk reglement.

De inspeeties waaraan de leden van het College persoonlijk deelnamen,
hebben hun volledige voldoening geschonken. Graag wijst het College op
de vlijt die het personeel, in al zijn geledingen, betoont bij het uitvoeren
van zijn taak.

Het College hecht eraan te vermelden dat zijn opdracht in ruime mate
werd vergemakkelijkt door de tegemoetkoming die het, zoals voorheen,
bij de Directie heeft ondervonden.

De leden van het College der censoren,

Fritz MEYVAERT, Secretaris,
Antoine HERBOSCH,
Alex FLORQUIN,
Louis PETIT,
Gaston VANDEW ALLE,
Jacques DELRUELLE,
Hubert DETREMMERIE,
Henri DE KERCKHEER,
Roger van de WYER.

De Voorzitter,
Marcel LECLERCQ.
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Hoofdbank

Bijbanken - Agentschappen

Discontocomité en -kantoren

Groothertogdom Luxemburg





Gouverneur :

Vice-Gouverneur

Directeuren :

Regenten

Censoren

Secretaris:

Schatbewaarder

HOOFDBANK

DIRECTIECOMITE, REGENTENRAAD,
COLLEGE DER CENSOREN

Baron ANSIAUX.

H. Franz DE VOGHEL. (0)

HH. Cecil de STRYCKER,
Paul CAr..LEBAUT,
Roland BEAUVOIS,

Mej. Elisabeth MALAISE,
H. Henri VLOEBERGHS.

HH. August COOL,
Robert VANDEPUTTE,
Constant BOON,
Henri LEMAIRE,
Willy SCHUGENS,
Henri CAPPUYNS,
Lucien BOËL,
Louis VAN HELSHOECHT,
Roger RAMAEKERS,
Raymond PULINCKX.

HH. Marcel LECLERCQ, Voorzitter,
Fritz MEYVAERT, Secretaris,
Antoine HERBOSCH,
Alex FLORQUIN,
Louis PETIT,
Gaston VANDEWALLE,
Jacques DELRUELLE,
Hubert DETREMMERIE,
Henri DE KERCKHEER,
Roger van de WYER.

H. Hené MAGDONELLE.

H. Maurice JORDENS.

REGERINGSCOMMISSARIS

H. Marcel D'HAEZE.

(0) Heeft zijn ambt neergelegd op 21 december 1970.
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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. Armand VRANCKX.

** *
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DEPARTEMENTEN EN DIENSTEN

Thesaurie en Krediet

Algemene Thesaurie

Hoofdkas

DE SCHATBEWAARDER,

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

C. SCHLOSS, inspecteur-generaal,Rekeningen-courant

Portefeuille-Invorderingen T. FELIX, afdelingshoofd.

Departement Krediet P. HERMANT, onderdirecteur,

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,

Voor lichting HH. V. JANSSENS, inspecteur-generaal,

Statistiek R. EGLEM, afdelingshoofd,

Documentatie F. VAN DE CASTEELE, inspecteur-
generaal.

Juridische dienst DE SECRETARIS.
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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

Departement Personeel

Sociale Relaties

Bezoldigingen en Pensioenen

Departement Organisatie en Opleiding

Elektronisch Centrum

Organisatie

Medico-sociale dienst

Departement Immobiliën

Gebouwen

Economaat en Toezicht

Drukkerij:

Technische dienst

Administratieve dienst

HH. P. ANDRE, onderdirecteur,

F. HEYVAERT, inspecteur-generaal,

J. DECOSTER, inspecteur-generaal,

H. VANDEN BRANDEN, afdelingshoofd.

H. SIMONIS, onderdirecteur,

J. WENS, inspecteur-generaal,

J. MAERTENS, inspecteur-generaai.

L. SAMBREE, onderdirecteur.

A. BAUDEWI]NS, onderdirecteur,

G. DEVRIENDT, afdelingshoofd,

Mej. M. WILLEMS, afdelingshoofd.

HH. A. VRANCKX, onderdirecteur,
chef van het personeel,

]. LUYCKF ASSEEL, inspecteur-generaal,

G. PIRSON, inspecteur-generaal.

J. POULLET, inspecteur-generaal,

A. VLASSELAER, inspecteur-generaal,

J. NAGANT, afdelingshoofd.

Dr P. DE KETELAERE.

HH. J. GRAS, onderdirecteur,

F. DEMEULENAEHE, afdelingshoofd,

H. CHEVALIER, afdelingshoofd.

C. AUSSEMS, hoofdingenieur,
onderdirecteur,

C. AUSSEMS, »

M. VAN HEDEN, afdelingshoofd.

** *
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BIJBANKEN

Antwerpen

Beheerder: HH. E. HUYBRECHT.

Discontokantoor R. GORIS,
P. BRACHT,
J. SPETH,
K. HENS,
A. MICHIELSEN.

Luik

J. HAUTAIN. (t 28-11-1970)

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

Luxemburg (Groothertogdom Luxemburg)

Beheerder: A. TOURNAY.

Discontokantoor A. GROENEN,
N. BRAUN,
M. BLONDELOT.

(1) Sedert 8 januari 1971, beheerder : H. J. Vilenne.
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AGENTSCHAPPEN EN DISCONTOKANTOREN

Agenten Leden der Discontokantoren

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

Aarlen M. HENNEQUIN, V. POSSCHELLE,
L. LEBLANC,
L. FAUCONNIER.

Aat
Discontokantoor te Aat (1)

F. KERVYN de MARCKE H. LEMAIRE,
ten DRIESSCHE, a.i., M. SIMON,

P. BEAUDUIN.

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

Bergen A. D'HAUWE, G. DUCHATEAU,
J. SEGARD,
H. BOUTTIAU.

Boom J. BOUDOU,
Discontokantoor te Mechelen en Boom

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

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

Charleroi J. TIELEMANS, Graaf C. de BRIEY,
J. CLEMENT,
G. MESTDAGH.

(') Het kantoor te Aat werd in liquidatie gesteld op 1 januari 1962; de op die plaats gedane
verrichtingen worden sedert 30 november 1960 door het kantoor te Aat en Péruwelz behandeld.
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Agenten Leden der Discontokantoren

Dendermonde I-IH. L. KERREMANS, HH. R. DE COENE,
A. GEERINCK,
W. WINDEY.

Dinant G. MARLET,
Discontokantoor te Dinant en Marche-en-Famenne

M. SCHOOFS, (1)
Baron R. de VILLE NF AGNE
de VOGELSANCK,
J. de MONTPELLIER
d'ANNEVOIE.

Doornik V. BRANDELAER, E. THORN,
V. VANDERBORGHT,
A. COUPLET.

Eeklo L. GHYSELS, C. VAN DAMME,
P. van GINDERACHTER,
G. VAN DAMME.

Gent F. COLLUMBIEN, R. HANET,
Graaf de HEMPTINNE,
R. BRAUN.

Geraardsbergen K. MORTIER, J. RENS,
F. HOEBEKE,
W. VAN DER PERRE.

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

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

Ieper G. BURGGRAEVE,
Discontokantoor te Boeselaere en Ieper

J. SOUBRY,
F. DECLERCQ,
J. DE MEESTER,
J.-E. VAN DER MERSCH.

Kortruk A. DE VULDER, J. DUMONT,
P. DE WITTE,
Baron E. de BETHUNE,
J. DE STOOP.

La Louvière R. DEKUYPER, L. PONCEAU,
M. HAUTIER,
J. NICODEME.

(1) Ontslagnemer per 9 januari 1971. Vervangen door Baron C. Goffinet.
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Agenten Leden der Discontokantoren

Leuven (') HH. J. VILENNE, HH. G. de LAVELEYE,
P. van der VAEREN,
A.-L. VANDER ELST.

Malmédy (2)
Discontokantoor te Verviers en Malmédy

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

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

M. SCHOOFS, (3)
Baron R. de VILLENF AGNE

de VOGELSANCK,
J. de MONTPELLIER

d'ANNEVOIE.

Mechelen
Discontokantoor te Mechelen en Boom

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

Moeskroen (") F. LEFLERE, A. SCARCEZ,
G. BLANCKE,
J. CASIER,
F. MORVOET.

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.

Nijvel P. VAN NIEUWENHUYSE, E. de STREEL,
R. LECHIEN,
N. DESCAMPE.

Oostende F. VANHERP,
Discontokantoor te Oostende en Veurne

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

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

(') Sedert 8 januari 1971, agent: H. H. Liénart van Lidth de Jeude.
(2) Sedert 8 januari 1971, voorlopig bestuurd door een ambtenaar van het Hoofdbestuur.
(3) Ontslagnemer per 9 januari 1971. Vervangen door Baron C. Goffinet.
(4) Sedert 8 januari 1971, agent: H. F. Ryckaert.
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Agenten Leden der Discontokantoren

Péruwelz HH. P. NYS,
Discontokantoor te Aat en Péruuieiz

HH. n. LEMAIRE,
M. SIMON,
P. BEAUDUIN.

Philippeville J. VAN ROMPAY, A. PEPIN,
G. LADURON,
C. VAN ROLLEGHEM.

Roeselare
Discontokantoor te Roeselare en Ieper

M. WELLEMANS, J. SOUBRY,
F. DECLERCQ,
J. DE MEESTER,
J.-E. VAN DER MERSCH.

Ronse M. THI]S, J. TASTE,
A. DELACROIX,
J.-B. WALTNIEL.

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

Tienen J. VANNESTE, J. GILAIN,
L. HALFLANTS,
B. DELACROIX,
R. ROLIN-JAEQUEMYNS.

Tongeren (') H. LIENART van LIDTH
de JEU DE,

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

van BRIENEN,
P. MEYERS.

Turnhout L. VAN DEN WIJNGAERT, L. ]ANSEN,
J. DIERCKX,
C. DE RIDDER.

Verviers
Discontokantoor te Verviers en Malmédy

A. FRANÇOIS, G. PELTZER,
F. TIQUET,
R. van der SCHUEREN.

Veurne G.ONGENA,
Discontokantoor te Oostende en Veurne

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

(1) Sedert 8 januari 1971, agent : H. F. Leflere.
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Agenten

Waver HH. R. PINSART,

Zinnik C. LOTS,

150

Leden der Discontokantoren

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

BEAULIEU,
L. DELVOYE.

L. BASTIN,
Ridder H. le MAISTRE

d'ANSTAING,
F. GILBERT.



BIJLAGEN



VERGELIJKING VAN DE BALANSEN

ACTIVA 19701966 1967 1968 1969

Goudvoorraad

Intematlonaal Muntfonds :
Deelneming
Leningen
Bijzondere trekkingsrechten

Totaal van de dekklngselementen

Vreemde valuta's

Te ontvangen vreemde valuta's en goud

Activa in Belgische franken in het buitenland .

Internationale akkoorden :

Europese Betalingsunie
Jnternationaal 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

Overheidseffecten :
Belgische overheidseffecten
Luxemburgse overheidseffecten

Deel- en pasmunt

Tegoed bij het Bestuur der Postchecks .

Geconsolideerde vordering op de Staat .

Overheidsfondsen

Te innen waarden

Gebouwen, materieel en meubelen .

Waarden van de Pensioenkas van het Personeel

Afgeschreven en te verzilveren waarden

Overgangsrekeningen

76.232,6 73.962,9 76.175,1

76.232,6 73.962,9

21.404,8 36.086,8

11.477,1 12.468,5

1.500,0 3.000,0

15.189,5
3.375,0

14.736,5
1.875,0

21.311,6 35.520,7

15.502,6 13.833,8

320,9
1,0

16,3

338,2

9.575,0

301,7

1,6

34.000,0

3.196,8

592,4

1.908,6

2.035,6

p.m.

