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Ofschoon de groei van het bruto nationale produkt naar volume in
1971 nog belangrijk was, lag hij toch beneden die van het vorige jaar. ln
het tweede halfiaar overtrof de werkloosheid het peil van de overeenstem-
mende periode van 1970, ook al bleef zij zeer beperkt.

De vertraging is toe te schrijven aan het verloop van de brutovorming
van vast kapitaal van de bedrijven en gezinnen en aan dat van de buiten-
landse handel.

De investeringen in vast kapitaal van de bedrijven hadden zich in
1970 buitengewoon snel ontwikkeld; dat tempo kon moeilijk worden volge-
houden, te meer daar de conjuncturele vooruitzichten onzeker werden; de
andere oorzaken van verzwakking zijn de tijdelijke toestand van aver-
uitrusting van sommige sectoren in de wereld en de minder gunstige ont-
wikkeling van de ondernemingswinsten waardoor sommige bedrijven
aarzelen om in de ontoereikendheid van hun zelffinanciering te voorzien
door meer schulden aan te gaan. Zijnerzijds is de woningbouw, in verge-
lijking met het voorgaande jaar, ongetwijfeld niet meer toegenomen; in
zekere mate is dit een gevolg van de versnelling die volgde op de aan-
kondiging van de inwerkingtreding, in 1970, van de belasting over de toe-
gevoegde waarde; een diepere oorzaak is nochtans het feit dat de beslis-
singen om te bouwen afgeremd worden door de handhaving van hoge
grondprijzen en door de stijging can de kosten van de bouw, die slechts
traag de weg van de industrialisering opgaat.

De waarde van de uitvoer steeg minder dan die van de invoer. Voor
de eerste elf maanden van 1971 was het overschot op de lopende rekening
met het buitenland niettemin nog iets groter dan dat van de overeenstem-
mende periode van 1970, onder invloed van de wijzigingen in de betalings-
termijnen.
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Conjunctuurbeleid
in 1971.

De invoering van de belasting over de toegevoegde waarde, die tegen
het einde van 1970 een intering op de voorraden en een versnelling van
het particuliere verbruik had veroorzaakt, had bij het begin van 1971 een
omgekeerde uitwerking. Nadien was de aangroei van de beschikbare in-
komens een factor die de bestedingen van de gezinnen steunde, ofschoon
hij, in reële termen, werd verzwakt door de stijging van de consumptie-
prijzen.

Deze laatste gingen, mede onder invloed van de toepassing van het
nieuwe stelsel van indirecte belastingen, sneller opwaarts dan het [aar
voordien, terwijl de stijging van de groothandelsprijzen van de afgewerkte
industriële produkten gevoelig verzwakte.

Op de fondsenmarkten werd het binnenlandse aanbod, ruim gestijfd
door belangrijke financiële besparingen van de gezinnen, nog aangevuld
met toevloeiing van buitenlands particulier kapitaal. De uitbreiding van
de vraag naar fondsen, uitgaande van de economische sectoren andere dan
de Staat, hield met die ontwikkeling geen gelijke tred. De Staat kon zich
dan ook een aanzienlijk bedrag langlopende middelen tegen dalende
rentepercentages verschaffen, waarmee hij zijn schuld in buitenlandse
valuta's sterk omlaag kon drukken, ondanks een gestegen begrotingstekort.
Die sanering van de structuur van de schuld is stellig gedeeltelijk toe te
schrijven aan het buitengewoon grote overschot op de betalingsbalans;
maar dank zij haar terugbetalingen van deviezenschulden organiseerde de
Schatkist de terugvloeiing van de kortlopende kapitalen naar het buiten-
land. Daarbij komt dat de Staat dit jaar als vrager op de binnenlandse
fondsenmarkten de andere economische sectoren niet verdrong maar ver-
ving.

In de eerste maanden van het jaar werd een soepeler, maar steeds
voorzichtig monetair beleid gevoerd, want de algemene bezorgdheid
bleef gericht op de afremming van de prijsstijging. De mogelijkheid
bestond immers dat deze laatste zou worden versterkt door de indirecte
gevolgen van de inwerkingtreding van de belasting over de toegevoegde
waarde en door het streven van de voornaamste categorieën economische
subjecten naar een verhoging van hun inkomens.
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Het optreden van de Bank beoogde te vermijden dat een buitensporig
beroep op het krediet zou worden gedaan en daardoor voorraadvorming
en verbruiksuitgaven, gemotiveerd door het vooruitzicht op prijsstijgingen,
zouden worden vergemakkelijkt. De controle op de kredietexpansie werd
voortgezet en er werden grenzen vastgesteld voor de uitstaande bedragen
die op 30 juni en op 30 september mochten worden bereikt. Maar de
Il begrenzing » werd verzacht door een grotere selectiviteit: zij sloeg nog
alleen op de kortlopende kredieten. Bovendien werden de maximale bedra-
gen derwijze berekend dat zij de normale financiering van de verrich-
tingen niet konden schaden: de gezamenlijke, al dan niet begrensde kre-
dieten mochten met 15 pct. op jaarbasis toenemen. Bijzondere aanbeve-
lingen werden gegeven voor de verbruikskredieten.

Gelijklopend hiermee trof de Bank maatregelen om het volume
van de middelen, die de banken zich bij haar rechtstreeks of indirect
kunnen verschaffen, te beperken. Op dat tijdstip bezorgde het overschot
op de betalingsbalans ruime kasmiddelen aan de banken. Toen de rente
op de geldmarkt gedaald was, bevestigde de Bank die beweging, om
kapitaalinvoer tegen te gaan, door op 25 maart haar basisdiscontovoet
met 0,.50 pct. en haar andere rentepercentages met 1 pct. te verlagen.
Bovendien gaf zij aan iedere bank de aanbeveling haar debetpositie tegen-
over het buitenland vanaf eind maart niet boven een bepaald bedrag te
verhogen; die aanbeveling bleef van kracht tot in de eerste helft van sep-
tember. Aangezien, ten slotte, de aldus vastgestelde grens in totaal vrij
ruim was en de banken nog de mogelijkheid gaf schulden aan te gaan
tegenover het buitenland om geldmiddelen van de Bank te verkrijgen
door haar de geleende deviezen te verkopen, heeft de Bank die mogelijk-
heid tot liquiditeitsschepping gecompenseerd door de herdisconto- en
visumplafonds van de banken over een periode van drie maanden met één
negende te verlagen.

De verandering in het economische klimaat en de maatregelen die
door de Regering werden genomen om de prijsstijgingen te spreiden,
hebben het risico van een speculatieve versnelling van door het krediet
gefinancierde bestedingen verwijderd. Op 30 september was het uit-
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staande bedrag van de bankkredieten afgetekend lager dan de vastgestelde
grens.

Omstreeks het midden van het jaar werd bovendien een heropflak-
kering van de spanningen steeds minder waarschijnlijk, omdat de vraag
minder toenam. De beoordelingen en de vooruitzichten van de industriële
bedrijven, die snellere indicatoren zijn dan de statistische gegevens over
het verleden, wezen inderdaad op een ongunstige wending van de con-
junctuur. De inlichtingen verkregen door de onderzoekingen van de Bank
vermeldden aldus, over het geheel, een verzwakking van de orderpositie
en een mindere bezetting van het produktievermogen; tevens kondigden zij
een teruggang van de vraag aan, afdankingen van personeel en, voor 1972,
een verdere daling van de investeringen in vast kapitaal; het aantal
verwachte prijsdalingen op het plan van de produktie nam toe.

Deze laatste aanwijzing werd vanzelfsprekend niet door de ontwik-
keling van de consumptieprijzen bevestigd. De stijging van deze laatste
houdt ongetwijfeld de aandacht op zich gevestigd, maar het blijkt hoe
langer hoe meer dat zij niet noodzakelijk een symptoom van een toestand
van vraaginflatie is. Onder invloed van de kosten van de diensten - die
in België ongeveer 50 pct. van het bruto nationale produkt vertegenwoor-
digen - ondergaan de verbruiksprijzen in de ontwikkelde landen een
structurele stijging die voortvloeit uit de economische groei. Deze brengt
immers een voortdurende uitbreiding van de vraag naar diensten mee
en de producenten van deze laatste - werknemers of zelfstandigen -
wensen dezelfde inkomensverhogingen te genieten als die welke verkregen
worden in de fabrieksnijverheid waar de verbetering van de produktiviteit
een verhoging van de bezoldigingen toelaat. In de tertiaire sectoren kan de
produktiviteit niet dezelfde vooruitgang maken. Hieruit ontstaat onver-
mijdelijk een structurele tendens tot stijging van de prijzen van de diensten
en, derhalve, van de consumptie. Zeker is dat het voortduren van die
stijging zorgwekkende problemen doet rijzen. De vraag werd gesteld of,
in België, de indexering van de bezoldigingen geen snellere cumulatieve
beweging dan in het buitenland veroorzaakte; nu blijkt echter dat de prijs-
stijgingen in België niet sterker waren dan in de landen waar geen
indexering bestaat : in die landen kwamen, vaak grotere, stijgingen van
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de bezoldigingen langs andere wegen tot stand. In alle geïndustrialiseerde
landen wordt de aanhoudende, geleidelijk toenemende, sluipende inflatie
vereenvoudigend gezien als het onmiskenbare merkteken van de geld-
ontwaarding; zij verwekt aldus onrust bij vele categorieën spaarders en
rechthebbenden op inkomens die niet - of met vertraging - aan de prijs-
stijging van de goederen en diensten worden aangepast; zij verontrust de
overheid en meer bijzonder de monetaire overheid. Hoe langer hoe meer
vindt de mening ingang dat het gewaagd is, in periodes waarin de druk
van de inflatie alleen te wijten is aan een te snelle stijging van allerhande
bezoldigingen, die druk te bestrijden door een beïnvloeding van de vraag;
een dergelijk optreden kan de werkgelegenheid scherp doen dalen en de
groei breken. Het heelmiddelligt veeleer in een aangepast inkomensbeleid;
maar hoewel de beginselen van dit laatste vrij gemakkelijk kunnen worden
omschreven, stuit zijn toepassing op de moeilijkheid de veranderingen van
al de categorieën inkomens die oorzaak zijn van die stijgingen te meten
en met dezelfde doeltreffendheid onder controle te houden; dit beleid
verwekt dan ook de weerstand van die kringen die door gedeeltelijke maat-
regelen worden getroffen.

Aangezien de stijging van de consumptieprijzen in België in het tweede
halfjaar blijkbaar geen spanning van de vraag meer weerspiegelde en de
vooruitzichten daarentegen minder gunstig werden, werd aan het mone-
taire beleid dientengevolge een nieuwe wending gegeven.

De kredietbegrenzing werd met ingang van oktober ingetrokken en
de Bank verving de beperkingen geleidelijk door steunmaatregelen.

Het is om die conjuncturele redenen en niet, zoals in maart, om
kapitaalinvoer te vermijden, dat de verschillende disconto- en voorschotten-
tarieven op 23 september met 0,50 pct. werden verlaagd. Eind december
verhoogde de Bank de herdisconto- en visumplafonds ten einde de liqui-
diteit van de banken te verbeteren en aldus de kredietverlening te verge-
makkelijken.

Harerzijds nam de Regering, in september, verscheidene maatregelen
om de sociale woningbouwaan te wakkeren en verruimde zij, vanaf
november, de voorwaarden van de verkopen op afbetaling.
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Valutabeleid
in 1971.