1.047,4

319,2
12,1
13,8

7.777,0 19.583,8

75.947,2

76.175,1

18.087,0

12.326,7

10.278,0
4.975,0

119,8

18.256,1

26.694,2

0,5
530,8
40,6

73.519,4

10.245,5

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

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

83.724,2 103.348,7

35.618,5 39.013,9

17.509,8 10.718,0

34.015,5

18.638,5

140,2

37.843,0

6.487,9

18,3 147,7
9,1 27,8

19,7 13,1
1----

47,1 188,6

13.250,0

265,2

1,6

34.000,0

3.728,4

1.196,0

2.161,0

3.119,9

p.m.

785,7

15.550,0

281,4

1,4

34.000,0

3.632,8

923,0

2.105,0

2.857,9

p.m.

822,5

218.990,5 237.852,8 226.707,3 249.727,6 256.248,1



BIJLAGE 1
PER 31 DECEMBER (in miljoenen franken]

PASSIVA 1966 1967 1968 1969 1970

Bankbiljetten in omloop . 175.311,2 177.481,8 183.243,4 183.002,0 188.211,6

Rekeningen-courant en diversen :

Schatkist

Gewone rekening 12,1 1,7 3,8 24,9 23,6
Buitengewone conjunotuurtaks 13,3 9,7 8,9 8,2 7,4

Banken in het buitenland, gewone rekeningen. 389,9 316,5 677,0 382,5 525,6
Instellingen door een bijzondere wet beheerst. 216,4 153,6 482,9 292,4 248,5

Banken in België 1.280,7 2.195,9 857,5 954,1 1.187,9

Ondernemingen en particulieren 293,3 308,1 327,7 212,2 217,8
Te betalen waarden . 490,6 548,6 876,9 3.053,1 2.551,0

-

2.696,3 . 3.534,1 3.234,7 4.927,4 4.761,8
Internationale akkoorden :

Europees Monetair Akkoord 127,6 270,8 255,7 147,9 459,0
Andere akkoorden 324,,9 326,5 224,3 318,4 263,9

452,5 597,3 480,0 466,3 722,9

Totaal der verbintenissen op zicht. 178.460,0 181.613,2 186.958,1 188.395,7 193.696,3

Internationaal Muntfonds :

Bijzondere trekkingsrechten, netto cumulatieve
toewijzing 3.544,8

Belgische banken, monetaire reserve - - - - -

Te leveren vreemde valuta's en goud 32.799,7 48.217,9 30.664,7 51.767,3 48.686,9

Pensioenkas van het personeel . 2.035,6 2.328,8 2.583,4 2.857,9 3.119,9

0vergangsrekeningen 1.985,5 1.819,4 2.486,5 2.572,7 2.939,5

Kapitaal 400,0 400,0 400,0 400,0 400,0

Reservefonds :

Statutaire reserve 694,8 731,9 769,2 809,0 852,1
Buitengewone reserve 481,8 502,2 518,2 530,4 532,5
Rek. voor afschrijving van geb., mat. en meub. 1.753,2 1.843,2 1.905,8 1.945,9 2.000,5

Te verdelen nettowinst 379,9 396,2 421,4 448,7 475,6

218.990,5 237.852,8 226.707,3 249.727,6 256.248,1



VERGELIJKING VAN DE WINST- EN

DEBET
I

1966
I

1967 1968
I

1969
I

1970

Algemene onkosten 673,8 704,4 762,8 801,6 916,1

Gewone toelage aan de Pensioenkas van het
Personeel 64,0 67,5 74,8 83,8 95,2

Buitengewone toelage aan de Pensioenkas van het
Personeel 115,0 165,0 102,0 68,0 70,0

Afschrijving van gebouwen, materieel en meubelen . 181,6 163,1 148,3 106,8 118,3

Geldelijke verplichting tegenover de Staat :
Provenu boven 3 % der discontoverrichtingen
en der voorschotverrichtingen op onderpand 423,3 278,1 171,6 1.266,4 893,5

Overschrijving naar de buitengewone reserve . 11,9 20,5 15,9 12,2 2,1

Overschrijvingen naar de overgangsrekeningen op
de passiva.

- Fiscale voorziening 325,0 293,0 550,0 575,0 525,0
- Provo vr onk. op aank., verk. en verz. v. goud - - - 20,0 -

- Provo vr gebouwen, materieel en meubelen. 50,0 75,0 150,0 190,0 160,0

- Maatschappelijke provo voor diverse risico's 150,0 150,0 200,0 250,0 250,0

- Fonds van de Honderdste Verjaring - - 20,0 5,0 10,0

Te verdelen nettowinst 379,9 396,2 421,4 448,7 475,6

2.374,5 2.312,8 2.616,8 3.827,5 3.515,8
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BIJLAGE '2

VERLIESREKENINGEN PER 31 DECEMBER (in miljoenen franken)

CREDIT 1966 1967 1968 1969 1970

Disconto en intresten . 1.068,1 802,5 886,0 2.587,4 1.480,7

Wissel en provenu der beleggingen in het buitenl. (' ) 862,8 1.075,9 1.314,5 820,5 1.565,7

Rechten op bewaamemlngen, provisies en vergoed .. 149,4 156,2 170,8 186,3 192,6

Provenu der overheidsfondsen . 155,7 159,3 161,1 172,0 189,6

Winst op verkoop en incassering van effecten . 16,7 28,5 19,6 19,3 8,3

Geïnd op afgeschreven en te verzilveren waarden 0,8 0,4 2,2 1,9 0,2

Terugbetaling van belastingen '. - - - - 24,1

Overschrijving van de overgangsrekening op de pas-
siva « Provlsle voor gebouwen, materieel en
meubelen» 121,0 90,0 62,6 40,1 54,6

----~

2.374,5 2.312,8 2.616,8 3.827,5 3.515,8

(1) Na aftrek van een bedrag van 265,8 miljoen in 1966, 285,2 miljoen iu 1967, 58,6 miljoen in 1968,406,6 miljoen in 1969 en
1.468,1 miljoen in 1970. 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 verslag van het dienstjaar 1966, blz. 129).
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BIJLAGE 3

DIVERSE GEGEVENS

Brutodividend toegekend per aandeel . 639,88 670,28 711,56 754,94 794,92

Roerende voorheffing ingehouden per aandeel . 119,88 125,28 136,56 144,94 149,92

Nettodividend toegekend per aandeel . 520,00 545,00 575,00 610,00 645,00

Belastbaar inkomen aan te geven voor de personen-
belasting 789,30 827,25 872,75 925,90 979,00

1966
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BIJLAGE 4

OPGAVE VAN DE OVERHEIDSFONDSEN
DIE OP 31 DECEMBER 1970 DEEL UITMAAKTEN

VAN DE VERSCHEIDENE PORTEFEUILLES VAN DE BANK

Overheidsfondsen en andere krachtens de statuten verworven effecten

4,23 pct. Belgische Lening 1954/74, IC reeks.
4,25 pct. Belgische Lening 1954/74, 2" reeks.
4 pct. Belgische Lening 1955/75.
6.75 - 7 pct. Samengevoegde Belgische Leningen 1972/78.
7 pct. Samengevoegde Belgische Leningen 1967/82.
6,75 - 7 pct. Belgische Lening 1967/74/82.
6,75 pct. Belgische Lening 1968/78.
6.50 - 6,75 pct. Belgische Lening HJ68/75/83.
6,75 pct. Samengevoegde Belgische Leningen 1968/69/80
7,50 pct. Belgische Lening 1969/87.
8 - 8,25 pct. Belgische Lening 1969/75/81.
8,25 pct. Belgische Lening 1970/80, 1" reeks.
8,25 pct. Belgische Lening 1970/80, 2" reeks.
8,50 pct. Belgische Lening 1970/83.
4 pct. Belgische Lotenlening 1941.
4 pct. Oorlogsschade 1923.
4,25 pct. Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen 1954/74.
4 pct. Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen 1955/75, 2e reeks.
7 pct. Wegenfonds 1967/82.
6,75 pct. Wegenfonds 1967/79.
6,75 pct. Wegenfonds Hl68/83.
7 pct. Wegenfonds 1969/81.
8 - 8,25 pct. Wegenfonds 1970/76/83.
2 pct. Nationale Stichting voor de Financiering van het Wetenschappelijk

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

Onderzoek 1960/69 - H190/99, 2" tranche.
Nationale Stichting voor de F'inanciering van het Wetenschappelijk

Onderzoek 1960/69 - 1990/99, 3e tranche.
Nationale Stichting voor de .Financiering van het Wetenschappelijk

Onderzoek 1960/69 - 1990/99, 4e tranche.
Nationale Stichting voor de Financiering van het Wetenschappelijk

Onderzoek 1960/69 - 1990/99, 5e tranche.

~ pct.

:l pct.

2 pct.
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2 pct. Nationale Stichting voor de Finan ciering van het Wetenschappelijk
Onderzoek 1960/69 - 1990/99, 6" tranche.

2 pct. Nationale Stichf.ing voor de Finaneiering van het Wetenschappelijk
Onderzoek 1960/69 - 1990/99, 7" tranche.

:2 pct. Nationale Stichting voor de Financiering van het Wetenschappelijk
Onderzoek 1960/69 - 1990/99, 8e tranche.

2 pct. Nationale Stichting voor de Financiering van het Wetenschappelij k
Onderzoek 1960/69 - 1(,)90/99. pe tranche.

:2 pct. Nationale Stichting voor de Financiering van het Wetenschappelijk
Onderzoek 1960/69 - 1990/99, 10e tranche.

4 pct. Regie van Telegrafie en Telefonie 1954/74, 2" reeks.
6,75 7 pct Regie van Telegrafie en 'I'elefonie 1967/73/79.
6,7 fi pct. Regie van Telegrafie en 'I'elefonie HJ68/ 82.
8,25 pct. Regie van Telegrafie en Telefonie 1969/81.
8,50 pct. Regie van Telegrafie en Telefonie 1970/84.
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.
8 - 8,25 pct. Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen 1970/76/82.
6,7;) pct. Nationale Kas voor Beroepskrediet 1968/88.
8,25 pct. Nationale Kas voor Beroepskrediet 1970/78.
8.75 pct. N.V. Zeekanaal en Haveninrichtingen van Brussel 1970/86.
6,75 pct. Nationale Maatschappij voor Krediet aan de Nijverheid 1968/88.
8,25 pct. Nationale Maatschappij voor Krediet aan de Nijverheid 1969/80.
8,25 pct. Nationale Maatschappij voor Krediet aan de Nijverheid 1970/90.
3,SOpct. Lening van het 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 uitgifte.
- Amerikaanse uitgifte.

Dantziger uitgifte.
Estlandse uitgifte.
Letlandse uitgifte.
Litauer uitgifte.