Daarenboven was de stijging van de overheidsinvesteringen een steun
voor de bestedingen. Door een beleggingsmogelijkheid te bieden voor
beschikbare fondsen oefende zij in de laatste maanden van het jaar boven-
dien een soort automatische anticyclische invloed uit, o.m. in de sector
van de burgerlijke bouwkunde waar de knelpunten waren verdwenen,
zoals blijkt uit de vermindering van de verzekerde activiteitsduur.

De maatregelen die de Bank in maart had genomen om de kapitaal-
invoer te vertragen bleken ontoereikend te zijn toen, in de eerste week
van mei, zoals in verscheidene andere Europese landen, die stroom een
uitzonderlijk grote omvang aannam. De Duitse Bondsrepubliek en Neder-
land trachtten de toevloeiing van buitenlandse kapitalen te verhinderen
door de koers van hun valuta, in beginsel tijdelijk, te laten zweven. De
Belgisch-Luxemburgse Economische Unie trachtte hetzelfde resultaat te
bereiken door de twee valutamarkten scherp van elkaar te scheiden; zo-
doende werden de kapitalen geleid naar de vrije markt, waar de koersen
van toen af zonder laagtegrens schommelden, terwijl de handelsver-
richtingen verder het voordeel genoten van wisselkoersen die op de
gereglementeerde markt binnen nauwe grenzen werden gehouden:

De schorsing, op 1.5 augustus, van de omwisselbaarheid van de dollar
in goud of in andere reserve-instrumenten heeft een geheel nieuwe toestand
geschapen.

De landen die tot dan de koers van de dollar nog binnen de door de
internationale overeenkomsten vastgestelde marges gehouden hadden,
zagen zich ontheven van de verplichting die stabiliteit te verzekeren. Som-
mige landen, w.o. Frankrijk, verkozen niettemin de vroegere grenzen te
handhaven. De andere stelden vast dat zij hiertoe niet meer de mogelijk-
heid hadden, tenzij zij hun centrale bank zouden hebben gelast elk over-
tollig aanbod van dollars op te nemen; zodoende zouden zij de controle
op de schepping van binnenlandse liquiditeiten grotendeels hebben ver-
loren en derhalve hun prijspeil in het gedrang hebben gebracht; zij zouden
ook afstand hebben gedaan van elke beïnvloeding van de omvang van hun
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valutareserves waarvan de samenstelling bovendien onbevredigend zou
ziin geworden.

Gezien de omvang van het overschot van de balans van het lopende
betalingsverkeer van de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie in 1970
en voor de eerste acht maanden van 1971, konden België en het Groot-
hertogdom Luxemburg niet meer kiezen voor het behoud van de dollar-
koers op de gereglementeerde markt binnen de oude grenzen. Hadden zij
dit gedaan, dan zouden zij hun valuta's in feite hebben gedevalueerd
tegenover die van hun voornaamste handelspartners die de dollar in
waarde lieten verminderen; een beleidsvoering die een reeds aanzienlijk
overschot nog zou hebben doen stijgen, zou men hebben beschouwd als
een kunstmatige hantering van de wisselkoersen voor commerciële doel-
einden; er kon dan ook worden gevreesd dat vroeg of laat vergeldings-
maatregelen zouden getroffen worden tegen de Belgische en Luxemburgse
uitvoer. Bovendien zou de prijsstijging van de hoeveelheid goederen inge-
voerd uit de landen die hun valuta lieten opwaarderen, de kostpriizen. van
de bedriicen, hetzij rechtstreeks, hetzii door haar invloed op de consumptie-
prijzen en derhalve op de lonen, hebben doen toenemen. Ten slotte zou
de niet te betwijfelen speculatie op een opwaardering van de Belgische
en de Luxemburgse frank aanleiding hebben gegeven tot een toevloeiing,
via de gereglementeerde markt, van tegoeden toebehorend aan binnen-
landse of buitenlandse bedrijven, die hun fondsen zouden hebben ver-
plaatst door wijzigingen van de betalingstermijnen van hun handelsverrich-
tingen; een dergelijke beweging van grote omvang had zich reeds voor-
gedaan in de eerste helft van augustus.

Zo het, om die redenen, gevaarliik was de stabiliteit van de koers van
de dollar te handhaven, was het daarom niet nodig, en kon het zelfs
schadeliik ziin,de valuta's van andere geïndustrialiseerde landen en
inzonderheid die van de landen van de Europese Economische Gemeen-
schap de ene tegenover de andere te laten zweven. Op de biieenkomst van
de Raad van Ministers van deze laatste, op 19 augustus, stelden België,
Nederland en het Groothertogdom Luxemburg voor de koersschommelin-
gen binnen de oude marges te houden : de intracommunautaire handel -
in totaal ca. 50 pct. van de gezamenlijke uitvoer van de Lid-Staten in

XIII



1970 - zou het voordeel van een stelsel van stabiele wisselkoersen genoten
hebben; voor de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie bereikte het
vermelde aandeel 70 pct.

Aangezien de Raad er niet toe kwam een gemeenschapshouding te
bepalen, besloten de Belgische, Nederlandse en Luxemburgse Regeringen,
op 21 augustus, hun voorstel in Benelux-verband te oericezenliiken. De
hiertoe vereiste beschikkingen werden door de centrale banken getroffen.
Krachtens die overeenkomst intervenieerden De Nederlandsche Bank en de
Bank in de nodige mate om te verhinderen dat de wisselkoers tussen de
gulden en de Belgische frank, naar boven of naar beneden, meer dan
1,5 pct. zou afwiiken van de spilkoers van 1 gulden voor 13,81215 Belgische
frank, die overeenstemt met de respectieve pariteiten van de twee valuta's,
d.w.z. om de toestand te herstellen zoals hii was totdat Nederland, in
mei, besloot zijn valuta te laten schommelen.

De afwikkeling van de speculatieve posities die in België en in
het Groothertogdom Luxemburg werden gevormd in de periode toen de
gulden reeds zweefde, maakte dat de koers van de dollar verscheidene
weken, na 23 augustus, hoger lag tegenover de Belgische frank dan tegen-
over de gulden; de arbitrageverrichtingen gaven aanleiding tot een vraag
naar guldens op de Belgische markt en om deze valuta op haar hoogste
limiet te houden is de Bank opgetreden en geleideliik debiteur geworden
tegenover De Nederlandsche Bank. Het maximumbedrag van die verplich-
tingen, nl. fr. 6,4 miliard, werd bii het einde van september bereikt. Nader-
hand trad een wiiziging in en het koersverloop stelde de Bank in staat gul-
dens op de markt te kopen en haar schuld geleideliik te verminderen. In de
loop van december werd bovendien een terugbetaling in goud gedaan voor
een bedrag van één miliard: Op het einde van het iaar was De Neder-
landsche Bank nog slechts crediteur voor fr. 1,4 mdiard. Dit saldo was op
11 ianuari 1972 aangezuiverd.

Tot het ogenblik waarop de landen van de Groep van Tien, te
Washington vergaderd, overeenkwamen opnieuw grenzen te stellen aan
de wisselkoersschommelingen konden, dank zij de overeenkomst tussen de
Benelux-partners, ongeveer 20 pct. van de uitvoer en 15 pct. van de invoer
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van de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie onttrokken worden aan
de wanorde op internationaal monetair gebied.

De koers van de Belgische frank, die vanaf 23 augustus losgelaten
werd, vertoonde een geleideliike waardevermeerdering tegenover de dollar.
Deze vloeit in hoofdzaak hieruit voort dat het overschot van de balans
van het lopende verkeer van de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie
zich in de laatste vier maanden van het [aar heeft gehandhaafd. Sinds eind
augustus werd de koers van de dollar dus vooral beïnvloed door de devie-
zenverrichtingen van de bedriioen, de particulieren en de banken en veel
minder door de interventies van de Bank, of door die welke andere
centrale banken met haar goedkeuring uitvoerden; die interventies van
de centrale banken wogen in ruime mate tegen elkaar op : enerziids, kocht
de Bank, behalve guldens, ook andere deviezen oni schulden van de over-
heidssector te dekken en, anderziids, verschafte de Federal Reserve Bank
of New York zich, op de markt, de nodige Belgische franken voor de
afwikkeling van sommige van haar verplichtingen voortvloeiend uit de
swap-akkoorden.

Tegenover de gezamenlijke buitenlandse valuta's vertoonde de Bel-
gische frank, wegens de stiiging van sommige onder hen, een veel mindere
opwaardering dan tegenover de dollar alleen : in november overtrof de
gemiddelde koers van de frank tegenover de valuta's van de verschillende
landen, gewogen met de belangriikheid van de uitvoer van de Belgisch-
Luxemburgse Economische Unie naar ieder van die landen, slechts met
2,8 pct. ziin peil van het eerste kwartaal van het [aar.

Overeenkomstig de besluiten van de vergadering van de Groep van
Tien op 17 en 18 december te Washington, mogen de schommelingen van
de koers van de dollar op de gereglementeerde valutamarkt, sedert 21 de-
cember, de toegestane grenzen, gebracht op 2,25 pct. aan weersziiden van
de aangenomen spilkoers of 44,8159 frank voor een dollar, niet meer
ooerschriiden:

Aangezien het monetaire Benelux-akkoord van kracht bleef, werden
de marges van de Belgische frank en van de gulden onderling niet ver-
breed : zowel naar boven als naar beneden bleven zii vastgesteld op slechts
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Een eerste etappe
op de weg naar de
reorganisatie van
het internationale
monetaire stelsel.

1,5 pct. Werkelijke betekenis kan dit akkoord echter slechts hebben wan-
neer de deelnemende landen sommige verplichtingen aanvaarden. De ene
centrale bank zou in overdreven mate crediteur worden en de andere in
overdreven mate debiteur, indien de betalingsbalans van de Belgisch-
Luxemburgse Economische Unie en die van Nederland een zeer uiteen-
lopende ontwikkeling vertoonden. Aangezien deze balansen, in laatste
instantie, bepaald worden door de algemene economische en financiële
toestand in de drie landen, hangt hun gelijklopendheid uiteraard af van
de verwezenlijking van een voldoende overeenstemming in het gevolgde
beleid. De beperking van de zelfstandigheid in optreden, waaraan elk land
zich aldus moet onderwerpen, kan alleen worden gezien als een voorlopige
fase van een proces dat leidt tot een vollediger economische integratie.
Klaarblijkelijk hebben de drie landen zich te weinig ingespannen om de
wegen voor die evolutie te effenen.

Het op 18 december in Washington gesloten akkoord is een eerste
etappe op de weg naar de reorganisatie van het internationale monetaire
stelsel, dat sedert enkele jaren verstoord was en dat uit zijn voegen werd
gerukt door de beslissing van president Nixon de convertibiliteit van de
dollar op te heffen.

Het zogenaamde stelsel van Bretton Woods heeft tot de groei van de
wereldeconomie bijgedragen, inzonderheid doordat het een grote stabiliteit
van de wisselkoersen tot stand heeft gebracht en het, dank zij de werking
van het Internationale Monetaire Fonds, de mogelijkheid schiep het
lopende verkeer in vrij ruime mate van deviezenbeperkingen te bevrijden.

Dit stelsel, dat in feite steunde op een in goud omwisselbare dollar-
standaard, vertoonde echter de nadelen die in de loop van de laatste jaren
over de hele wereld uitvoerig ontleed en toegelicht werden, naarmate zijn
leemten door de feiten aan het licht werden gebracht.