1o en 2" tranches

3e tranche
Genotsaandelen van de Nationale Maatschappij del' Belgische Spoorwegen.
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BIJLAGE 5

WEEKSTATEN

IN HET « STAATSBLAD» GEPUBLICEERD IN 1970



ACTIVA
WEEKSTATEN IN HET « STAATSBLAD}) GEPUBLICEERD IN 1970

(Miljoenen franken)

Inlernationaal Munlfonds : Internationale
Te onl- akkoorden: Debiteuren Overheidseffeclen : Waarden

Tolaal wegens Geconsoli- Gebouwen,Voorschotten Tegoed bij van de
Goud· van de Vreemde vangen termijn- Deel· en Overheids·deerdeDATA Bijzondere vreemde Europees verkopen Handelspapier OP hel Besluur materieel en Pensioenkaj

voorraad Deel- dekkings· valuta's Andere pasmunt vordering londsen
van Belgische Luxern- der Poslchecks van hel

Leningen trekkinqs- elementen
valuta's Monetair vreemde val.

onderpand
burgse op de Slaai meubelen

ne:ning rechten en qoud Akkoord akkoorden en goud overheids- overheids- Personeel
effeclen effeclen

I I

I
5 jan. 1970 75.888 7.777 - 3.545 87.210 35.190 16.984 - - 33.436 18.807 64 12.275 - 268 1 34.000 3.631 2.064 2.896

12 » 75.885 7.777 - 3.545 87.207 35.870 16.954 - _. 34.093 13.733 34 12.650 - 274 1 34.000 3.633 2.064 2.898
19 » 75.888 7.777 - 3.695 87.360 34.535 16.727 - - 33.475 14.206 37 10.650 - 300 2 34.000 3.728 2.105 2.966
26 » 75.888 7.777 - 3.795 87.460 34.999 16.594 - - 33.040 11.518 23 11.925 - 324 2 34.000 3.728 2.105 2.972

2 februari 75.983 8.777 - 3.795 88.555 35.151 16.063 - - 33.704 20.769 41 4.600 - 322 2 34.000 3.728 2.105 2.971
9 » 75.983 8.777 - 3.795 88.555 35.856 15.551 - - 34.723 13.084 23 11.475 - 353 1 34.000 3.726 2.105 2.970

16 » 75.974 8.777 - 3.945 88.696 36.335 16.218 - - 35.277 11.578 34 11.425 - 375 1 34.000 3.728 2.105 2.996
23 » 75.974 8.777 - 3.945 88.696 36.742 17.096 - 4 35.655 13.144 33 8.625 - 398 1 34.000 3.728 2.105 2.998

I
2 maart 75.959 9.277 - 3.945 89.181 35.685 17.615 - 28 34.756 11.039 51 13.300 - 400 1 34.000 3.728 2.105 2.999
9 » 75.959 9.277 - 3.945 89.181 35.450 17.470 - 14 34.539 9.794 35 13.850 - 405 1 34.000 3.727 2.105 2.990

16 » 75.959 9.082 - 3.945 88.986 35.936 17.173 - 89 34.011 9.448 35 12.000 - 429 1 34.000 3.727 2.105 2.996
23 » 75.959 9.082 - 3.995 89.036 37.308 17.173 - 71 35.820 7.691 31 11.150 - 443 1 34.000 3.726 2.105 2.996
27 » 75.959 10.082 - 3.995 90.036 36.456 17.173 - 68 35.668 9.436 30 12.425 - 429 2 34.000 3.725 2.105 2.996

6 april 75.959 10.372 - 3.995 90.326 38.291 17.553 - 71 37.439 6.184 16 15.100 - 405 I 2 34.000 3.720 2.105 2.987
13 » 75.959 10.372 - 3.995 90.326 38.736 17.781 - 234 37.964 3.382 16 14.700 - 407 2 34.000 3.728 2.105 2.987
20 » 75.959 10.372 - 3.995 90.326 39.508 17.508 - 62 38.568 8.600 28 7.575 - 416 1 34.000 3.728 2.105 3.000
27 » 75.959 10.254 - 4.095 90.308 40.017 17.235 - 55 39.024 5.520 19 11.300 - 426 2 34.000 3.728 2.105 3.002

4 mei 75.930 10.254 - 4.095 90.279 38.486 17.488 - 82 37.427 17.196 677 4.850 - 395 2 34.000 3.728 2.105 3.011
11 » 75.930 10.254 - 4.095 90.279 38.705 17.016 - 108 36.999 8.622 20 13.100 - 374 2 34.000 3.728 2.105 3.013
15 » 75.930 14.754 - 4.596 95.280 34.792 16.907 - 144 32.861 7.326 23 11.875 - 373 2 34.000 3.728 2.105 3.013
25 » 75.951 14.754 - 4.596 95.301 34.213 15.335 - 41 31.221 12.059 20 8.575 - 358 2 34.000 3.726 2.105 3.019

1 juni 75.951 15.194 - 4.596 95.741 33.588 15.432 - 69 31.115 12.086 37 14.700 - 336 1 34.000 3.728 2.105 3.027
8 » 75.943 15.294 - 4.596 95.833 34.098 17.117 - 76 32.519 10.606 25 15.050 - 340 2 34.000 3.728 2.105 3.019

15 » 76.012 15.419 - 4.596 96.027 34.546 16.795 - 97 32.518 6.946 18 15.225 - .. 340 2 34.000 3.728 2.105 3.020
22 » 76.012 15.419 - 4.596 96.027 35.164 16.795 - - 32.630 8.017 16 13.575 - 344 2 34.000 3.728 2.105 3.020
29 » 76.009 15.419 - 4.696 96.124 34.076 15.958 - - 32.431 10.012 20 15.875 - 327 1 34.000 I 3.728 2.105 3.026

6 juli 75.992 15.419 - 4.696 96.107 36.057 16.251 - - 35.266 15.377 19 15.725 - 293 1 34.000 3.727 2.105 3.023
13 » 75.992 15.419 - 4.696 96.107 36.167 15.590 - - 34.492 12.550 18 15.750 - 303 1 34.000 3.727 2.105 3.023
17 » 75.995 16.919 - 4.696 97.610 35.735 15.590 - - 34.498 12.120 21 15.000 - 306 2 34.000 3.727 2.105 3.023
27 » 75.995 16.919 - 4.696 97.610 36.294 15.363 - - 35.510 8.033 17 14.675 - 337 1 34.000 3.728 2.105 3.038

3 augustus 75.966 17.094 - 4.696 97.756 39.120 15.590 - - 38.159 8.953 15 12.725 - 321 1 34.000 3.728 2.105 3.040
10 » 75.966 17.094 - 4.696 97.756 40.556 16.299 - - 39.160 3.069 16 15.000 - 331 1 34.000 3.728 2.105 3.031
17 » 75.954 17.094 - 4.696 97.744 41.133 16.437 - 7 39.611 2.775 41 12.875 - 352 2 34.000 3.728 2.105 3.031
24 » 75.954 17.341 - 4.696 97.991 39.158 15.067 - 21 38.306 2.672 15 12.925 - 348 1 34.000 3.728 2.105 3.031
31 » 75.932 17.341 - 4.696 97.969 39.216 15.067 - - 38.306 3.907 18 15.150 - 333 1 34.000 3.728 2.105 3.031

7 septernber 75.893 17.341 - 4.696 97.930 40.459 15.496 - - 39.226 2.770 21 15.825 - 325 1 34.000 3.728 2.105 3.022
14 » 75.893 17.591 - 4.696 98.180 42.375 15.889 - - 41.311 2.125 17 13.825 - 352 1 34.000 3.728 2.105 3.021
21 » 76.512 16.927 - 4.696 98.135 42.053 15.889 - - 41.035 2.166 15 12.275 - 361 2 34.000 3.728 2.105 3.061
28 » 76.479 Hl.795 - 4.696 97.970 41.678 15.711 - - 40.501 2.014 19 13.250 - 362 2 34.000 3.728 2.105 3.061

5 oktober 76.461 16.806 - 4.696 97.963 41.051 14.846 - - 39.865 12.015 78 6.350 - 335 1 34.000 3.728 2.105 3.052
12 » 76.455 16.806 - 4.696 97.957 40.327 15.142 - - 39.184 6.701 19 10.050 - 354 2 34.000 3.728 2.105 3.065
19 » 76.450 16.734 - 4.696 97.880 42.038 15.029 - - 40.832 3.208 15 9.050 - 363 1 34.000 3.728 2.105 3.065
26 » 76.440 16.734 - 4.696 97.870 43.611 14.801 - 3 42.355 2.480 23 6.750 - 367 1 34.000 3.728 2.105 3.065

2 november 76.440 16.734 - 4.696 97.870 44.673 15.257 - 74 43.089 7.876 78 3.200 - 361 1 34.000 3.728 2.105 3.066
9 » 76.408 16.734 - 4.696 97.838 44.673 13.772 - 113 43.453 3.097 26 8.350 - 346 2 34.000 3.728 2.105 3.057

16 » 76.408 16.734

I

- 4.696 97.838 44.454 13.009 - 139 43.222 2.846 35 8.875 - 352 1 34.000 3.728 2.105 3.057
23 » 76.408 16.734 - 4.696 97.838 45.884 12.561 - 43 44.410 2.797 15 6.250 - 348 1 34.000 3.727 2.105 3.057
30 » 76.396 16.734 - 4.696 97.826 46.538 12.561 - 88 44.478 1.976 23 8.850 - 337 2 34.000 3.728 2.105 3.057

7 december 76.369 16.734 - 4.696 97.799 46.983 11.338 - 138 45.600 2.084 17 10.125 - 320 1 34.000 3.728 2.105 3.052
14 » 76.369 16.734 - 4.746 97.849 46.598 11.318 - 39 45.129 2.151 21 10.525 - 314 1 34.000 3.728 2.105 3.052
21 » 76.369 16.734 - 4.746 97.849 45.284 10.813 - 96 43.822 6.106 22 6.225 - 313

I
1 34.000 3.728 2.105 3.051

28 » 76.369 16.734 - 10.246 103.349 39.456 10.718 - 128 37.942 6.847 14 8.675 - 294 1 34.000 3.728 2.105 3.051
I

(1) Waarvan hel kapitaal: fr. 400 miljoen.



WEEKSTATEN IN HET « STAATSBLAD» GEPUBLICEERD IN 1970
(Miljoenen franken) PASSIVA

Orderekening : Rekeninqen-courant : Internationale akkoorden : In ternationaal
Bestuur der Kapitaal,
Postchecks : Totaal Muntfonds : Belgische Te leveren Pensioenkas

TOTAAL Tegoed voor Bankbiljetten der Bijzondere banken,
reserves en TOTAAL

rs Diversen rekening van de Schatkist Banken Diverse trekkings- vreemde val- van het Diversen afschrijvings- DATA

ACTIVA Minister van in omloop in het rekeningen- Europees verbintenissen rechten, monetaire rekeninqen PASSIVA
Nationale l Buiteriqewone

buitenland, courant Morietc ir
Andere netto reserve en goud Personeel

Opvoediriq Gewone en te akkoorden op zicht cumulatieve
(1)

eonjunctuur- gewone betalen Akkoord toewijzing
(Schoolpact) rekening taks rekeningen waarden

3.038 249.864 2.649 182.257 11 8 405 1.576 92 286 184.635 3.545 - I 50.666 2.896 4.489
I

3.633 249.864 5 Jan. 1970
3.150 246.561 2.649 178.859 15 8 416 929 103 285 180.615 3.545 I 51.294 2.898 4.576 3.633 246.561 12 »-
1.988 242.079 2.650 175.717 21 8 391 2.700 88 258 179.183 3.545 - 50.453 2.966 2.204 3.728 242.079 19 »

1.087 239.777 2.594 174.035 7 8 401 2.621 123 236 177.431 3.545 - 49.863 2.972 2.238 3.728 239.777 26 »

1.262 243.273 2.477 178.105 19 8 415 1.858 129 214 180.748 3.545 - 49.990 2.971 2.291 3.728 243.273 2 februari

1.212 243.634 2.413 176.909 11 8 418 2.800 130 230 180.506 3.545 - 50.509 2.970 2.376 3.728 243.634 9 »

1.182 243.950 2.325 174.590 15 8 426 4.184 101 206 179.530 3.545 - 51.693 2.996 2.458 3.728 243.950 16 »

1.240 244.465 2.325 173.760 10 8 408 4.277 104 189 178.756 3.545 - 52.914 2.998 2.524 3.728 244.465 23 »
I 52.541 2.999 2.674 3.728 246.2941.406 246.294 2.216 179.029 23 8 438 1.017 107 185 180.807 3.545 - 2 maart

1.389 244.950 2.216 178.004 8 8 431 864 122 247 179.684 3.545 - 52.192 2.990 2.811 3.728 244.950 9 »

1.482 242.418 2.183 175.304 24 8 454 1.679 123 246 177.838 3.545 - 51.353 2.996 2.958 3.728 242.418 16 »

1.403 242.954 2.183 174.282 23 8 486 1.200 135 364 176.498 3.545 - 53.172 2.996 3.015 3.728 242.954 23 »

1.287 245.836 2.093 176.558 4 8 478 1.967 110 360 179.485 3.545 - 53.008 2.996 3.074 3.728 245.836 27 »

1.403 249.602 2.023 179.229 8 8 458 727 82 363 180.875 3.545 - 55.177 2.987 3.290 3.728 249.602 6 april

1.723 248.091 1.965 176.788 19 8 477 732 166 361 178.551 3.545 - 55.931 2.987 3.349 3.728 248.091 13 »

1.991 247.416 1.937 175.423 5 8 452 1.165 125 321 177.499 3.545 - 56.267 3.000 3.377 3.728 247.416 20 »

1.757 248.498 1.896 175.204 17 8 446 2.223 113 321 178.332 3.545 - 56.448 3.002 3.443 3.728 248.498 27 »

2.027 251.753 1.862 181.068 13 8 515 864 105 316 182.889 3.545 - 55.086 3.011 3.494 3.728 251.753 4 mei

1.999 250.070 1.820 180.137 18 8 495 951 93 314 182.016 3.545 - 54.171 3.013 3.597 3.728 250.070 11 »

1.889 244.318 1.790 178.622 21 8 480 887 101 318 180.437 3.545 - 49.892 3.013 3.703 3.728 244.318 15 »

2.020 241.995 1.744 179.271 25 8 473 1.042 107 311 181.237 3.545 - 46.671 3.019 3.795 3.728 241.995 25 »
,

2.084 248.049 1.676 185.116 15 8 494 1.145 101 296 187.175 3.545 - 46.662 3.027 3.912 3.728 248.049 1 juni

1.900 250.418 1.637 184.222 6 8 476 1.193 124 268 186.297 3.545 - 49.753 3.019 4.076 3.728 250.418 8 »

1.956 247.323 1.638 181.678 16 8 471 888 97 260 183.418 3.545 - 49.425 3.020 4.187 3.728 247.323 15 »

1.988 247.411 1.579 1R1.174 9 8 415 1.315 148 253 183.322 3.545 - 49.525 3.020 4.271 3.728 247.411 22 »

2.747 250.430 1.501 184.546 15 8 373 1.838 133 291 187.204 3.545 - 48.480 3.026 4.447 3.728 250.430 29 »

2.770 260.721 1.433 191.671 23 8 377 1.626 118 374 194.197 3.545 - 51.642 3.023 4.586 3.728 260.721 6 juli

2.870 256.703 1.433 189.802 17 8 389 874 124 347 191.561 3.545 - 50.180 3.023 4.666 3.728 256.703 13 »

2.799 256.536 1.373 187.645 10 8 1.874 1.313 119 359 191.328 3.545 - 50.209 3.023 4.703 3.728 256.536 17 »

3.380 254.091 1.327 184.376 16 8 1.782 1.408 133 307 188.030 3.545 - 50.997 3.038 4.753 3.728 254.091 27 »

2.846 258.359 1.327 187.589 2 8 418 917 163 2R4 189.381 3.545 - 53.875 3.040 4.790 3.728 258.359 3 augustus

2.763 257.815 1.235 185.348 25 8

I
384 847 151 276 187.039 3.545 - 55.567 3.031 4.905 3.728 257.815 10 »

2.811 256.652 1.235 182.087 16 8 381 2.311 154 262 185.219 3.545 - 56.151 3.031 4.978 3.728 256.652 17 »

2.998 252.366 1.197 181.600 - 8 i 351 1.144 195 264 183.562 3.545 - 53.466 3.031 5.034 3.728 252.366 24 »

3.105 255.936 1.049 184.767 8 8 410 1.411 161 290 187.055 3.545 - 53.467 3.031 5.110 3.728 255.936 31 »

2.779 257.687 998 185.308 7 8 403 1.074 174 345 187.319 3.545 - 54.823 3.022 5.250 3.728 257.687 7 september

2.811 259.740 966 182.492 3 8 381 3.408 125 333 186.750 . 3.545 - 57.306 3.021 5.390 3.728 259.740 14 »

2.900 257.725 971 181.248 1 8 437 2.603 173 394 184.864 3.545 - 57.036 3.061 5.491 3.728 257.725 21 »

2.952 257.353 816 180.898 20 8 399 3.408 150 295 185.178 3.545 - 56.325 3.061 5.516 3.728 257.353 28 »

2.862 258.251 767 185.794 - 8 423 805 115 316 187.461 3.545 - 54.822 3.052 5.643 3.728 258.251 5 oktober

3.021 255.655 711 183.145 1 8 392 1.183 100 293 185.122 3.545 - 54.472 3.065 5.723 3.728 255.655 12 »

3.141 254.455 679 180.696 4 8 363 954 111 241 182.377 3.545 - 55.979 3.065 5.761 3.728 254.455 19 »

3.176 254.335 1.413 179.044 19 8 366 1.147 101 231 180.916 3.545 - 57.286 3.065 5.795 3.728 254.335 26 »

3.228 258.606 1.310 182.150 20 8 424 981 150 229 183.962 3.545 - 58.484 3.066 5.821 3.728 258.606 2 november

3.188 257.748 1.310 181.627 13 7 406 1.754 78 232 184.117 3.545 - 57.362 3.057 5.939 3.728 257.748 9 »
3.218 256.879 1.271 179.515 25 7 425 3.865 126 227 184.190 3.545 - 56.368 3.057 5.991 3.728 256.87v 16 »

3.595 256.631 1.259 178.258 23 7 437 4.021 109 223 183.078 3.545 - 57.118 3.057 6.105 3.728 256.631 23 »

3.360 258.929 2.020 182.129 18 7 401 2.310 148 220 185.233 3.545 - 57.204 3.057 6.162 3.728 258.929 30 »

3.330 260.620 1.973 183.344 12 7 397 2.694 153 295 186.902 3.545 - 57.092 3.052 6.301 3.728 260.620 7 december

3.316 260.146 2.719 181.170 20 7 378 4.719 177 290 186.761 3.545 - 56.605 3.052 6.455 3.728 260.146 14 »

3.460 256.875 2.639 183.327 14 7 384 865 259 295 185.151 3.545 - 54.824 3.051 6.576 3.728 1256.875 21 »

3.723 254.031 2.586 184.601
I

8 7
I

383 2.312 568 287 188.166 3.545 - 48.825
I

3.051 6.716 3.728 254.031 28 »





BIJLAGE G

ECONOMISCHE EN FINANCIELE STATISTIEKEN

Tabeli.

Geografische spreiding van de uitvoer
van de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie

In procenten
l\fnandgemiddelden in miljarden franken van de totale

waarde

1969
I

1970 v 1970 v
(Eerste

1965 1966 1967 1968 1969 1960 10
(Eerste mann-

10 maanden) den)

1. Landen met markteconomie '26,1'2'27,86 '28,56 33,33 41,'25 40,38 46,69 97,5 98,3
a) Geïndustrialiseerde

landen ..................... '2'2,'24'23,!)8 '24,63 '29,11 36,'20 35.46 40,75 76,6 85,8
waarvan :

Europese Economische
Gemeenschap ...,... ... . . 16,45 17,87 18,45 '21,88 '28,33 '27,67 3'2,65 50,5 68,7

Duitse Bondsrepubliek (5,81) (6,00) (5,80) (7,1'2)(9,60) (9,34) (11,7'2) (15,8) (24,7)
Frankrijk ............... (3,87) (4,60) (5,19) (6,31) (8,81) (8,63) (9,4'2) (10,4) (19,8)
Italië .. ... ., . .. . .,... .. (0,91) (0,94) (1,17) (1,'29) (1,80) (1,7'2) ('2,'27) (3,1) (4,8)
Nederland . . ... .,... ..... (5,86) (6,33) (6,'29)(7,16) (8,1'2) (7,98) (9,'24) (21,2) (19,4)

Verenigd Koninkrijk ... 1,'28 1,34 1,39 1,49 1,69 1,64 1,66 5,5 3,5
Verenigde Staten ......... '2,'2'2 '2,46 '2,45 3,'21 '2,90 '2,96 '2,78 9,5 5,9
Japan ..................... 0,15 0,'20 0,'25 0,'23 0,3'2 0,31 0,36 0,6 0,8

b) Andere ontwikkelde
landen ..................... 1,'29 1,'23 1,33 1,'23 1,63 1,62 1,93 5,8 4,1

c) Ontwikkelingslanden ... 2,39 2,47 2,41 '2,77 3,14 3,0'2 3,76 14,6 7,9
waarvan :

Demoera tische Republiek
Kongo .................. 0,26 0,27 0,21 0,29 0,37 0,36 0,45 1,6 0,9

'2.Landen met centraal geleide
economie . . .,.., . .. ... ...... .. 0,47 0,5!) 0,74 0,69 0,69 0,67 0,81 2,5 1,7

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

'rotaal (I) ... '26,59 28,45 '29,30 34,02 41,94 41,05 47,50 100,0 100,0

GrIJn: Nationaal Instituut voor de Statistiek. Berekeningen van de Nationale Bunk van België.

(1) Incl. scheepsproviand en diversen.

v Voorlopige cijfers.
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Tabel 2.

Nettoverplichtingen van de overheidssector tegenover het buitenland (1)

(Veranderingen in miljarden franken)

Staat Overige publiekrechtelijke
lichamen en instellingen (2)

Beroep op buitenlandse markten
Netto- Verplich·

verplicb- Verpllch- verpllch- tingen Eind·
tingen tingen tingen via Bel- totaal

Vorde-
ViR Bel- unnge- gische Totaalringen aange- tekend

(3 ) tekend gische Totaal in het geldschep-
in het geldschep- kapitaal- pende

kapitaal- pende verkeer instel-
verkeer instel- (5 ) liugen

(4) liugen (h)~(a)
(d) ~ (g) ~ + (d)

(a) (b) (c) (bH(c) (e) (I) (eH (f) + (g)

1965 ........................... - 0,5 - 5,3 + 0,5 '- 4,8 + 2,1 - 0,1 + 2,0 - 3,3
1966 ........................... - 0,3 - 2,2 + 7,1 + 4,9 + ] ,7 + 0,2 + 1,9 + 6,5
1967 ........................... - 0,4 - 5,9 + 3,4 - 2,5 + 0,4 + 9,0 + 9,4 + 6,5
1968 ........................... - 0,3 - 2,9 - 0,8 - 3,7 - 0,8 - 0,5 - 1,3 - 5,3
1969 ........................... - 1,3 - 0,8 + 5,9 + 5,1 + 9,4 + 2,8 +12,2 +16,0

1969 Eerste la maanden ... - 0,9 - 0,2 + 5,2 + 5,0 + 9,5 + 3,4 +12,9 +17,0
1970 Eerste la maanden v - 0,2 + 0,6 - 6,7 - 6,1 - 1,5 + 0,2 - 1,3 - 7,6
1969 Eerste Il maanden ... - 1,2 - 0,9 + 5,9 + 5,0 + 9,7 + 3,4 +13,1 +16,9
1970 Eerste Il maanden v - 0,2 + 0,6 - 8,5 - 7,9 - 1,3 + 2,0 + 0,7 - 7,4

(1) Het + teken wijst op een vermindering van vorderingen of een vermeerdering
van verplichtingen, het - teken, op een vermeerdering van vorderingen of een vermin-
dering van verplichtingen.