Het heeft, althans tijdelijk, opgehouden te functioneren in 1971 toen
sterke bewegingen van kortlopend kapitaal, voortvloeiend uit rentever-
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schillen of uit verwachte pariteitswijzigingen, hun uitwerking voegden
bij die van een verslechtering van het basistekort van de betalingsbalans
van de Verenigde Staten, hetgeen trouwens leidde tot een ongeordende
schepping van internationale liquiditeiten en tot een gebrek aan evenwicht
in de samenstelling van de officiële reserves.

Het internationale monetaire stelsel zou, in beginsel, derwijze moeten
worden gereorganiseerd, dat het, de lessen van het recente verleden
indachtig, de schepping en het gebruik van de reserves internationale
betaalmiddelen op een meer redelijke grondslag vestigt. Op de drempel
van onderhandelingen die lang zullen duren is het voorbarig een vooraf-
beelding van de toekomstige mechanismen te schetsen.

Het in december tussen de leden van de Groep van Tien gesloten
akkoord omvat echter reeds twee elementen. Enerzijds, wordt er een
einde gemaakt aan het stelsel van onbegrensd zweven van de wissel-
koersen van een groot aantal valuta's; maar, anderzijds, zijn de schomme-
lingsmarges van deze koersen verbreed.

Om het evenwicht van het internationale betalingsverkeer beter te
verzekeren, ging de terugkeer naar het beginsel van de stabiliteit van de
wisselkoersen gepaard met een algemene herziening van de officiële
waardeverhoudingen tussen de geldeenheden van de verschillende landen.
Voor het merendeelonder hen gaat het nog niet om een formele wijziging
van de pariteit. Dergelijke wijzigingen zullen waarschijnlijk pas plaats-
vinden na de bekrachtiging van de nieuwe pariteit van de dollar door het
Congres van de Verenigde Staten; de Amerikaanse Regering heeft trouwens
verklaard de vereiste parlementaire procedure eerst dan te willen beginnen
wanneer de resultaten van de eerste fase van de commerciële onderhande-
lingen die zij met de Europese Economische Gemeenschap, Japan en
Canada heeft aangevangen, kunnen worden beoordeeld.

Daarom heeft het Internationale Monetaire Fonds, door een beslis-
sing van de Bestuursraad van 18 december, de Lid-Staten gemachtigd, in
afwachting van de vaststelling van nieuwe officiële pariteiten, een spil-
koers vastgesteld t.O.V. het goud, de rekeneenheid van de bijzondere
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trekkingsrechten of de geldeenheid van een ander lid aan te geven; in
feite werden de aangegeven spilkoersen vastgesteld tegenover de dollar
van de Verenigde Staten.

Dezelfde beslissing van het Fonds bevestigde de tweede, door de
Groep van Tien aangenomen resolutie. De toegestane marges voor de
koersschommelingen van elke geldeenheid op de binnenlandse valuta-
markt worden voorlopig gebracht op 2,25 pct. aan weerszijden van de
spilkoersen of van de koers van de interventievaluta. Voor de
landen die zich onderwierpen aan de regels van de Europese Monetaire
Overeenkomst, heeft deze beslissing tot gevolg dat de verschillen tussen
de koersen van hun valuta's en de pariteit of de spilkoers, zowel
naar boven als naar beneden, tegenover de dollar van de Verenigde Staten
2,25 pct. mogen bereiken i.p.v. 0,75 pct. tevoren en, onderling, 4,5 pct.
i.p.v. 1,5 pct. tevoren; in het uiterste geval bedraagt de mogelijke speling
tussen de minimum- en de maximumkoers van alle valuta's, behalve de
dollar, voortaan 9 pct. Dit percentage kan ongetwijfeld pas worden
bereikt wanneer, na een zeker tijdsverloop, de posities van twee valuta's
tegenover de dollar zich volledig hebben omgekeerd. Het is niettemin zo dat
wisselkoersen waarvan de schommelingen in vrij korte periodes een der-
gelijke omvang zouden kunnen aannemen, niet merkbaar van zwevende
koersen verschillen.

Bovendien blijft de dollar van de Verenigde Staten aan het einde van
die eerste etappe van de reorganisatie van het internationale monetaire
stelsel onomwisselbaar. Zolang er niet een of andere vorm van omwissel-
baarheid van deze valuta wordt georganiseerd, zal het basistekort van de
Amerikaanse betalingsbalans, wanneer het aanhoudt en niet gedekt wordt
door een vermeerdering van de particuliere dollartegoeden, uiteindelijk
krachtens het akkoord van Washington gefinancierd worden 'door kre-
dieten die de centrale banken van de landen met een overschot aan de
Verenigde Staten zullen gedwongen ziin toe te staan.

Gebruikt als geldeenheid waarin de officiële koersen worden uit-
gedrukt, dienend als interventievaluta en derhalve bevoorrecht in zijn
schommelingen tegenover alle andere valuta's, in vergelijking met de

XVIII



schommelingen tussen deze laatste onderling, thans onomwisselbaar in
goud, in biizotulere trekkingsrechten of in andere reserve-instrumenten,
bevindt de dollar van de Verenigde Staten zich, na deze eerste etappe van
de reorganisatie van het internationale monetaire stelsel, in het centrum van
een uitgebreid monetair gebied dat zich uitstrekt tot alle Lid-Staten van
het Internationale Monetaire Fonds.

Steunend op het verslag dat in 1970 werd voorgelegd door de studie-
groep onder het voorzitterschap van de H. Pierre Werner, Voorzitter van
de Luxemburgse Regering, hadden de Raad van Ministers van de Europese
Gemeenschappen en de vertegenwoordigers van de regeringen van de
Lid-Staten op 22 maart 1971 besloten onmiddelliik een aanvang te maken
met de oeruiezenliiking in etappes, over een periode van tien jaar, van
de economische en monetaire unie in de Gemeenschap; hierbii werden
eveneens de beleidsbeginselen voor een eerste etappe van drie [aar nauw-
keurig omschreven.

Sedert de maand mei, en meer nog vanaf augustus, bracht de inter-
nationale monetaire crisis echter aan het licht hoe broos de banden in feite
waren die de Lid-Staten van de Gemeenschap, over de douane-unie heen,
tussen elkaar hadden gelegd. In een verwarde periode hebben het meren-
deel van die landen, bezorgd voor hun onmiddelliike nationale belangen,
zich niet vanuit een werkeliik gemeenschapsgezichtspunt beiioerd om een
oplossing te vinden voor de problemen die uit de nieuwe toestand voort-
vloeiden. De vroeger aangegane principiële verbintenis het wisselkoers-
beleid als een zaak van gemeenschapsbelang te beschouwen, diende
helemaal niet als leidraad voor de aangenomen houdingen.

Hierboven werd erop gewezen dat de in Washington genomen beslis-
singen het koersverschil, dat op een gegeven ogenblik tussen de valuta's
van de landen van de Gemeenschap en de spilkoersen mogeliik is, op
4,5 pct. hebben gebracht en de speling, die zich in een bepaalde periode
tussen hun respectieve maximum- en minimumkoersen kan voordoen, op
9 pct. Het invoeren van een dergeliike onzekerheidsmarge is natuurliik in
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strijd met het beginsel van de homogeniteit van de verkoopvoorwaarden in
een gemeenschappelijke markt.

De verwezenlijking van deze laatste veronderstelt immers dat de
transacties tussen ingezetenen van verschillende landen van de Gemeen-
schap even makkelijk en even zeker kunnen worden gesloten als die tussen
ingezetenen van een zelfde land. Rekening houdend met dit beginsel,
bepaalde de reeds genoemde resolutie van 22 maart 1971 dat de Gemeen-
schap, in haar valutabetrekkingen tussen de Lid-Staten, zich niet mocht
beroepen op eventuele bepalingen welke een versoepeling van het inter-
nationale wisselkoerssysteem mogelijk maken.

In overeenstemming met die resolutie plaatste de Commissie van
de Gemeenschap, na de beslissing van december van het Internationale
Monetaire Fonds, het probleem waarmee de Lid-Staten bij de organisatie
van hun wisselkoersverhoudingen hebben af te rekenen, op de agenda.

De handhaving, door deze landen, van kleinere schommelingsmarges
van hun valuta's onder elkaar dan tegenover die van derde landen onder-
stelt fundamenteel dat zij besloten zijn een gemeenschappelijke houding
aan te nemen tegenover de problemen die ze met de rest van de wereld
moeten regelen. Vervolgens vereist deze toenadering tussen de ko-ersen,
uit technisch oogpunt, dat de centrale banken van deze landen periodiek
overeenstemming bereiken over de grenzen binnen welke zij de dollar
laten schommelen wanneer zij hem als interventievaluta gebruiken, of
dat zij het eens worden over een ander instrument. Bovendien moeten de
tijdelijke tekorten kunnen gefinancierd worden door wederzijdse kredieten,
volgens gelijkaardige mechanismen als die welke sedert eind augustus in
Benelux-verband gefunctioneerd hebben. Deze mechanismen zouden een
beroep kunnen doen op de kredieten welke thans reeds voorzien zijn voor
de kortlopende monetaire steun onder centrale banken en voor de middel-
lange financiële hulp onder Lid-Staten, of op de kredieten die zouden
kunnen toegestaan worden via een nog op te richten Europees fonds V001'

monetaire samenwerking.

Het spreekt' vanzelf dat de goede werking van een financierings-
mechanisme binnen de Gemeenschap in gevaar zou worden gebracht
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wanneer dezelfde landen, gedurende lange periodes, een overschot of een
tekort zouden vertonen. Daarom zou het geheel van de beleidsvoeringen
die het externe evenwicht van een land beïnvloeden onder de leden van
de Gemeenschap voldoende moeten worden gecoördineerd. Het gaat er
in feite om aldus de voorwaarden voor de economische en monetaire
integratie te scheppen zoals ze in maart werden bepaald. De nasleep van
de internationale monetaire crisis zou evenwel een verkorting van het oor-
spronkeliik vastgestelde tijdschema kunnen vergen.

Weliswaar zal de te vervullen taak zwaarder zijn dan zij het scheen
te moeten zijn op het ogenblik dat de Groep-Werner haar verslag opstelde.
De verruiming van de bandbreedten tussen de valuta's van de Gemeen-
schap, behalve tussen de gulden en de Belgische en Luxemburgse frank,
geeft aan elk land een grotere speelruimte bij zijn beslissingen van econo-
misch beleid, want het evenwicht van zijn betalingsbalans kan, meer dan in
het verleden, worden verwezenlijkt door de veranderingen van de wissel-
koersen.

In 1971 reeds - het valt niet te ontkennen - was het stelsel der
zwevende valuta's zeer duidelijk oorzaak van een verslapping van de coör-
dinatie-inspanningen die de Lid-Staten voornemens waren op te voeren.
De nieuwe, daartoe ingestelde overlegprocedures werden slechts voor de
vorm gebruikt.

Uit hoofde van de onderlinge afhankelijkheid van de Lid-Staten, o.m.
tot uiting komend in de relatieve belangrijkheid van de intracommunau-
taire handel in het buitenlandse handelsverkeer van elk van hen, zouden
deze laatste er nochtans belang bij hebben voorrang te verlenen aan de
verwezenlijking van die integratie van hun volkshuishoudingen en haar te
vestigen op een geleidelijk vollediger wordende monetaire associatie.

Indien elk van de Lid-Staten binnenkort niet opnieuw de bevestiging
en de daadwerkelijke uitdrukking gaf van zijn politieke wil om zijn
belangen en die van zijn partners als zijnde in ruime mate gemeenschap-
pelijk te beschouwen en, bijgevolg, om een aanvang te maken met de ver-
wezenlijkingen die waren overeengekomen, zou de Europese Economische
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Gemeenschap, verre van te vorderen op de weg naar de integratie, het
gevaar lopen te verwateren tot een vrijhandelszone.