(2) Andere overheid dan de Staat, overheidsbedrijven en niet-geldscheppende
financiële instellingen van de overheidssector.

e) Cf. blz. 44, tabel 5, eerste kolom.

(4) Cf. blz. 44, tabel 5, tweede kolom.

e) Cf. blz. 44, tabel 5 vierde en vijfde kolom.,

v Voorlopige cijfers.
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Tabel 3.

Plnancîerlng van de betalingsbalans
van de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie (1)

(Miljarden franken)

Her- Mutatie vnn de goudvoorraad en netto deviezenpositie der geldscheppende instellingenfinan-
ciering
buiten Belgische en Diverse geldscheppende Nationale Bank

de geld- Luxemburgse banken instellingen van België
schep-
pende Corn- COIn- Com- Overigeinstel-
lingen mer- mer- mer- goud- Eind-

ciële ciële ciële voor- totaalvau kre- Overige lere- Overige kre- rund en
'rotaal

com-
mer- dieten netto Totaal dieten netto 'fataal dieten netto Totaal
ciële in Bel- devie- in B,,}- devie- in Bel- devie-
kre- gische zen- gische zen- gische zen-

dieten franken reserves franken reserves franken positie
ann het ann het ann het aan het (devie-
buiten- buiten- buiten- buiten- een-

land land Inud land reserves) (k)=(d)
(d) = (g) = (i) = +(g) (I) =

(a) (b) (c) (b)+(c) (e) (/) (e)+(I) (h) (i) (h)+(i) +(j) (a)+(k)

1965 ........................... + 1,2 + 0,9 - 2,1 - 1,2 _. - + 0,51+ 0,5 + 2,4 + 5,6 + 8,0 + 7,3 + 8,5
1966 ........................... - 1,1 + 1,6 - 9,7 - 8,1 . -- + 1,1 + 1,1 + 0,9 + 0,8 + 1,7 - 5,3 - 6,4
1967 ........................... + 2,7 + 2,2 - 5,3 - 3,1 + 0,2 + 0,1 + 0,3 + 0,4 +12,0 +12,4 + 9,6 +12,3
1968 ........................... - 0,8 + 4,3 + 5,9 +10,2 - 0,2 + 0,5 + 0,3 + 6,2 -20,4 -14,2 - 3,7 - 4,5
1969 ........................... + 2,8 + 0,4 + 7,3 + 7,7 + 1,8 + 0,2 + 2,0 - 4,4 + 9,6 + 5,2 +14,9 +17,7

1969 Eerste 11 maanden + 3,1 + 2,6 + 2,8 + 5,4 + 1,8 _ .. + 1,8 - 4,5 + 6,3 + 1,8 + 9,0 +12,1
1970 Eerste 11 maanden v + 5,3 + 7,9 - 3,1 + 4,8

1

+ 1,8 - 1,2 + 0,6 - 9,5 +21,6 +12,1 +17,5 +22,8

( 1) De indeling van de financiering van de betalingsbalans waarop in deze tabel
uitvoeriger wordt ingegaan, is dezelfde als die welke geregeld verschijnt in het
'I'ijdschrift voor Documentatie en Voorlichting van de Nationale Bank (Cf. Statistieken,
tabellen IX, rubriek 6 en haar subrubrieken ) _ De in tabel 7 van blz. 46 van dit
verslag voorkomende indeling stemt als volgt overeen met de kolommen van deze
tabel :

Tabel 7 Deze tabel

Kolom (e) Kolommen (a) + (b) + (e) + (h)
Kolommen (f) + (g) Kolom (c)
Kolom (h) Kolom (f)
Kolom (i) Kolom (i)
Kolom (j) Kolommen (c) + (f) + (i)

v Voorlopige cijfers.
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Tabel l.I.

Goudvoorraad en netto deviezenpositie van de Nationale Bank van België

(Miliarden franken)

'I'egoedeu I'egoecen
inbij het buiten- Uitvoer- Jaarlijkse

Goud· Interna- Iandse Diversen Totaal acc~pten Eind· Jaarlijkse veran de-
Einde periode VOOf- tionale omwië- (2 ) (3 )

In totunl veranderingen ringen

mad Moneto.re sel bure Belgische (3 ) van het totaal van het
Fonds franken eindtotaal
(1) geld.

soorten

1964 ............... 7'2,5 10,'2 '27,0 0,8 110,5 4,3 114,8
1965 ............... 77,9 15,6 '21,9 0,7 116,1 6,7 1'2'2,8+ 5,6 + 8,0
1966 ............. . . 76,'2 18,6 21,4 0,7 116,9 7,6 1'24,5 + 0,8 + 1,7
1967 ............... 74,0 16,6 36,1 2,'2 1'28,9 8,0 136,9 +1'2,0 +1'2,4
1968 ............... 7G,'2 15,3 18,1 - 1,1 108,5 14,'2 1'2'2,7-'20,4 -14,'2

1969 November 75,9 6,3 34,1 - 1,1 115,'2 9,7 1'24,9 + 6,3(')(') + 1,8(')(')
December 76,0 7,8 35,6 - 0,9 118,5 9,8 1'28.3 + 9,6(5) + 5, '2(")

1970 November 76,4 '21,4 46,5 - 0,7 143,6 0,3 143,9 +'21,6(')(0) +1'2,1(') (6)
December 73,5 '29,8 39,0 - 1,1 141,'2 1,7 14'2,9 +19,'2(6) +11,1(6)

(1) Rechten, incl. de bijzondere trekkingsrechten, die de Belgische Staat bezit als
Jid van het Internationale Monetaire Fonds en die de Bank, krachtens de wet van
19 juni 1959, vervolgens krachtens die van 9 juni 1969, in haar boekhouding mag op-
nemen als eigen tegoeden op voorwaarde dat zij de verplichtingen van de Belgische
Staat ter zake op zich neemt.

(") Tegoeden op het buitenland lil Belgische franken (behoudens de uitvoer-
accepten) , in hoofdzaak Amerikaanse schatkistcertificaten voor fr. 1,5 miljard tot in
april1967 en voor fr. 3 miljard tussen novamber 1967 en november 1968; verplichtingen
tegenover het buitenland, inzonderheid tegenover centrale banken.

(") Om redenen uiteengezet in het verslag over de verrichtingen van het jaar
1962, blz. 115, is in dit totaal geen rekening gehouden met op termijn te ontvangen
of te leveren buitenlandse valuta's en goud.

(4) Verandering van de eerste elf maanden.

e) Excl. een verhoging met fr. 0,4 miljard, d.i. de boekhoudkundige aanpassing
van de contante tegoeden in Duitse marken ten gevolge van de revaluatie van deze
valuta.

(6) Excl. een verhoging met fr. 3,5 miljard, d.i. het bedrag van de in januari 1970
door België, bij wijze van aanvankelijke toewijzing, ontvangen bijzondere trekkings-
rechten.
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Tabel 5.

Officiële wisselkoersen vastgesteld door de in de Verrekenkamer te Brussel vergaderde bankiers

tDiujcliikse note1'ingen, in Belgische franken)

1 1 1 1 1 100 1 Canadese dollar 1 1 1 1 100 1 1

I

100 100
1970 U.S.' pond Nederl. Duitse Franse ItnI. Zwib. Zweedse Deense Noorse Oostenr. Finse zaïre

dollar sterling gulden mark Imnk lire kabel post
frn nk kroon kroon schil!.

escudo peseta
mark (1)kroon

Januari
Hoogste 49,76 119,35 13,70 13,50 8,96 7,91 46,38 ·16,37 11,53 9,63 6,64 6,96 192,58 175,00 71 ,18 11 ,88
Laagste 49,66 119,17 13,64 13,46 8,93 7,89 46,30 46,29 11 ,49 9,61 6,62 6,94 191,90 174,60 71,03 11 ,85
Gemiddelde 49,69 119,27 13,68 13,48 8,95 7,90 46,31 46,31 11 ,52 9,62 6,63 6,95 192,10 174,77 71,08 11 ,86

Februari
Hoogste 49,70 ]]Çl,58 13,67 13,47 8,97 7,89 46,33 46,32 11,57 9,61 6,63 6,96 ]92,20 175,00 71 ,17 11,90
Laagste 49,65 119,28 13.64 13,46 8,95 7.89 46,26 46,25 11.54 9,55 6.62 6,94 191,75 174,60 71 ,04 11,85
Gemiddelde 49,67 119,44 13,65 13,47 8,96 7,89 46,29 46,28 ]l,55 9,59 6,63 6,95 191,99 174,75 71,10 11,88

Maart
Hoogste 49,68 119,63 13,69 13,56 8,96 7,91 46,32 46.32 11 ,54 9,57 6,63 6,96 192,40 174,75 71,20 11,90
Laagste 49,65 119,38 13.65 13,47 8,95 7,89 46,27 46,27 11 ,51 9,54 6,62 6,95 191,90 174,33 71 ,12 11,88
Gemiddelde 49.66 119,49 13,67 13,52 8,96 7,90 46,30 46,30 11 ,52 9,55 6,63 6,95 192,02 174,54 71,17 11 ,89

April
Hoogste 49,74 119,67 13,71 13,67 8,99 7,91 46,37 46,37 11 ,56 9,57 6,G3 6,97 192,23 174,75 71,27 11 ,93
Laagste 49,64 119,40 13,66 13,56 8,96 7.89 46,27 46,26 11 ,53 9,54 6,61 6,95 191,73 174,25 71,13 11,90
Gemiddelde 49,68 119,54 13,68 13,64 8,98 7,90 46,31 46,30 11 ,55 9,56 6,G2 6,96 191,91 174,51 71,21 11,92

Mei
Hoogste 49,67 119,48 13,72 13,68 9,00 7,90 46,31 46,31 11 ,56 9,55 6,62 6,95 191,95 174,55 71,34 11,91
Laagste 49,G3 119,19 13,67 13,65 8,99 7,89 46,22 46,22 11 ,48 9,54 6,61 6,94 191,65 174,00 71,21 11,90
Gemiddelde 49,65 119,34 13,69 13,66 8,99 7,89 46,27 46,27 11,52 9,55 6,62 6,95 191,77 174,23 71,27 11,91

Juni
Hoogste 49,67 119,13 13,73 13,68 9,00 7,90 48,20(2) 48,21(2) 11,52 9,59 6,63 6,96 192,13 174,25 71,38 11,91
Laagste 49,63 118,92 13,68 13,63 8,99 7,89 47,42(2) 47,42(2) 11,49 9,55 6,62 6,94 191,70 173,80 71,29 11,88
Gemiddelde 49,64 119,04 13,70 13,67 8,99 7,89 47,80(2) 47,80(2) 11 ,5] 9,57 6,62 6,95 191,86 173,96 71,32 11,89

Juli
Hoogste 49,64 118,89 13,79 13.67 9,00 7,89 48,36 48,36 11,55 9,59 6,62 6,95 192,55 173,88 71,36 11,91
Laagste 49,63 118,54 13,70 13,66 8,99 7,89 47,93 47,93 11,51 9,55 6,62 6,94 191,95 173,40 71,32 11,91
Gemiddelde 49,63 118,66 13,74 13,67 9,00 7,89 48,08 48,08 11 ,53 9,57 6,62 6,95 192,24 173,61 71,33 11 ,91

Augustus
Hoogste 49,65 118,67 13,80 13,68 9,00 7,96 48,81 48,80 11,55 9,60 6,62 6,95 192,43 173,60 71,37 11,91
Laagste 49,63 118,31 13,77 13,66 8,99 7,89 48,36 48,36 11.53 9,57 6,61 6,94 192,28 173,40 71,34 11,91
Gemiddelde 49,64 118,53 13,79 13,67 8,99 7,91 48,59 48,59 11,54 9,58 6,62 6,95 192,35 173,51 71,35 11 ,91

September
Hoogste 49,65 118,52 13,80 13,67 9,00 7,97 49,28 49,29 11.54 9,57 6,62 6,95 192,45 173,60 71,36 11,91
Laagste 49,63 118,19 13,79 13,65 8,98 7,92 48,68 48,68 11,47 9,52 6,62 6,95 192,13 173,25 71,32 11,90
Gemiddelde 49,63 118,38 13,79 13,67 8,99 7,95 48,85 48,85 11,53 9,54 6,62 6,95 192,28 173,45 71 ,34 11,91

Oktober
Hoogste 49,66 118,62 13,80

1

13,67 8,99 7,97 48,72 48,72 11,48 9,58 6,62 6,95 192,43 173,60 71,36 11 ,91
Laagste 4!J,63 118,40 13,78 13,66 8,98 7,96 48,43 48,43 11 ,44 9,55 6,62 6,94 192,18 173,30 71,30 11.91
Gemiddelde 49,63 118,50 13,79 13,66 8,99 7,97 48,59 48,59 11,46 9,57 6,62 6,95 192,28 173,49 71,33 11,91

November
Hoogste 4!J,64 118,7·1 13,81 13,67 9,00 7,98 48,75 48.75 11,52 9,61 6,63 6,95 192,28 173,88 71,36 11 ,91 100,05(3)
Laagste 49,63 118,58 13,78 13,66 8,99 7,97 48,60 48,60 11 ,46 9,57 6,62 6,94 191,85 173,60 71,32 11,89 100,03(3)
Gemiddelde 49,63 118,64 13,79 13,67 8,99 7,97 48,65 48,65 11,49 9,59 6,62 6,95 192,03 173,67 71 ,33 11,90 100,05(3)

December
Hoogste 49,75 119,12 13,83 13,66 9,02 7,99 49,23 49,23 11 ,53 9,63 6,64 6,98 192,65 174,25 71,51 11,94 100.,01
Laagste 49,63 118,56 13,77 13,59 8,99 7,96 48,57 48,57 11,51 9,59 6,63 6,95 192,05 173,40 71,32 ]1,90 ]00,02
Gemiddelde 49,66 118,73 13,79 13,63 8,99 7,97 48,80 48,80 11,52 9,61 6,63 6,96 192,31 173,74 71,37 11,91 ]00,02

Jaar
Hoogste 49,76 119,67 13,83 13,68 9,02 7,99 49,28 49,29 11,57 9,63 6,64 6,98 192,65 175,00 71 ,51 11 ,94 ]00,05(')
Laagste 49,63 118,19 13,64 13,46 8,93 7,89 46,22 46,22 11,44 9,52 6,61 6,94 191,65 173,25 71,03 11,85 100,02(4)
Gemiddelde 49,65 118,95

1

13,73 13,62 8,98 7,92 47,60 47,60 11,52 9,58 6,62 6,95 192,10 174,01 71,27 11,90 100,03(4)

(1) Genoteerd sedert 16 november.
(2) Periode vau 3 tot 30 juni (de notering werd op 1 en 2 jun i geschorst).
(3) Periode van 10 tot 30 novamber.
(4) Periode van 16 november tot 31 decomber.



Tabel 6.

Sohatklstontvaugsten en -ultgaven voortvloeiend uit de uitvoering
van de gewone begroting

Excl. de uit de begroting Met inbegrip
van de uit de begrotinggelichte ontvangsten gelichte ontvangstenen uitgaven van het Fonds en uitgaven van het Fonds Saldovoor Economische Expansie voor Economische Expansieen Regionale Reconversie (1) en Regionale Reconversie (1)

Ontvangsten

I
Uitgaven (2 ) Ontvangsten

I
Uitgaven (e) = (a) - (b)

(a) (b) (c) (d) of (c) - (d)

1965 ........................... 172,7 176,5 172,7 176,5 - 3,8
1966 ........................... 200,6 203,9 200,6 203,9 - 3,3
1967 ........................... 219,6 221,7 220,0 222,1 - 2,1
1968 ........................... 238,8 243,9 240.4 245,5 - 5,1
1969 ........................... 266,3 271,4 267,8 272,9 - 5,1

1969 Eerste 10 maanden ... 222,6 228,8 223,8 230,0 - 6,2
1970 Eerste 10 maanden '" 246,1 239,9 250,9 244,7 + 6,2

e) Fonds opgericht in 1967.

(") Het saldo van de verrichtingen van het Fonds voor Economische Expansie en
Regionale Reconversie is in deze kolom opgenomen.
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Tabel 7.

Rijksschuld

(Miljarden franken)

Directe schuld Totale 'fatale
schuld, Yan

schuld,
in Belgische Iranken Indirecte exel. Kongo incl.

in buiten- de van de van
Einde periode schuld landse schuld Kongo over- Kongo

geves- op kort- geld- Totaal over- genomer over-(2 ) schuldtigde half- lopende totaal soorten genomen (4) genomen
schuld lange schuld (1) schuld schuld

termijn (3 ) (3 )

1964 .................. 276,9 6,3 G7,4 380,6 48,2 4:28,8 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 .................. 317,1 8,5 103,6 429,3 55,4 484,7 40,7 525,4 3,5 528,9
1968 .................. 335,0 9,1 120,7 464,8 54,9 519,7 47,6 567,3 3,0 570,3

1969 Oktober ...... 353,9 15,8 109,2 478,9 61,3 540,2 53,1 593,3 2,7 596,0
December ... 347,7 13,9 120,2 481,8 61,1 542,9 52,9 5G5,8 2,6 598,4

1970 Oktober ...... 365,4 11,9 109,4 486,7 54,0 540,7 62,1 602,8 2,3 605,1
December ... 359,6 12,5 135,4 507,5 50,3 557,8 61,7 619,5 2,2 621,7

Bron.' Bestuur der 'I'hesaurie en Staatsschuld.

e) 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, in ruime zin, bovendien de indirecte schuld
in buitenlandse geldsoorten, de van Kongo overgenomen schuld en de verplichtingen in
Belgische franken waarvan de Staat debiteur is, hetzij rechtstreeks tegenover het
buitenland, hetzij tegenover Belgische instellingen die zelf schulden voor een zelfde
bedrag tegenover het buitenland aangingen. In de evolutie van het beroep van de Staat
op de buitenlandse markten, zoals zij voorkomt in kolom (e) van tabel 10, blz. 53, en
in kolom (d) van tabel 2 van deze bijlage, is rekening gehouden met alle verplichtingen
waarvan de Staat rechtstreeks debiteur is en met de verplichtingen waarvan hij debiteur
IS via, de Belgische geldscheppende instellingen.

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

(3) De veranderingen van het ene periode-einde tot het, andere kunnen ten dele
voortvloeien uit de boekingswijze. Rubriek 3 van tabel 7bis geeft de veranderingen 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 196~, de dienst waarneemt.
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Tabel 7bis.

Verloop van de rijkssohuld

en dekking van de netto flnanclerlngsbehoeften van de Staat

(Miljarden franken)

1

1965
1

1966
1

1967
1

1968
1

1969
1

19
,0 li

1969 \ 1970
(Eerste

10 maanden)

1. Veranderingen van de rijksschuld :

a) Directe en indirecte schuld (1) ...

b) Van Kongo overgenomen schuld (2)

Totaal ...

2. Boekhoudkundige veranderingen :

a) Schatkistcertificaten in het bezit
van het Internationale Monetaire
Fonds (3) .

b) Schatkistcertificaten waarop de
N.B.B. heeft ingeschreven voor
de financiering van de leningen
aan het Internationale Monetaire
Fonds in uitvoering van de Alge-
mene Leniugsoveresnkomsten (4)

c) Tegoed van de N.B.B. bij het
Bestuur der Postchecks voor reke-
ning van de Minister van N atio-
nale Opvoeding ( 5 ) .

d) Diversen

Totaal ...

3. Veranderingen van de rijksschuld die
voor de Schatkist aanleiding gaven tot
geldbewegingen (3 = 1 - 2) .........

'1. Veranderingen van de door het Wegen-
fonds geaccepteerde wissels (6) ......

5. Totaalovereenstemmend met de dek-
king van de netto financieringsbehoef-
ten van de Staat (5 = 3 + 4) .........

+22,5+18,9+21,9+41,9+28,5+23,7 +26,0+ 7,0

- 2,1- 0,5 - 0,4 - 0,5 - 0,4 - 0,4 - 0,3 - 0,4
------------------ ---1-

+20,4 +18,4 +21,5 +41,4 +28,1 +23,3 +25,7 + 6,6

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

+ 1,9 ... - 1,5+ 3,1- 5,0 ... - 5,0

- 0,1 + 0,3+ 0,8+ 0,2 - 1,7- 1,4
... ... ... + 0,7 + 0,7 ...

- 1,7+ 1,3-=:- 0,7+ 8,3~~~1~

(1) Volgens tabel 7.

-1-22,1 +17 ,l +22,2 +33,1 +29,9 +23,8 +25,3 +17,0

- + 0,8' + l, ° - 1,8 . .. - 1,8 ...----r-------
+22,1 + 17,1

1

+23,0 +34,1 +28,1 +23,8 +23,5 +17,0

(") De van Kongo overgenomen sch uld komt in de officiële staten van de rijks-
schuld (tabel 7) pas voor sedert de bekrachtiging van de overeenkomst waarvan sprake
in noot (4) van tabel 7. Daar echter de leningen waaruit deze schuld is samengesteld,
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.
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(3) De afgifte van schatkistcertificaten aan het Internationale Monetaire Fonds
voor de gedeeltelijke storting van de verhogingen van het Belgische quotum geeft
uiteraard geen aanleiding tot een thesaurieontvangst ; wat de overige veranderingen van
de portefeuille van het Fonds betreft, die gepaard gaan met zijn verrichtingen in Bel-
gische franken, deze hebben, overeenkomstig de vigerende wettelijke en conventionele
bepalingen, ontvangsten en uitgaven bij de Nationale Bank van België en niet bij de
Schatkist tot gevolg.