De binnenlandse toestand van de Belgische economie in 1972 zal het
ongetwijfeld wenselijk maken de reeds door de Belgische overheid inge-
zette actie ter ondersteuning van de conjunctuur voort te zetten; hij zou
wellicht een versterking van de maatregelen kunnen vergen, wanneer het
er zou om gaan de economie opnieuw op dreef te brengen; een dergeliik
beleid zou doeltreffender zijn indien het deel zou uitmaken van een ruimer
geheel dat door de Gemeenschap zou worden geharmoniseerd wat betreft
de doelstellingen en de keuze van de te gebruiken instrumenten.

Indien de internationale verhoudingen het toelaten, zal een van de
modaliteiten van deze actie ongetwijfeld slaan op de rentepercentages. De
vermindering van de debetrentetarieven op lange termijn kan de inves-
teringen in woningen en wellicht ook in uitrustingsgoederen vergemak-
kelijken. T.a.v. haar terugslag op de samenstelling van de financiële bespa-
ringen zou deze verlaging niet ongelegen komen, aangezien de rentever-
goeding van de langlopende beleggingen nog op een historisch hoog peil
ligt; de huidige rentetarieven omvatten een bescherming tegen de prijs-
stijgingen en wanneer deze laatste zouden afnemen, zouden ze, in een
klimaat van ernstige economische vertraging, dienen verminderd te wor-
den om te vermijden dat de besparingen te ruim zouden zijn in ver-
gelijking met de tot uiting komende behoeften.

Van haar kant zal de Bank aan haar disconto- en voorschottentarieven
de wijzigingen brengen die de ontwikkeling van de toestand vereist, ten
einde mede te werken aan het beleid van de politieke overheid. Die wij-
zigingen van de officiële tarieven hebben tot doel het algemene peil van
de credit- en debettarieven via de fondsenmarkten te beïnvloeden. Hun
doeltreffendheid zou afgezwakt, ja zelfs teniet gedaan worden, wanneer
die beïnvloeding door institutionele weerstanden zou gehinderd worden;
hinderpalen van dien aard kunnen de politiek van de monetaire overheid
ontzenuwen, inzonderheid wanneer het optreden van deze laatste gericht
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is op een door het algemeen belang vereiste verlaging van het rentepeil.
Vanaf [anuari 1972 heeft de Bank haar tarieven opnieuw verlaagd; hierop
volgde een vermindering van de rente op de termiindeposito' s, van de
getrouwheidspremie voor deposito's op gewone boekies en van de rende-
menten van sommige kasbons.

De staatsbegrotingen zullen mede de economische activiteit steunen.
Het bli;kt nu reeds dat de gewone begroting zelf met een tekort zal
worden ingediend. Er zijn ongetwijfeld omstandigheden waarin, algemeen
bezien, een dergelijk tekort een instrument is dat de ontoereikende inves-
teringsbeslissingen van de particuliere sector van de economie kan aan-
vullen. De actie om de conjunctuur door de openbare financiën te
reguleren moet evenwel, wanneer zij nodig is, duidelijk haar doeleinden
en haar grenzen bepalen. Aldus moet een versnelling van het groeitempo
der lopende uitgaven, waartóe in de vereiste mate wordt overgegaan
gedurende een periode van conjunctuurverzwakking, kunnen worden stop-
gezet in een latere bloeiperiode. Zo ook dient de samenstelling van de
uitgaven te worden bepaald met inachtneming van het nagestreefde doel.
Van haar kant moet de som van de op de buitengewone begroting vast-
gelegde uitgaven kunnen aangepast worden aan de toestand op de fond-
senmarkten en aan de mogelijkheden van het aanbod in de sectoren waar-
aan deze uitgaven ten goede komen. De Regering kent de ontwikkeling van
de conjunctuur; de uitvoeringsmodaliteiten van het begrotingsbeleid,
zowel aan de zijde van de ontvangsten als aan die van de uitgaven,
zouden aanmerkelijk moeten verbeterd worden om sneller en aldus beter
aangepast te worden aan de wijzigingen van het conjuncturele klimaat.
Niet alleen de Regering heeft tot taak het gebrek aan soepelheid,
dat lange tijd een kenmerk was van de Belgische overheidsfinanciën,
te verhelpen. Het gehele land zou er zich moeten bewust van worden
dat het aan die inspanning moet deelnemen. De Bank drukt de wens
uit dat de Regering hiertoe het initiatief zou nemen.

Om rekening te houden met de wijzigingen die zich in de loop
van de jongste decennia voordeden en met de lessen welke uit de
ontleding van deze wijzigingen kunnen worden getrokken, blijkt een
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reorganisatie van de actiemiddelen waarover de monetaire overheid kan
beschikken noodzakelijk.

In de eerste plaats kan de invloed van de veranderingen van rente-
tarieven worden afgezwakt, zelfs in de binnenlandse economie, door diverse
factoren, en bijzonderlijk door de prijsbewegingen; de overheden moeten
derhalve op meer rechtstreekse wijze kunnen inwerken op de mogelijk-
heden tot kredietverlening van de financiële instellingen en met het oog
daarop inzonderheid hun liquiditeit kunnen beïnvloeden. De herdisconto-
en visumplafonds vormen een van die instrumenten; de Bank maakt er
thans reeds gebruik van. De verplichtingen die aan de financiële instel-
lingen kunnen worden opgelegd met betrekking tot de absolute belang-
rijkheid van hun verschillende activa, bepaaldelijk hun kasmiddelen of
hun liquide tegoeden, of de proportionele belangrijkheid van deze activa
tegenover hun passiva, zijn een ander instrument van dien aard.

In de tweede plaats vereist de onomkeerbare branchevervaging van
de financiële instellingen dat het optreden van de centrale bank in het
raam van haar monetair beleid wordt uitgebreid tot categorieën instellin-
gen, hetzii met een openbaar, hetzii met een particulier statuut, andere dan
de banken in de beperkte zin van het woord. De verrichtingen van beide
categorieën ziin immers dichter bii elkaar gekomen; aangezien derhalve
de activiteit van al die instellingen het economische en monetaire
evenwicht op geliikaardige wiize beïnvloedt, moet zii op een voet van
geliike behandeling onder het toepassingsgebied van het kredietbeleid wor-
den gebracht.

In de derde plaats kan de internationalisatie van de fondsenmarkten
de nationale instrumenten van het monetaire beleid veel van hun doeltref-
fendheid ontnemen. Zonder afbreuk te doen aan hun verplichtingen
tegenover het Internationale Monetaire Fonds of de Europese Econo-
mische Cemeenschap, of zelfs andere internationale instellingen, moeten
de overheden van het land, in bepaalde omstandigheden, het kapitaalver-
keer naar of uit het buitenland kunnen reglementeren. Daarom is het
wenseliik de bepalingen van 1944, die de iuridlsche basis vormen van de
deviezenreglementering, een meer actuele inhoud te geven. In overeen-
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stemming met de opdracht die oorspronkelijk aan het Belgisch-Luxemburgs
Instituut voor de Wissel werd gegeven wanneer het erom ging de middelen
van de centrale bank voor te behouden voor aanwendingen die voorrang
verdienden, kan het Instituut de creditpositie van de banken tegenover het
buitenland beperken. Maar het heeft, blijkbaar, niet de bevoegdheid om
hun debetpositie te beperken, een maatregel die onontbeerlijk kan blijken
in periodes van massale kapitaaltoevloeiingen. De gebeurtenissen van het
voorbije jaar, toen de Bank over geen andere mogelijkheid beschikte dan
zelf een soortgelijke maatregel te nemen, die niet van toepassing was op de
Luxemburgse banken, hebben aangetoond dat het wijs zou zijn deze
juridische leemte niet te laten voortbestaan.

Die bijwerking van de bases van het monetaire beleid zou de gele-
genheid bieden om een duidelijke lijn te trekken tussen de bevoegdheden
van de Bank en die van de Bankcommissie. De reeds oude tekst van het
koninklijke besluit n' 185 van 9 juli 1935 bepaalt niet met al dé gewenste
duidelijkheid het onderscheid dat dient te worden gemaakt tussen de maat-
regelen genomen op initiatief van de Bank die, onder het gezag van de
Regering, moet instaan voor de globale evenwichtsverhoudingen, en de
maatregelen genomen op initiatief van de instelling die verantwoordelijk is
voor de controle van het goede beheer van de banken met het doel de
belangen van de deposanten: en van de obligatiehouders te vrijwaren. De
Bankcommissie bezit sommige bevoegdheden tot reglementering, die haar
de mogelijkheid bieden de balansstructuren van de banken te beïnvloeden
op grond van artikelll van het bovengenoemde besluit. Maar, om diverse
redenen, zijn die bevoegdheden in hun huidige vorm nauwelijks bruikbaar
voor monetaire doeleinden.

Derhalve zou de wetgeving derwijze moeten worden aangepast dat
zij aan de macro-economische actie van de overheid meer formele juri-
dische grondslagen zou geven. De Bank zou, in hoofdzaak, uitdrukkelijk
bevoegd moeten zijn om, in overeenstemming met de politieke overheid,
aanbevelingen te richten tot de banken en andere financiële instellingen.
De Bank zelf zou daartoe niet over dunngende machten hoeven te beschik-
ken. Het zou inderdaad volstaan te bepalen dat de controleorganen, op
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haar verzoek, door middel van reglementen, haar aanbevelingen aan de
kredietinstellingen verplicht zouden maken.

Dezelfde procedure van aanbevelingen gedaan door de Bank en, zo
nodig, verplicht gemaakt door de controleorganen, zou kunnen worden
gebruikt om eventueel grenzen vast te stellen voor de rentepercentages
toegekend aan de verschillende categorieën beleggingen bij de financiële
instellingen.

Bijna alle landen hebben van de vaststelling van de officiële pariteit
van de geldeenheid een regeringszaak gemaakt, op grond van de over-
weging dat een wijziging van deze pariteit, ondanks haar uitzonderlijk
karakter, als een maatregel van economisch beleid moet worden
beschouwd. België kan niet langer, en nagenoeg alleen, erop staan dat de
pariteitswijzigingen zouden gebeuren volgens de parlementaire procedure,
zoals thans het geval is krachtens de wet van 12 april 1957 betreffende
het monetaire statuut. Opdat elke wijziging binnen de gepaste tijdgrenzen
zou kunnen plaatsvinden, zou het recht om hiertoe over te gaan moeten
worden overgedragen aan de uitvoerende macht.

Krachtens de wet van 9 funi 1969 moet de Bank een geheel van
reservemiddelen bezitten voor een bedrag dat ten minste gelifk is aan een
derde van haar direct opvraagbare verplichtingen. De werkelifke ver-
houding overtreft thans zeer ver het wettelijke minimum. Die beschikking
heeft hoofdzakelijk een psychologische betekenis. De historische ervaring
en de doctrine tonen beide aan dat de formele regel zonder nadeel zou
kunnen worden afgeschaft.

Het is inderdaad niet zozeer een wettelifk voorschrift dat de Bank ertoe
verplicht haar reserves derwijze te beheren dat zij de externe liquiditeit
van de gezamenlijke economie op een juiste wijze verzekeren. Het is,
boven de rechtsregels, het besef van de verantwoordelifkheden die zif
krachtens haar eigen zending ten dienste van het algemene belang vervult
om, door haar beleid, ertoe bij te dragen de doelstellingen van de groei en
die van de handhaving van het interne en externe evenwicht te verzoenen.
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INTERNATIONALE ECONOMISCHE EN FINANCIELE
ONTWIKKELING.

In de industrielanden lag het groeitempo aanmerkelijk beneden het
maximum van de jongste jaren. Sommige van die landen bevinden zich
in een fase van conjuncturele ontspanning; in andere is de herstelbeweging
nog maar begonnen. In de landen van de Europese Economische Gemeen-
schap en in Japan zette de vertraging van de economische expansie zich

Tabel 1.

BRUTO NATIONAAL PHODUKT EN BUITENLANDSE HANDEL
VAN DE GROTE INDUSTRIEGEBIEDEN

Jaarlijkse groeipercentoges Jaarlijkse stij,gingspercentnges Handelsbalans
van het volume van het van de prijzen van het (Milja.,dcn U.S.·$) (1)bruto nationaal produkt bruto nationaal produkt

I Verenigd I vere·1 I Verenigd I Vere I I Vere~igcl I Vere- IRE.G. Korrink- nigde Jupn»E.E.G. Konink- nigde Jupau E.E.G. I{0t:,ink. nigde Japan rijk Statenrijk Staten rijk Staten ( 2) (3 ) (3) (4) ( 2)

1966 ...... +4,3 +2,0 +0+10+,3 +4,4 +2,7 +4,61 -1,0 - 0,2 + 3,9 + 0,3

1967 ...... +3,4 +2,0 +2'r'3,3+2,4 +3,1 +3,2 +4,2 + 1,1 -1,5 + 4,1 -1,2

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

196\J ...... +7,3 +2,0 +2,G +12,1 +4,1 +5,1 +4,8 +4,1 + 0,1 - 0,3 + 1,3 + 1,0

1970 ...... +5,6 +2,0 -O,G +10,9 +6,3 +7,2 +5,5 +6,6 + 0,1 ... + 2,7 + 0,4

1971 ... r +3,4 +1,5 +3,0 + 4,8
1

+G,3 +8,5 +4,8 +4,0 + 0,9 + 0,7 - 2,0 + 4,2

(1) De cijfers in nationale geldsoorten zijn omgerekend in dollars op basis van de pm-ikoera.
(2) Uitvoer f.o.b. min invoer c.i.f.
(:3) Uitvoer f.o.b. min invoer I.o.b.
("') Ex cl. de uitvoer uit hoofde van militaire hulp .
r Ramingen.

voort. Uit de beoordeling van de bedrijfsleiders over hun orderpositie blijkt
dat die vertraging zich in de loop van het jaar in verscheidene landen van
de Gemeenschap scherper aftekende. In het Verenigd Koninkrijk werd de
zeer geringe groei van het volume van het bruto nationale produkt in 1969
en 1970 gevolgd door een absolute teruggang in het eerste halfjaar van
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CON}UNCTUURONDERZOEKINGEN IN DE LANDEN
VAN DE EUROPESE ECONOMISCHE GEMEENSCHAP

Oordeelover de totale orderpositie (1) (2)

Percentage van de ontwoorden Ol Hoger dan normaal.,

Percentage van de antwoorden ti lager dan normaal 0'
--- Procentueel verschil tussen de ontwoorden " Hoger don ncrmcol ; en" lager don normaal ..

+ 50

o

- 50
+50

o

- 50

+ 50

o

- 50

+ 50

o

- 50

+50

o

- 50

+50

o

- 50

Bron : Commissie der Europese Gemeenschappen, Directoraat-generaal voor Economische en Financiële Zaken.
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1971 en een herstel in het tweede halfjaar. In de Verenigde Staten heeft
de matige vermindering van het nationale produkt in 1970 plaats gemaakt
voor een expansie van ongeveer 3 pct. In Canada was de economische
activiteit even vast als in 1970.

In bijna al de beschouwde landen gingen de veranderingen in het
expansietempo van de economische activiteit van 1970 tot 1971 gepaard
met grotere wijzigingen in het groeipercentage van de bestedingen in vast
kapitaal. Terwijl deze laatste in de Verenigde Staten in 1971 een herstel te
zien gaven, nadat ze in 1970 met ongeveer 3 pct. waren verminderd, stegen
ze in Europa en in Japan trager dan in de voorgaande jaren toen ze in een
zeer snel tempo toenamen; in Italië liepen ze zelfs terug. In Europa en in
Japan werd de geneigdheid tot investeren van de bedrijven beïnvloed door
de grotere onzekerheid over de toekomstige ontwikkeling van de vraag, de
minder snelle vooruitgang, ja zelfs de vermindering, van de middelen die
voor de zelffinanciering beschikbaar zijn en de daling van de bezettings-
graad van het produktievermogen.

De uitgaven voor het particuliere verbruik vormden in al de landen
een stabieler bestanddeel van de vraag dan de bestedingen van de bedrij-
ven. Hun groeitempo lag, behalve in Benelux, hoger dan dat van het bruto
nationale produkt.

De vertraging van het expansietempo van de activiteit ging in de
landen van de Europese Economische Gemeenschap en in Japan gepaard
met een ontspanning op de arbeidsmarkt, hoewel in sommige sectoren een
tekort aan arbeidskrachten bleef bestaan. In het Verenigd Koninkrijk
bereikte de werkloosheid het hoogste peil sedert de oorlog, terwijl zij in
de Verenigde Staten, vergeleken met de beroepsbevolking, niet is vermin-
derd ondanks het economisch herstel.

Niettegenstaande deze ontwikkelingen op de arbeidsmarkt stegen de
nominale uurlonen in een tempo dat om en nabij dat van 1970 lag, behalve
in Italië waar begin 1970 zeer aanzienlijke verhogingen werden toe-
gestaan. Ook de stijging van de consumptieprijzen bleef in de loop van
het jaar zeer krachtig: zij overtrof die welke in 1970 werd opgetekend,
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behalve in de Verenigde Staten en in Italië. In de meeste landen stegen de
prijzen van het nationale produkt nochtans minder scherp dan het voor-
gaande jaar.

VERLOOP VAN HET BRUTO NATIONALE PRODUKT PER INWONER

Veranderingen t.O.v. het
voorafgaande jaar

( In procenten)

Europese Economische
Gemeenschap
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10
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o
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BrOn1iClL : Bruto nationaal produkt : Europese Economische Gcmeenschap : Bureau voor de Statistiek der Europese Gemeen-
schappen.

Verenigd Koninkrijk : It National Income and Expenditure JI, Central Statistical Office.
Verenigde Staten : Economie Indicators, COUTIcil of Economie Advisers.
Japa.n : Bulletin mensuel de Statistique des Nations Unies.

Bevolking : Bulletin mensuel de Statistique des Nations Unies.
Janr 1971 : ramingen.

De kosteninflatie heeft sommige regeringen verplicht tot het voeren
van een prijs- en inkomenspolitiek. In de Verenigde Staten werden, met
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ingang van 15 augustus, alle prijzen en lonen voor een periode van drie
maanden geblokkeerd. Aan het einde van die periode werd de blokkering
vervangen door een jaarlijkse begrenzing van de stijging van de prijzen,
lonen en dividenden. In Frankrijk berustte de bestrijding van de prijs-
stijging, zoals voorheen, op het sluiten van programma-akkoorden tussen
de Regering en de bedrijven en, bovendien, zoals in het Verenigd Konink-
rijk, op voorstellen die door de bedrijven zelf werden gedaan. In Italië
werd de controle op de prijzen van de levensmiddelen versterkt en werden
de openbare tarieven voorlopig geblokkeerd. In Nederland heeft de Rege-
ring daarentegen de maatregelen inzake controle van de prijzen en mati-
ging van de loonsverhogingen, die tegen het einde van 1970 werden
genomen, in augustus opgeheven.

In de loop van de laatste maanden van het jaar werd de invloed van
de kosteninflatie op de prijzen zwakker terwijl de druk van de vraag
verder afnam. De monetaire en budgettaire politiek, die tijdens de eerste
maanden van het jaar en zelfs tot het einde van de zomer over het alge-
meen restrictief was, werd versoepeld. Alles samen, zijn de voor 1972
ingediende begrotingen expansief.

De vooruitgang van de buitenlandse handel is vertraagd. De handels-
balans van het geheel der industrielanden, de Verenigde Staten uitge-
zonderd, liet een hoger overschot dan in 1970; de verbetering van
het ene jaar tot het andere was zeer belangrijk voor Japan. Als tegenhanger
van deze ontwikkeling is de handelsbalans van de Verenigde Staten aanzien-
lijk verslechterd; het overschot van $ 2,7 miljard in 1970 veranderde in een
tekort van $ 2 miljard in 1971.

Bij de verslechtering van de handelsbalans en, derhalve, van de
balans van de lopende rekening van de Verenigde Staten, kwamen een
toename van de netto-uitvoer van langlopend kapitaal en een vermindering
van de dollartegoeden van de buitenlandse particuliere sector. Terwijl het
steeds zwaarder drukte op de Amerikaanse reserves, verhoogde dit zeer
belangrijke tekort van de betalingsbalans van de Verenigde Staten, in Euro-
pa en in Japan, de liquiditeit van de banken en van de economie, die aldus
aan de controle van de centrale banken dreigde te ontsnappen. Om de
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doeltreffendheid van het monetaire beleid te handhaven, hebben deze
laatste in tal van landen, in het eerste halfjaar, hun discontovoet verlaagd
om de kapitaaltoevoer af te remmen; terzelfder tijd namen ze maatregelen
om een deel van de middelen der banken te steriliseren.

Deze en andere maatregelen die in het vlak van de deviezen-
reglementering werden genomen, bleken evenwelontoereikend. Om nog
meer kapitaaltoevoer te vermijden, staakten de Duitse Bondsrepubliek
en Nederland, in mei, de aankopen van dollars door de centrale bank
tegen de door de internationale akkoorden opgelegde minimumkoers
en lieten aldus de koers van hun valuta stijgen. Zwitserland en Oostenrijk
revalueerden hun valuta met resp. 7,07 en 5,05 pct. De toevoer van dollars
deed de reserves van Japan en van die Europese landen waar de centrale
bank haar interventies tegen de minimumkoers handhaafde, verder toe-
nemen.

Wegens, enerzijds, de verslechtering van de handelsbalans van de
Verenigde Staten op het ogenblik dat de overheid van dit land zich inspan-
de om het herstel van de economische activiteit aan te wakkeren, en, ander-
zijds, de steeds grotere toename van het tekort van hun betalingsbalans
op basis van de officiële betalingen, naarmate de particuliere sector van
de overige wereld de dollartegoeden in een versneld tempo van de hand
deed, schorste de President van de Verenigde Staten, vanaf 15 augustus,
de omwisselbaarheid van de dollar tegen goud of tegen andere reserve-
middelen en nam hij, tijdelijk, diverse protectionistische maatregelen om
het evenwicht van de handelsbalans te herstellen.