(4) De leningen aan het Internationale Monetaire Fonds verstrekt in het kader
van de Algemene Leningsovereenkomsten en de aflossingen door het Fonds van die
leningen worden niet beschouwd als transactles 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 ontvangsten of uitgaven 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 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 nt" 41 van 29 september 1967).
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Tabel 8.
Begrenzing van de bankkredieten

Op de in kolom (a) voorkomende data mochten of mogen de begrensde kredieten,
zoals ze omschreven zijn in kolom (b), voor iedere bank, de hoogste van de normen
zoals berekend in kolom (c) niet overtreffen.

Datum Begrensde kredieten (1) Normen (2)

(a) (b) (c)

31 maart 1970
(3 )

Accept-, dis~onto-, promesse- Gemiddeld uitstaand bedrag! vermenigvuldigd met 1,195
en kas.kredle~en, ~xcl. de eind maart, juni, september of
kaskredieten III deviezen aan en december 1968 vermeerderd met
het buitenland en de discon- fr. 45 miljoen
tokredieten aan het Wegen- of
fonds

Gemiddeld uitstaand bedrag! vermenigvuldigd met 1,155
eind juni, september, decem- of
ber 1968 en maart 1969 vermeerd~~d met

fr. 45 miljoen

30 juni 1970 Idem
(3 )

Gemiddeld uitstaand bedrag! vermenigvuldigd met 1,19
eind juni, september, decem- of
ber 1968 en maart 1969 vermeerderd met

fr. 50 miljoen

30 sept. 1970 Idem, excl. de door bemid-
deling van Creditexport ver-
leende kredieten

Gemiddeld uitstaand bedrag l
eind september en december vermenigvuldigd met 1,055
1969 of

of vermeerderd met
Uitstaand bedrag eind de- fr. 30 miljoen
cember 1969

of
Gemiddelde van het uitstaande bedrag op eind septem-
ber 1968 vermenigvuldigd met 1,19 en van bet uit-
staande bedrag op eind september 1969 vermenigvuldigd
met 1,04

of
Norm op eind maart 1970 (verminderd met bet op deze
datum uitstaande bedrag van de Creditexport-kredieten)
vermenigvuldigd met 0,95

31 dec. 1970 Idem

!

vermenigvuldigd met
september of

vermeerderd met
fr. 35 miljoen

Norm
1970

op eind

Norm op eind september l
1970 (verminderd met bet vermenigvuldigd met 1,08
op deze datum uitstaande of
bedrag van de buiten de vermeerderd met
begrenzing gesloten inves- fr. 45 miljoen
teringskredieten)

Idem, excl. de investerings-
kredieten toegestaan aan in-
gezetenen vóór 9 december
1970 en aangegeven bij de
Risicocentrale ten laatste op
15 december 1970

31 maart 1971

(') De begrenzing heeft betrekking op het opgenomen bedrag van de bij hun
oorsprong door iedere bank verleende kredieten.

(2) Voor de onlangs opgerichte banken werden speciale normen in harmonie met
de aangehaalde normen vastgesteld, rekening houdend met de bijzondere toestand van
deze banken.

(3) De voor deze datum vastgestelde norm werd op 26 maart 1970 opgeheven.
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Tabel 9.

Einde periode

Chartaal geld (*)

(Miljarden franken)

Door de Door de Jaarlijkse
Nationale Bank Schatkist Charteal geld veranderingen

van Belgiö uitgegeven (1) vnn het
uitgegeven biljetten chartaal geld
biljetten en munten

160,3 6,4 163,7
170,3 6,6 173,4 + 9,7
175,3 6,a 178,7 + 5,3
177 ,5 6,5 180,1 + 1,4
183,'2 6,6 185,4 + 5,3

178,6 6,9 181,1 4,3 (2)

183,0 7,0 185,'2 0,'2
18'2,6 7,3 185,6 + 0.4 (2)

188,'2 7,5 n.b, n.b.

1964
1965
1966
1967
1968

1969 Oktober
December

1970 Oktober
December

(*) Cf. Tijdschrift voor Documentatie en Voor1ichting van de Nationale Bank, Statistieken, tabel XIII-4.

e) 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.

(2) Verandering van de eerste tien maanden.

n.b. Niet beschikbaar.
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Tabel 10.

Giraal geld (*)

( 111iljarden franken)

In het bezit van de bedrijven en particulieren

In het ,T aarl ijkse
bij de hij het hij de bezit verande-

Einde periode Nationale Bestuur banken van de Eindtotaal ringen
Bonk van der en 'I'otaal overheid van het

België Postchecks overheide- (1) eindtotaal
instellingen

I

1964 ........................ 0,6 35,9 86,4 122,9 10,8 133,7
1965 ........................ 0,4 37,5 95,4 133,3 11,8 145,1 +11,4
1966 ........................ 0,5 41,5 104,1 146,1 14,9 161,0 +15,9
1967 ........................ 0,5 39,0 113,5 153,0 17,4 170,4 + 9,6(2)
1968 ........................ 0,8 46,3 123,3 170,4 20,8 191,2 +20,8

1969 Oktober ............ 0,4 45,3 123,8 169,5 22,0 191,5 + 0,3(3)
December ......... 0,4 43,9 131,2 175,5 25,7 201,2 +10,0

1970 Oktober ............ 0,3 48,1 141,9 190,3 21,9 212,2 +11,0(3)

(*) Cf. 'I'ijdsch riff voor Documeubatle en Voorlichting VIHI de Nationale Bn nk , Statistieken, tabel XIII-4.

(') Tegoeden van de buitengewone rekenplichtigen bij het Bestuur -der Post-
checks en direct opvraagbare rekeningen en rekeningen voor ten hoogste één maand
van de openbare besturen bij het Gemeentekrediet van België.

(2) Na uitschakeling van een boekhoudkundige vermindering met fr. 0,2 miljard.

(3 ) Verandering van de eerste tien maanden.
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Tabel 11.

Giraal geld
Totaalcijfers der gedane betalingen en omloopsnelheid (*)

Totaalcijfers van de gedane betalingen Omloopsnelheid(Miljarden [rcnkcn )Maandgemiddelden
per standaardmaand door middel door middel van de VBn de

van 25 dagen van direct van tegoeden 'I'oteal direct tegoeden
opvraagbare bij het Bestuur opvraagbare bij het Bestuur

bankdeposito's der Postchecks bankdeposito's der Postchecks

1965 ........................... 167,8 135,8 303,6 2,48 3,30
1966 ........................... 191,3 149,3 340,6 2,67 3,47
1967 ........................... 210,3 163,9 374,2 2,72 3,71
1968 ........................... 236,6 174,0 410,6 2,74 3,83
1969 ........................... 280,6 194,!l 475,5 3,03 4,07

1969 Eerste Il maanden ... 276,1 194,3 470,4 2,98 4,07
1970 Eerste 11 maanden ... 320,0 205,4 525,4 3,30 4,12

--- --
(I) (Il

--- ---
1969 Ie kwartaal ............ 253,8 185,4 439,2 2,77 2,80 3,92 3,94

2e kwartaal .... ... . .... 288,7 205,7 494,4 3,04 2,96 4,22 4,13
s- kwartaal ............ 273,9 187,2 461,1 2,95 3,10 3,88 4,02
4e kwartaal ............ 306,2 201,3 507,5 3,35 3,24 4,26 4,19

1970 Ie kwartaal ............ 291,8 197,6 489,4 3,18 3,21 4,07 4,09
2e kwartaal ............ 341,6 211,3 552,9 3,47 3,38 4,15 4,06
3e kwartaal ............ 319,3 199,5 518,8 3,20 3,36 4,01 4,16

(*) Cf. 'I'ijdscht-if t voor Docu rnentatie en Voorfiohfing van de Narioun le Dunk, Stn tist.ieken , tabel XIII·13.

(') Voor seizoeninvloeden gecorrigeerde cijfers.
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Tabel 12.

Deposito's op gewone boekjes (1)

(Verallde'ringen in miljarden [ranken.)

Depositonemende instellingen

I

Algemene

I
Particuliere

I

Openbare Totaal
Banken Spaar- en spaarkassen krediet-

Lijfrentekas instellingen

1965 ........................... + 6,4 + 8,1 + 4,1 + 1,0 + 19,6
1966 ........................... + G,6 + 6,1 + 4,5 + 1,4 + 18,6
1967 ........................... +10.8 + 6,4 + 5,3 + 1,1 + '23,6
1968 ........................... +1'2,0 + 7,'2 + 6,5 + 1,6 + '27,3
1969 ........................... + '2,'2 + 3,7 + 4,9 + 0,5 + 11,3

1969 Eerste 10 maanden ... + '2,0 + 1,9 + 3,7 + 0,3 + 7,9
1970 Eerste 10 maanden ... + 1,3 - 1,1 + 1,0 + 0,'2 + 1,4

(1) 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 1\:)65, van een gedeelte
der reservefondsen.
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Tabel 13.

Uitstaande obligaties en kasbons in Belgische franken (1)

Indeling naar emittenten

(Vemnrieringen in miljarden "ranken)

Pur-ticuliere
Financiële Overige spaarkassen t

Staat overheids- publiek- hypotheek-
Totaal

(1) instellingen rechtelijke Banken en Overige
lichamen en kapitalisatie-(2 ) instellingen maatschap-

pijen (2)

1965 ........................ + 17,8 + 14.3 + 6,9 . .. + 1,9 + 4,9 + 45,8
1966 ........................ + 10,1 + l4 ,0 + ll,9 + 0,6 + 2,5 + 2,0 + 41,1
1967 ........................ + 21,5 + 23,2 + ]0,5 + 1,5 + 4,7 + 1,5 + 62,9
1968 ........................ + 25,4 + 28,6 + ll,O + 3,0 + 4,8 + 3,3 + 76,1
1969 ........................ + 22,6 + 20,8 v+ 15,1 + 4,5 + 5,6 v+ 2,3 v+ 70,9

1969 Eerste la maanden + 31,0 + 14,5 v+ 8,2 + 3,7 + 4,0 v+ 2,5 v+ 63,9
1970 Eerste la maanden + 25,0 + 30,9 v+ 10,3 + 3,5 v+ 5,7 v+ 2,7 v+ 78,1

(1) Directe en indirecte schuld.

e) Incl. spaarbons of -certificaten.

v Voorlopige cijfers.

175



Tabel 14.

Uitstaande obligaties en kasbons in Belgische franken

Indeling naar het houderschap

(Verand6ringen in 11I.iljarden franken)

Andere
Ove-rigeGeldscheppende financiële Overheid houders Tolaulinstellingen instellingen (2)(1 )

1965 ........................... + 11,0 + 3,6 + 2,3 + 28,9 + 45,8
1966 ........................... + 4,1 + 4,3 + 3,2 + 29,5 + 41,1
1967 ........................... + 13,0 + 2,3 + 1,2 + 46,4 + 62,9
1968 ....... . .., .. ... ... . ... .. .. + 16,5 + 20,1 + 0,4 + 39,1 + 76,1
1969 ........................... + 12,0 + 12,5 + 0,3 v+ 46,1 v+ 70,9

1969 Eerste 10 maanden ... + 9,7 + 17,2 + 0,2 v+ 36,8 v+ 63,9
1970 Eerste 10 maanden v , 22,7 + 3,7 + 0,8 + 50,9 + 78,1T

( 1) Excl. de nettoaankopen van sommige financiële instellingen, waarvan het
bedrag voor 1970 niet bekend is : die van de instellingen voor verzekering op het
leven en tegen arbeidsongevallen en die van de pensioenfondsen.