Ten gevolge van de opheffing van de omwisselbaarheid van de dollar
waren de regeringen van de industrielanden niet langer verplicht de koers
van hun valuta op de valutamarkt binnen de voorgeschreven grenzen
te houden. De veralgemeende toepassing van zwevende koersen die
erop volgde werd, in sommige landen, gematigd door min of meer omvang-
rijke interventies van de centrale bank. De Benelux-landen hadden aan
de Europese Economische Gemeenschap voorgesteld de intracommunau-
taire valutaverhoudingen te stoelen op stabiele koersen terwijl de valuta's
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van de Gemeenschap gemeenschappelijk zouden hebben geschommeld
tegenover de rest van de wereld. Op dit voorstel werd niet ingegaan, maar
de Regeringen van Nederland, België en het Groothertogdom Luxemburg
besloten, op 21 augustus, het beginsel ervan in Benelux-verband toe te
passen door, tussen hun valuta's, het stelsel van vaste wisselkoersen, dat
vóór 5 mei van kracht was, opnieuw in te voeren. Van zijn kant organi-

KOERSEN VAN DE VREEMDE VALUTA'S OP DE VALUTAMARKT VAN NEW YORK

(Indexcijfers pariteit met de U'Si-dollar in april 1971 = 100)

----- .. Japanse yen
-- Duitse mark
__ Nederlandse gulden

-- Belgische frank
--_ .. _- Pond sterling

- Italiaanse lire
-- Franse fron~ 112112

108 108

104 104

100 100

A M A

1971

s o N o

seerde Frankrijk een dubbele valutamarkt: de handelsverrichtingen wer-
den verder afgewikkeld binnen de grenzen van 0,75 pct. aan weerszijden
van de pariteit met de dollar, terwijl de overige verrichtingen afgehandeld
werden tegen schommelende koersen.
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Aan de periode van zwevende koersen kwam een einde nadat, op
18 december, een akkoord werd gesloten tussen de leden van de Groep
van Tien. Het merendeel van hen hebben de vroegere pariteit met de
dollar vervangen door een « spilkoers» en handhaven de koers van deze
valuta binnen grenzen van 2,25 pct. aan weerszijden van deze spilkoers.
Tegelijkertijd besloten de Verenigde Staten de in augustus genomen protee-
tionistische maatregelen op te heffen.

De toestand van de ontwikkelingslanden vertoonde in 1971, van de ene
groep landen tot de andere, een vrij uiteenlopende ontwikkeling. De
aardolieproducerende landen haalden voordeel uit een aanmerkelijke
stijging van de verkoopprijzen van dit produkt. De andere landen hebben
hun produktie van basisprodukten meestal afgezet tegen prijzen per een-
heid die, in vergelijking met het gemiddelde van het voorgaande jaar, een
daling te zien gaven. Bovendien waren de voortdurende stijging van de
prijzen der bewerkte produkten en de feitelijke revaluatie van de valuta's
van verscheidene industrielanden tegenover de dollar oorzaak van een
verslechtering van het reële inkomen van de niet-geïndustrialiseerde landen.
Het volume van de uitvoer van die landen werd begunstigd door het con-
junctuurherstel in de Verenigde Staten, maar het werd terzelfder tijd
getroffen door de vertraging van het expansietempo van de Europese en
Japanse economie.

EUROPESE GEMEENSCHAPPEN.

Gunstige vooruitzichten voor de integratie werden geopend op
22 maart 1971, toen de Raad van Ministers van de Europese Gemeenschap-
pen en de vertegenwoordigers van de Regeringen van de Lid-Staten
besloten onmiddellijk over te gaan tot de verwezenlijking in etappes, over
een periode van tien jaar, van de economische en monetaire unie in de
Gemeenschap. Luidens die beslissing omvat de verwezenlijking van deze
unie, voor zover zulks nodig is voor het bereiken van het uiteindelijke doel,
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een geleidelijke overdracht van bevoegdheden aan de Gemeenschap, samen
met de creatie van gemeenschapsinstrumenten.

Volgens de resolutie zijn de te nemen maatregelen onderling afhan-
kelijk; de monetaire integratie dient vooral te steunen op de gelijktijdige
toenadering en daarna de eenmaking van het economisch beleid. De
beleidsbeginselen werden vastgelegd voor een eerste etappe van drie
jaar.

Overeenkomstig deze beginselen heeft de Raad een procedure
ingesteld die hem in staat stelt nauwkeurige richtlijnen voor te schrijven
voor het economisch beleid op korte termijn van de Gemeenschap
en van iedere Lid-Staat, in het bijzonder wat het begrotingsbeleid
betreft. Hij besliste eveneens dat de Lid-Staten hun monetair en
kredietbeleid moeten coördineren met inachtneming van de richtlijnen
van algemene economische politiek, die door de Raad moeten worden
bepaald. Ten slotte heeft de Raad een mechanisme ingesteld voor finan-
ciële bijstand op middellange termijn tussen de Lid-Staten, om ze in staat
te stellen hun eventuele moeilijkheden inzake betalingsbalans te boven te
komen.

De toepassing van de maatregelen die met het oog op de totstand-
koming van de economische en monetaire unie werden genomen, moet
rekening houden met de voorschriften van het derde programma van
economische politiek op middellange termijn, dat op 9 februari werd
goedgekeurd. Dit programma, opgemaakt voor de periode 1971 tot 1975,
omvat kwantitatieve richtlijnen per land, die verenigbaar zijn op gemeen-
schapsniveau, alsmede de belangrijkste structurele maatregelen die hier-
toe uit nationaal en communautair oogpunt vereist zijn.

De toepassing van het plan van economische en monetaire eenmaking
werd evenwel nagenoeg opgeschort door de internationale monetaire crisis.

De onderhandelingen met het oog op de toetreding van het Verenigd
Koninkrijk, Ierland, Denemarken en Noorwegen tot de Europese Gemeen-
schappen hebben op 23 juni geleid tot een beginselakkoord wat het Vere-
nigd Koninkrijk betreft. Volgens dit akkoord, dat door het Britse Parlement
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werd bekrachtigd en waarvan de toetreding van de andere kandidaat-
landen in ruime mate afhing, zal het Verenigd Koninkrijk vanaf 1973
toetreden, wat onmiddellijk een volwaardige deelneming aan de gemeen-
schapsorganen tot gevolg zal hebben, alsmede de geleidelijke verwezen-
lijking, in vijf jaar, van de douane-unie, van de gelijkschakeling der land-
bouwprijzen en van de deelneming in de begroting van de Gemeenschap-
pen. Het Verenigd Koninkrijk heeft bovendien de beginselen van de
economische en monetaire unie en van de aanpassing van de externe
kenmerken van het pond sterling aan die van de andere valuta's van de
Gemeenschap aanvaard.

De Raad heeft de integratie en de herstructurering van de landbouw
voortgezet door, op 25 mei, de beginselen van een nieuwe oriëntatie van
de gemeenschappelijke landbouwpolitiek vast te leggen; deze omvatten
selectieve maatregelen om, enerzijds, het stopzetten van de activiteit van
sommige bedrijven in de hand te werken en, anderzijds, de produktiviteit
van de andere te verhogen. Bovendien heeft de Raad een aanvang gemaakt
met de integratie van de openbare contraeten voor de uitvoering van
werken door, op 26 juli, twee richtlijnen uit te vaardigen met het doel de
discriminaties op grond van de nationaliteit uit te schakelen en de proce-
dures voor het sluiten van contraeten te coördineren. Ten slotte besloten
de Lid-Staten, op 20 oktober, de nationale stelsels van hulpverlening aan
de gewesten in gemeenschapsverband te coördineren; de eerste toepassings-
maatregelen streven naar de vermindering van de totale toelagen voor
iedere investering in de meest geïndustrialiseerde gebieden.

Op 1 januari 1971 onderging het gemeenschappelijk douanetarief een
vrijwel algemene verlaging, in hoofdzaak in toepassing van de voorlaatste
tranche van de verminderingen waartoe in 1967 aan het einde van de
onderhandelingen, bekend onder de naam van Kennedy Round, werd
besloten. De Raad heeft, op 21 juni, een veralgemeend preferentieel stelsel
aangenomen voor de afgewerkte en halfafgewerkte produkten herkomstig
uit ontwikkelingslanden, in overeenstemming met de resolutie die door de
Conferentie van de Verenigde Naties voor de handel en de ontwikkeling
in 1968 in Nieuw Delhi werd aangenomen.
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ALGEMENE GEGEVENS OVER DE BELGISCHE ECONOMIE.

De vertraging van de conjuncturele expansie van de gezamenlijke
vraag, die in 1970 begon, werd in het eerste kwartaal van 1971 onder-
broken; vervolgens werd zij voortgezet en in het vierde kwartaal tekende
zij zich nog scherper af. Het groeitempo van het nationale produkt tegen
vaste prijzen daalde van 6,1 pct. in 1970 tot ongeveer 4 pct., volgens de
jongste officiële ramingen.

Het particuliere verbruik, dat aan het einde van het jaar 1970 in het
vooruitzicht van de toepassing, op 1 januari, van de belasting over de toe-
gevoegde waarde opflakkerde, was in het eerste kwartaal zwak. Daarna
vertoonde het een uiteenlopende ontwikkeling. Het nam toe voor de cou-
rante verbruiksgoederen ten gevolge van de verhoging van het beschikbaar
inkomen van de gezinnen, terwijl de vraag naar duurzame goederen, die
gedurende de twee voorafgaande jaren vaak het voorwerp waren van ver-
vroegde aankopen, een vertraging te zien gaf. Wegens deze ontwikkeling
hebben de overheden, met ingang van 1 november, de voorwaarden voor
de verkopen op afbetaling versoepeld.

Het overheidsverbruik is sneller toegenomen dan in 1970.

De investeringen in woningen zijn, na een forse toename in 1970, in
het eerste halfjaar nog vooruitgegaan, zij het in beperkte mate; ze vermin-
derden in het tweede halfjaar. Daarom hebben de overheden, in septem-
ber, een reeks maatregelen genomen om de bouw van sociale woningen
aan te moedigen.

De brutovorming van vast kapitaal, die in 1970 voor de gezamenlijke
bedrijven nog zeer groot was, schijnt, volgens de eerste beschikbare ramin-
gen, niet verder te zijn toegenomen, tenzij in beperkte mate. In de
industriële bedrijven zou zij, volgens de resultaten van het jongste halfjaar-
lijks onderzoek van de Bank, uitgedrukt in lopende prijzen, zelfs een lichte
achteruitgang hebben vertoond. In het merendeel van de industrietakken
is de investeringsneiging verzwakt, waarschijnlijk onder een drievoudige
invloed : de mogelijkheden van zelffinanciering evolueerden minder
gunstig; de uitbreiding van het produktievermogen in de twee voorafgaande
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GEGEVENS VERSCHAFT DOOR DE ONDERZOEKINGEN VAN DE NATIONALE BANK
VAN BELGIE NAAR DE INVESTERINGEN IN VAST KAPITAAL EN NAAR DE VOORRADEN

IN DE INDUSTRIE

Waarde van de investeringen in vestkepiteel (1)
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(1) Deze grafiek heeft, voor de meest recente periode, betrekking op de volgende sectoren : anrdolieraffinnderijen, elek-
trische bedrijven, ijzer- en staalnijverheid, non-ferrometualnijverheid , metaalverwerkende nijverheid, textiel-, pepier-, leder-,
houtverwerkende nijverheid, bedrijven die bouwmaterialen produceren, bouwnijverheid en chemische nijverheid. De gegevens
betreffende de laatstgenoemde sector zijn herkomstig van een door de Federatie der Chemische Nijverheid gedaan onderzoek.

Jaren 1963 tot l!J70 : gedane uitgaven. J ear 1971 : gedane uitgaven voor het eerste halfjaar en ramingen voor het
tweede half aar.

(2) Deze grafiek heeft, voor de meest recente periode, betrekking op de volgende sectoren : ijzer- en steelnijverheid. 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

aardolieraffinaderijen.
Maandgemiddelden per kwartaal; laatste periode : gemiddelde van oktober-november 1971.
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jaren maakte een betere aanpassing van het aanbod aan de vraag mogelijk;
ten slotte vertraagde de toename van deze laatste in de loop van het jaar.
Het aantal industriële bedrijven die van oordeel zijn dat het produktiever-
mogen meer dan toereikend is geworden, is in aanzienlijke mate toege-
nomen.

De toepassing van de belasting over de toegevoegde waarde heeft het
tempo van de voorraadvorming gewijzigd. Na een inkrimping in de laatste
maanden van 1970 werden de voorraden in de eerste maanden van het jaar
opnieuwaangevuld. Anderzijds stegen de voorraden eindprodukten in het
geheel van de bedrijven, ten gevolge van de vertraging in de expansie van
de vraag.

De investeringen van de overheid zijn, na de reeds krachtige toene-
ming in 1970, in 1971 nog meer gestegen. Zij hadden in hoofdzaak betrek-
king op de verbetering van de infrastructuur van wegen, binnenwateren en
havens, alsmede op de uitrusting van de onderwijssector.

De uitvoer van goederen en diensten nam minder toe dan de invoer.
Het overschot van de verrichtingen met het buitenland, dat in 1970 zeer
belangrijk was, is in 1971 dan ook verminderd.

De overheid heeft haar actiemiddelen inzake economisch beleid ver-
beterd.

Op so december 1970 werd de nieuwe wet op de economische expan-
sie afgekondigd. In die wet wordt de gamma van hulpverleningen en sti-
mulansen die de overheid de laatste jaren uitwerkte, bevestigd en verste-
vigd; zij is bestemd om een belangrijk middel te worden voor de uitvoering
van het plan 1971-1975 en van de latere plannen. Zij stelt een nauwere
samenwerking in tussen de Staat, enerzijds, en de bedrijven, met inbegrip
van die welke diensten verlenen, anderzijds. Zij behelst een zeer uiteen-
lopende reeks van directe middelen om de investeringen aan te wakkeren;
deze middelen gelden in beginsel alleen voor de gebieden die « ontwik-
kelingszones )) worden genoemd. Voor het gehele grondgebied voert zij
een stelsel van contraeten in tussen de Staat en de bedrijven, met het doel
de methodes van beheer en de technologie van deze laatste te verbeteren,
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hun omschakeling of hun herstructurering te vergemakkelijken en de
vooruitgang aan te wakkeren. Deze wet omvat bovendien een stelsel van
hulpverlening om de infrastructuur voor het aantrekken van de bedrijven
te verbeteren. Zij verruimt, ten slotte, de actiemogelijkheden van de
Nationale Investeringsmaatschappij.

Bovendien werd de Dienst voor Nijverheidsbevordering, opgericht bij
de kaderwet van 15 juli 1970, in juli 1971 georganiseerd. Hij heeft tot doel
de technologische vernieuwing en vooruitgang in de industriële bedrijven
en in de dienstensector te bevorderen, ieder concreet probleem van indus-
triële economie te bestuderen en elk initiatief te nemen dat zou kunnen
leiden tot de industriële en commerciële exploitatie van een produkt of
van een procédé. Bovendien adviseert hij de overheidssector voor de
vraagstukken die verband houden met de industriële politiek.

FABRIEKSNIJVERHEID C).

Voor de gezamenlijke fabrieksnijverheid is de produktie over de eerste
tien maanden toegenomen met 3,9 pct., tegen 4 pct. in 1970. Het stijgings-
tempo, dat voor het eerste halfjaar hoger was dan in 1970, is vervolgens
minder snel geworden C).

De gemiddelde bezettingsgraad van het produktievermogen liep terug;
hij bereikte in oktober 82,6 pct., tegen 85,6 pct. een jaar vroeger. Deze
vermindering moet nochtans worden beoordeeld in het licht van de verrui-
ming van het produktievermogen in de loop van de beschouwde periode.

Een groter aantal bedrijven - 53 pct., tegen 44 pct. - schrijven de
onvolledige bezetting van hun produktievermogen toe aan een ontoerei-
kende vraag. De evolutie van de bestellingen was minder gunstig, zowel
bij de uitvoer als op de binnenlandse markt.

(1) Behalve andersluidende aanduidingen hebben de vergelijkingen tussen de jaren 1971 en
1970 in dit verslag betrekking op feiten die op overeenstemmende data of over overeenstemmende
periodes werden waargenomen.

(2) De in onderhavige alinea aangehaalde percentages houden rekening met de ontwikkeling van
de produktie van de aardolieraffinaderijen en de cokesfabrieken, waarvan de toestand in het hoofd-
stuk « Energie » wordt besproken.
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PRODUKTIE VAN DE FABRIEKSNIJVERHEID

(Indexciijers 1963 = 100)
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Bronnen : België : Nationaal Instituut voor de Statistiek.
Europese Economische Gemeensetiep : Principaux Indicateurs économiques Je l'Organisation de Coopération et de
Développement Economiques.

De gemiddelde verzekerde activiteitsduur was vooral aan het einde
van de periode neerwaarts gericht.

In tegenstelling met de ontwikkeling van de fabrieksnijverheid in
haar geheel is het groeitempo van de produktie in 1971 in sommige bedrijfs-
takken versneld. Dit was het geval in de textielnijverheid, waar de herleving
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vooral tot uiting kwam in de wolspinnerijen, de gebreide goederen en de
confectie; de artikelen herkomstig van deze laatste twee sectoren alsmede
de katoenprodukten waren het voorwerp van een toenemende buitenlandse
vraag; de afzet op de Nederlandse markt nam aanzienlijk toe.

In de chemische industrie was de groei van de produktie, na de zwakte
in 1970, belangrijker, vooral ten gevolge van de uitbreiding van de activiteit
in de sectoren van de basischemie en de verwerking van plastiekstoffen.
De uitvoer in zijn geheel nam toe in een vast maar minder snel tempo dan
in het voorafgaande jaar.

Onder de impuls van de stijgende buitenlandse vraag is de activiteit
in de lederindustrie, waar in 1970 een duidelijke teruggang merkbaar was,
alsmede in de houtnijverheid, aanmerkelijk toegenomen.

In de overige sectoren was de ontwikkeling van de produktie minder
sterk dan in 1970.

Ofschoon het expansietempo van de activiteit in de metaalverwerkende
nijverheid het peil van 1970 niet bereikte, bleef het over het algemeen vast,
onder invloed van een buitenlandse vraag die in de loop der maanden
evenwel een neiging tot verzwakking vertoonde. De toename van de
leveringen aan het buitenland bood de auto-industrie de gelegenheid om
de vermindering van de verkopen van nieuwe wagens op de binnenlandse
markt te compenseren. De bedrijven die uitrustingsgoederen produceren
genoten van het nog zeer hoge peil van de binnenlandse investeringen.

In de voedingsmiddelenindustrie was het groeipercentage van de
produktie kleiner dan in 1970, vooral in die sectoren die geleden hebben
onder de achteruitgang van de buitenlandse vraag, zoals de vleesconserven
en de dranken. De toestand in de tabaksnijverheid werd beïnvloed door de
stabilisatie van het verbruik van sigaretten.
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PRODUKTIE IN DE VOORNAAMSTE TAKKEN VAN DE FABRIEKSNIJVERHEID (1)

(Veranderingspercentages t.O.V. de overeenstemmende periode van het voorafgaande [aar)
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De activiteit in de ijzer- en staalnijverheid, die in 1970 reeds enigszins
was verzwakt, werd vooral nadelig beïnvloed door de stagnatie van het
staalverbruik, zowel in België als in het buitenland; zij onderging tevens
de weerslag van de stakingen die zich tegen het einde van het jaar in de
streek van Luik voordeden. De produktie van 1971 was ten slotte iets
lager dan die van het jaar voordien.

De activiteiten van de bedrijven die bouwmaterialen produceren is
niet meer toegenomen na de aanmerkelijke groei in 1969 en 1970. Deze
ontwikkeling moet in verband worden gebracht met de stagnatie van de
bouwbedrijvigheid sedert de laatste maanden van 1970 en de tragere stij-
ging van de uitvoer.

De produktie van non-ferrometalen verminderde ten gevolge van de
verzwakking van de vraag naar het merendeel van de ruwe produkten.

In de diamantnijverheid zijn de zaken achteruitgegaan, vooral wat de
grote geslepen stenen betreft.

De minder gunstige ontwikkeling van de vraag zowel uit het binnen-
land als uit het buitenland heeft de produktie van papier en van karton
beïnvloed.

Ondanks een toename van de uitvoer verminderde de activiteit van
de schoeiselbedrijven ten gevolge van een sterkere stijging van de invoer.

ENERGIE.

De produktie van de gehele sector steeg in de eerste acht maanden
in een sneller tempo dan het jaar voordien. Bij de interpretatie van deze
ontwikkeling moet rekening worden gehouden met de stakingen van 1970
in het Kempens bekken, die storingen in de produktie van steenkolen en
cokes hadden veroorzaakt.
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ENERGIEWINNING

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

Voor het gehele jaar verminderde de winning van steenkolen met
3,5 pct. De geringe omvang van deze vermindering, ondanks de voortzet-
ting van het saneringsprogramma der steenkoolmijnen, kan worden ver-
klaard door de weerslag van de stakingen op de produktie van 1970. De
invoer van steenkolen die, ten gevolge van de tijdelijke bevoorradingsmoei-
lijkheden veroorzaakt door deze stakingen, gedurende de eerste negen
maanden van 1970 met 22,4 pct. was toegenomen, daalde met 31,2 pct.
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De cokesproduktie verminderde in de eerste negen maanden met
0,5 pct., tegen 0,9 pct. het voorgaande jaar. De ingevoerde hoeveelheid
is, van haar kant, gekrompen met 13,5 pct.; in 1970 was ze daarentegen
met 1,1 pct. toegenomen.

De gasproduktie, die de jongste jaren reeds weinig belangrijk was,
is verminderd met 13 pct. gedurende de eerste acht maanden; daarentegen
steeg de invoer van aardgas gedurende de eerste negen maanden met
43 pct.

Na een toename met 4,8 pct. in 1970 vermeerderde de elektriciteits-
produktie met 8,8 pct. Het saldo van de buitenlandse handel sloeg om in
een netto-uitvoer. Het verbruik van elektrische energie steeg met 5,7 pct.,
tegen 7,4 pct. het voorgaande jaar. Deze vertraging komt tot uiting in het
elektriciteitsverbruik van de industrie, dat met 3,7 pct. toenam, tegen
5,6 pct. in 1970.

De verwerkte hoeveelheid ruwe aardolie vermeerderde voor de eerste
tien maanden met 2,2 pct., tegen 3 pct. in 1970. De uitvoer van geraffi-
neerde produkten vermeerderde gedurende de eerste negen maanden met
1,8 pct., in tegenstelling met het voorgaande jaar toen hij met 21,4 pct.
was verminderd; de invoer vermeerderde met 18 pct., tegen 17,6 pct.

Een vergelijking van de ontwikkeling van de produktie en van de
buitenlandse handel van de gezamenlijke energieprodukten schijnt erop te
wijzen dat het totale verbruik binnen de economie minder snel is toege-
nomen dan in de eerste acht maanden van 1970.

BOUWNIJVERHEID.

Gedurende de eerste tien maanden is de activiteit in de bouwnijver-
heid nog toegenomen, maar minder dan in 1970 : het indexcijfer van de
trendcyclische beweging ging vooruit met 3,4 pct., tegen 10,2 pct. het voor-
gaande jaar. In feite stagneert dit indexcijfer sedert het vierde kwartaal van
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1970, doordat de vermeerdering van de werken voor rekening van de over-
heidssector teniet wordt gedaan door een teruggang van de werken uit-
gevoerd op initiatief van de particuliere sector.