(") De cijfers van deze kolom zijn als sluitpost berekend en vertegenwoordigen
in hoofdzaak de nettoaankopen van de particulieren en van de bedrijven. Cf. Tabel 15
van deze bijlage.

v Voorlopige cijfers.
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Tabel 15.

Uitstaande obligaties en kasbons in Belgische franken
aangehouden door de particulieren en de bedrijven

Indeling naar emittenten

(Vemnderingcn in miljarden [ranken}

Particuliere
Overige spaarkassen,

Financiële publiek- hypotheek-
Staat overbeids- rechtelijke Banken en Overige Totaal

instellingen lichamen eu knpitalisat.ia-
instellingen maatschap-

pijen

1965 ........................ + 8,2 + 9,3 + 4,6 - .. + 1,9 + 4,9 +28,9
1966 ........................ + 7,1 + 8,9 + 8,6 + 0,6 + 2,5 + 1,8 +29,5
1967 ........................ +13,9 +19,6 + 5,3 + 1,5 + 4,6 + 1,5 +46,4
1968 ........................ + 6,6 +18,5 + 3,2 + 3,0 + 4,5 + 3,3 +39,1
1969 ........................ + 8,9 +16,9 v+ 9,0 + 4,5 + 5,5 v+ 1,3 v+46,1

1969 Eerste10 maanden +13,3 +11,1 v+ 3,1 + 3,7 + 4,0 v+ 1,6 v+36,8
1970 Eerste10 maanden + 9,9 +23,0 v+ 7,0 + 3,5 v+ 5,9 v+ 1,6 v+50,9

v Voorlopige cijfers.
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Tabel 16.

Rentepercentages van beleggingen die openstaan voor het publiek (I)

Deposito's Rendement bij de uitgifte Gemiddeld beursrendement
Gewoue op gewone van de kasbons en obligaties van de staatsleningen
termijn- spaarboekjes van de open bare (met meer dan 5 jaar

deposito's bij de kred ietinstellingen looptijd) (3)
Einde periode bij de Algemene

banken Spaar- en VÓÓl' 1 decem- Na 1 decem.(3 maanden) Lijfrentekas ber 19G2 ber 19G2(2) (1 jaar) (5 jaar) uitgegeven uitgegeven
leningen leningen

1964 ........................ 3,50 3,40 4,75 6,12 5,62 6,43
1965 ........................ 3,50 3,50 4,75 6,12 5,66 6,45
1966 ........................ 3,80 3,50 5,25 6,70 5,85 6,76
1967 ........................ 3,60 3,50 5,25 6,70 5,70 6,58
1968 ........................ 3,00 3,50 5,00 6,50 5,58 6,65

1969 Juni ............... 4,75 4,00 6,00 7,06 5,95 7,16
December ......... 6,00 4,00 7,00 8,00 6,19 7,80

1970 Januari ............ 6,00 4,50 7,00 8,00 6,09 7,82
Februari ............ 6,00 4,50 7,00 8,00 6,02 7,65
Maart ............... 6,00 4,50 7,00 8,00 5,93 7,64
April ............... 6,00 4,50 7,00 8,00 6,00 7,78
Mei .................. 6,00 4,50 7,00 8,00 5,95 7,77
Juni ............... 6,00 4,50 7,00 8,00 5,94 7,83
Juli .................. 6,00 4,50 7,00 8,00 5,88 7,76
Augustus ......... 6,00 4,50 7,00 8,00 5,93 8,01
September ......... 6,00 4,50 7,00 8,00 6,08 8,05
Oktober ............ 6,00 4,50 7,00 8,00 5,90 7,83
November ......... 5,50 4,50 7,00 8,00 5,70 7,72
December ......... 5,50 4,50 7,00 8,00 5,70 7,79

(1) Percentages vóór belastingheffing bij de bron,

e) 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 de bedragen
die gedurende het gehele kalenderjaar ingeschreven bleven en, sedert 1965, op de
bedragen ingeschreven van 16 januari tot 31 december. Doordat de inkomens uit
deposito's op gewone spaarboekjes ten belope van een bepaald bedrag (thans fr. 7.500
per jaar) vrijgesteld zijn van belasting, kan hun rentevoet niet worden vergeleken met
die welke voorkomen in de andere kolommen,

(3) Percentages bij het begin van het volgende Jaar of van de volgende maand.
Excl. de perpetuele schulden of die welke slechts door inkoop ter beurze kunnen wor-
den afgelost en de lotenleningen. De rentepercentages van de vóór 1 december 1962
uitgegeven leningen ondergaan bij de bron een kleinere belastingheffing dan de na die
datum uitgegeven leningen. Cf. Tijdschrift voor Documentatie en Voorlichting van de
Nationale Bank, Statistieken, tabel XIX-6.
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Tabel 17.

Rentepercentages van de Belgische geldmarkt en van de Euro-dollar (*)

Seh atkistcerti Henten Niet-geviseerde
H.W.I. : accepten

Schatkist- Renten- uitgegeven geviseerde verhandeld
certi- fonds- bij toewijzing bunk- op de markt Euro-fieaten

certi- (4) accepten van het particuliere dollar-
Daggeld op zeel' betref- disconto (2) deposito'skorte fieaten fende

(1) termijn (4 invoer Handels- Bank- (3
maanden)(3

maanden) (9 (12
(van 60 accepten accepten (2) (6)

maanden) tot 120 (met (met
(2) (3 ) maanden) maanden) dagen) ongeveer ongeveer

(2) (5) 30 dagen, 90 dagen
looptijd) looptijd)

1964 .................. 3,35 4,75 5,25 5,55 5,65 4,50 4,50 5,50 4,37
1965 .................. 3,17 4,75 5,15 5,45 5,50 4,50 4,50 5,25 5,00
1966 .................. 3,88 5,85 6,15 6,10 6,25 5,20 5,15 6,60 6,75
1967 .................. 3,19 4,40 4,90 5,10 5,15 3,60 3,90 5,10 6,12
1968 .................. 2,84 5,00 5,25 5,30 5,30 4,00 4,30 6,50 6,75

1969 Juni ............ 3,76(7) 6,55 6,80 - -- - -- 5,80 5,90 7,60 10,12
December ...... 6,78(8) 8,50 8,75 8,80 8,80 7,40 7,40 8,75 10,00

1970 Januari ...... 5,75 8,50 8,70 8,75 8,75 7,40 7,20 8,25 9,37
Februari ...... 6,44 8,25 8,50 - - . 8,70 7,40 7,20 8,15 9,]2
Maart ......... 6,65 8,10 8,35 ... 8,50 7,40 7,20 8,00 8,25
April ............ 6,47 8,05 8,30 8,40 8,40 7,40 7,20 7,90 8,25
Mei ............ 6,74 8,00 8,25 ... 8,35 7,40 7,20 7,90 9,00
Juni ............ 6,34 8,00 8,25 .. . ... 7,40 7,20 8,00 8,75
Juli ............ 6,67 8,00 8,25 ... 8,35 7,40 7,20 7,90 8,25
Augustus ...... 6,64 7,80 8,10 8,30 ... 7,20 7,10 7,50 8,00
September ... 5,30 7,65 7,95 8,20 8,25 7,00 6,90 7,50 8,25
Oktober ...... 6,66 7,30 7,60 ... 8,15 6,50 6,40 7,00 7,50
November ... 5,93 7,10 7,40 7,60 7,90 6,50 6,30 6,80 7,00
December ... 5,55 6,95 7,25 ... 7,75 6,00 6,00 7,00 6,37

(*) Cf. 'I'ijdschrift voor Documentatle en Voorlichting van de Nationale Bank, Statistieken, tabellen XIX·2 en 3.

( 1) Daggemiddelden.

(2) Einde periode.

(") Laatste wekelijkse toewijzing van de periode.

(4) Laatste toewijzing van het jaar of toewijzing van de maand.

(") Vóór 1 juni 1970 : percentages voor de accepten met ten hoogste 120 dagen
looptijd.

(6) Bron : The Times.

(") Eerste halfjaar.

( 8) Tweede halfj aar.
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Tabel 18.

Daggeld (*)

(Miljarden franken)

de
banken

Kepitaal geleend door Kapitaalopgenomen door

het
Herdiscon-
tering- en
Waarbor-g-
instituut

de
overige
instel-
lingen

de
overige
instel-
lingen

Daggemiddelden het
Renten-

fonds

het
Renten-

fonds
de

bunken

1965 ........................... 1,8 0,7 2,5 1,4 2,4 1,2 5,0
1966 ........................... 1,9 0,3 2,6 1,2 0,8 1,7 1,1 4,8
1967 ........................... 2,0 1,1 3,3 1,7 0,3 3,4 1,0 6,4
1968 ........................... 2,1 1,5 3,0 2,4 3,1 1,1 6,6
1969 ........................... 3,8 0,1 3,3 1,3 1,8 3,5 0,6 7,2
1970 ........................... 3,8 1,6 3,2 1,4 0,1 6,7 0,4 8,6

(*) Cf. Tijdschrift voor Documentatie eu Voorlichting van de Nationale Bank, Statistieken, tabel XVIII·!.
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Tabel 19.

Tarief der disconto- en voorschotverrichtingen van de Nationale Bank van België

(In procenten)

Voorschotten in
Disconto rekening-courant

en leningen tegen

schat-
Accepten voornf schat- kist-

door de Niet- kist- cerbi-

Geaccep- Nationale Bank van Geaccep- Niet- ell Ifcaten
België geviseerd geaccep- Renten- uitge-

teerde, teerde, geaccep- teerde fonds- geven
bij een niet teerde, en niet certi- voor

overige

bank bij een bij een
bij een ficeten meer over-

gedomi-
bank uitge- dan heids-

bank bank gedomi-
cilieerde cilieerde geven 130 fondsen
wissels gedomi- gedomi- wissels voor dagon

(3)
eilieerde cilieerde maxi- en VOOI

en Invoer Uitvoer en mum maxi-
warrants wissels wissels pro- 130 mum

messen dagen 374
(1) dagen

(1) (2)

Einde jaar

1964 ........................... 4,75 4,75 4,'25 5,'25 5,75 6,'25 5,25 5,75 6,50
1965 ........................... 4,75 4,75 4,'25 5,25 5,75 6,25 5,'25 5,75 6,50
1966 ........................... 5,'25 5,25 4,75 5,75 6,'25 6,75 6,00 6,25 7,00
1967 ........................... 4,00 4,00 3,50 4,75 5,25 5,75 5,00 5,'25 5,75
1968 ........................... 4,50 4,50 4,00 5,25 5,75 6,'25 5,50 5,75 6,'25

Geaccepteerde, bij een bank gedo-
micilieerde wissels, warrants en
geviseerde of gecertificeerde ac- Overige wissels
cepten (4) waaraan buitenlandse- en promessen
handelstransacties ten grondslag

liggen

1969 ........................... 7,50 9,50 9,00 9,25 9,50
1970 ........................... 6,50 8,50 8,00 8,25 8,50

1970

1 januari '21oktober ...... 7,50 9,50 9,00 9,'25 9,50
'2'2oktober 9 december ... 7,00 9,00 8,50 8,75 9,00
sedert 10 december ......... 6,50 8,50 8,00 8,25 8,50

(1) Maximaal beleningspercentage : 95 pct.

(2) Vóór 20 december 1967 bedroeg de maximumlooptijd 366 dagen.

(3) Maximaal beleningspereentage : 80 pet.

(4) Het eertifieeringsstelsel werd op 1 juni 1970 ingevoerd.
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