Tabel 2.
BOUWNIJVERHEID

(Maandgemiddelden)

Gemiddelde verzekerde activiteitsduur (3)
Bouwvergun- Begonnen ( J 11 m,aandcn) Steuntrek-

Pro- kende
dukt ie Dingen (1) gebouwen (1) volledigRompwerk van gebouwen
(1) (2) (Miljoenen (Miljoenen

werklozen
met

(Index· kuùielec meters) Imbielfc meters) Uitrus- Burger- normale
ting lijke arbeids-cijJcrB nuu. van

bouw- geschikt-
1963 = Andere Andere Samen '''ouin- teits- gebou-

kunde heid (4)
100)

,Vonin- gebou- Wonin- gebou- gen gebou- wen (Duize'l-gen wen gen
wen wen

den)

1966 .................. 118 3,0 2,1 n.b, n.b. 8,'2 6,0 15,'2 5,1 13,1 n.b .

1967 .................. 125 2,8 2,'2 n.b, n.b. 7,5 5,0 15,7 4,2 15,5 8,9
1968 .................. ll8 2,6 '2,0 2,0 1,4 9,0 6,1 17,8 3,9 15,9 11,7
1969 .................. 123 3,1 2,4 '2,4 1,7 ll,3 7,9 21,3 5,4 15,1 5,1
1970 .................. 141 2,5 2,8 1,9 1,9 ll,7 7,9 23,1 6,1 14,9 2,2

1970 le kwartaal ... 131 '2,4 2,3 1,4 1,8 12,0 8,1 23,5 5,8 15,3 3,2
2e kwartaal ... 136 2,9 3,9 2,7 '2,0 ll,6 7,8 22,7 6,1 15,5 1,7
3e kwartaal ... 141 2,6 2,7 1,9 1,8 ll,9 8,0 23,2 6,5 14,6 1,3
Okt-novembcr 142 '2,0 2,'2 1,4 2,5 ll,5 7,6 23,1 6,0 13,8 1,9

1971 Ie kwartaal ... 141 1,9 1,9 1,3 1,5 ll,8 7,3 25,0 6,0 15,3 3,3
2e kwartaal ... 141 1,9 '2,1 '2,2 '2,5 II ,5 7,1 24,3 6,3 14,5 2,5
3e kwartaal ... 141 n.b, n.b. n.b. n.b. ll,l 7,1 '22,9 6,0 13,1 2,5
Okt-november 14'2(5) n.b. n.b, n.b. n.b. 10,7 6,8 '22,0 5,1 1'2,0 4,6

(1) Bron : Nationaal Instituut voor de Statistiek.
(2) Trendcyclische beweging. Het indexcijfer betreft zowel de openbare als de particuliere bouwwerken.
(3) Bron : Maandelijkse eonjunctuurtests van de Nationale Bank van België.
(4) Bron: Nationale Dienst voor Arbeidsvoorziening.
(5) Oktober.
n.b. Niet beschikbaar.

De totale burgerlijke investeringsvastleggingen in de overheidssector
vermeerderden in sterke mate. De toename was het grootst bij de centrale
overheid en bij de uit de begroting gelichte sector, die in hoofdzaak de uit-
gaven omvat van de intercommunale verenigingen voor de bouw van
autowegen, die buiten de buitengewone begroting worden gefinancierd.
Een aantal van deze investeringsbeslissingen gaf evenwel nog geen aan-
leiding tot een definitieve aanbesteding; andere beslissingen, zoals de
onteigeningen of de uitrustings- en voltooiingswerken, komen niet tot uit-
drukking in bestellingen aan de aannemers van werken van burgerlijke
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bouwkunde; ten slotte is het tempo van de uitvoering van de werken,
blijkens de conjunctuurenquêtes, toegenomen. Dit betekent dat de door
de orderboekjes van de bedrijven voor burgerlijke bouwkunde verzekerde
activiteitsduur terugliep.

Voor de rompwerken van gebouwen vertoonde het activiteitstempo
daarentegen een tendens tot vertraging, zoals o.m. blijkt uit de achter-
uitgang van het totale volume van de constructies waarmee een aan-
vang werd gemaakt. In de woningbouw is de vraag, die in 1970 reeds was
verzwakt, nog afgenomen; deze verzwakking breidde zich uit tot de andere
soorten van gebouwen, zoals blijkt uit de evolutie van de bouwvergunnin-
gen en van de gemiddelde verzekerde activiteitsduur. De statistieken over
het volume van de nieuwe gebouwen waarvoor een vergunning werd ver-
leend, die weliswaar de cyclische bewegingen vaak te sterk weergeven,
wijzen voor de eerste zes maanden, in vergelijking met 1970, op vermin-
deringen met 28 pct. voor de woningen en met 36 pct. voor de utiliteits-
gebouwen; de gemiddelde verzekerde activiteitsduur is, voor laatstge-
noemde categorie gebouwen, teruggelopen van 23,1 maanden in oktober-
november 1970 tot 22 maanden een jaar later en, voor de woongebouwen,
van 7,6 tot 6,8 maanden.

Rekening houdend met deze symptomen en met de stijging van de
werkloosheid in deze industrietak werden, op initiatief zowel van de over-
heidssector als van particuliere instellingen, verscheidene maatregelen
genomen om de bouwen de aankoop van woningen te bevorderen. De
Regering besloot de verbintenissen- en leningsplafonds van de nationale
maatschappijen voor sociale huisvesting te verhogen, deze maatschappijen
te machtigen een deel van hun terreinen te gebruiken voor sociale verkave-
lingen, de voorwaarden van de hypothecaire leningen met staatswaarborg
te versoepelen en de trapsgewijze vermindering van de financiële voor-
delen naar gelang van de afnemende belangrijkheid van de gemeenten
op te heffen. Instellingen, zowelopenbare als particuliere, gespeciali-
seerd in de financiering van de bouw of de aankoop van woningen, hebben
de voorwaarden en de toegangsmogelijkheden tot hun hypotheeair krediet
verruimd, de kosten ervan verlaagd en specifieke spaarformules ingesteld
of uitgebreid.
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LANDBOUW EN VISVANGST.

Volgens de landbouwtelling van 15 mei heeft de inkrimping van het
gebruikte landbouwareaal zich voortgezet : zij bedroeg 13.000 ha, tegen
11.000 ha in 1970. De vermindering is belangrijk voor de oppervlakten
besteed aan andere dan broodgranen, in hoofdzaak zomergerst, aan weiden
en grasland en aan aardappelen; voor deze laatste houdt de inkrimping in
hoofdzaak verband met de lage prijzen die voor de oogst van 1970 werden
verkregen. Daarentegen werden de bezaaide oppervlakten wintertarwe
en vlas, inzonderheid onder invloed van de weersomstandigheden, als-
mede die van suikerbieten uitgebreid. Voor de suiker bestaat er bovendien

Tabel 3.

LANDBOUW

1966 1967 1968

I
1969 1970 1971

Gebruikt landbouwareaal (1) .................. 1.590 l.577 l.564 l.553 l.542 1.529
(Duizenden hectaren)

waarvan :

Broodgranen .................................... 244 229 232 224 207 224
Andere dan broodgranen ..................... 258 258 249 249 255 233
Suikerbieten .................................... 66 78 90 90 90 93
Overige industrieplanten ..................... 26 17 17 19 11 16
Aardappelen .................................... 52 54 47 43 46 42
Weide en grasland .............................. 795 794 791 788 795 782
Groenteteelt .................................... 18 20 20 23 25 25
Fruitteelt ....................................... 29 28 27 26 20 19

Veestapel (1) :
(Duizenden stuks)

Runderen ....................................... 2.767 2.753 2.799 2.839 2.887 2.840
waarvan : Melkkoeien ..................... l.016 1.026 1.064 1.072 1.052 1.031

Varkens .......................................... 1.948 2.300 2.479 2.780 3.722 3.912

Melkleveringen aan de zuivelfabrieken :
(Miljoenen liters)

Jaar ................................................ 2.199 2.403 2.585 2.475 2.355 n.b.
Eerste 10 maanden ........................... 1.928 2.103 2.294 2.185 2.076 2.098

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

een contingent dat beschermd is door een gemeenschapswaarborg t.a.v.
de prijs en de afzet terwijl de vlasproduktie werd begunstigd door maat-
regelen welke door de Raad van Ministers van de Europese Gemeen-
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schappen werden genomen om de markt te stabiliseren. Volgens de beschik-
bare gegevens schijnen de rendementen per hectare hoger te zijn
geweest dan in 1970, vooral voor tarwe, gerst, suikerbieten en aard-
appelen.

De varkensstapel, die tussen mei 1969 en mei 1970 buitengewoon was
toegenomen onder invloed van de hoge prijzen, is gedurende de twaalf
volgende maanden nog enigszins aangegroeid.

De in 1970 waargenomen vermindering van het aantal melkkoeien
hield in 1971 aan. Het aantal andere runderen, dat gedurende drie opeen-
volgende jaren was toegenomen, daalde eveneens. Onder invloed van de
prijsstijging van de zuivelprodukten ten gevolge van de vermindering van
de voorraden boter en afgeroomde-melkpoeder zijn de melkleveringen
aan de zuivelfabrieken licht gestegen, ondanks de vermindering van het
aantal melkkoeien en de weerslag van de in 1969 genomen maatregelen
om de commercialisering van melk en zuivelprodukten te verminderen.

Gedurende de eerste negen maanden van het jaar vermeerderde de
hoeveelheid aangevoerde vis met 10 pct.; de waarde steeg in dezelfde ver-
houding doordat de prijzen op het peil van 1970 bleven.

DIENSTEN.

De sector van de diensten, in de ruime betekenis van het woord, ver-
schaft werk aan meer dan 1,8 miljoen personen, d.i. nagenoeg de helft van
de beroepsbevolking, en 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 in zijn geheel een evolutie die gelijkloopt met de ontwikkeling in
de industriële sector, rekening houdend met sommige verschuivingen van
structurele aard.
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Voor de eerste acht maanden van 1971 steeg de tonnenmaat der
schepen die de zeehavens zijn binnengevaren met 2 pct., tegen 3,8 pct.
het voorgaande jaar. Wat de binnenscheepvaart betreft, nam de tonnen-
maat per kilometer toe met 0,8 pct. gedurende de eerste zeven maanden,
tegen een vermindering met 4,2 pct. in 1970, in hoofdzaak te wijten aan
de stakingen in sommige steenkoolmijnen.

Het aantal tonkilometers van de per spoor vervoerde goederen, dat
in 1970 met 6,8 pct. was gestegen, verminderde met 5,9 pct. gedurende de
eerste elf maanden; deze daling moet vooral worden toegeschreven aan
het vervoer van bouwmaterialen en ertsen. Te oordelen naar de resultaten
van de maandelijkse onderzoekingen van de Bank, geeft het wegvervoer
in de loop van de eerste elf maanden daarentegen een vooruitgang te
zien. Het groeipercentage van het goederenvervoer door de Sabena
bereikte, van zijn kant, voor de eerste negen maanden 5,1, tegen
10,5 in 1970.

VOLUME VAN DE DETAILHANDEL

(Indexcijfers 1966 = 100)
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Bron : Nationaal Instituut voor de Statistiek.
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In de distributiesector verschilde het ontwikkelingstempo naar gelang
van de soort bedrijven. De groei van de verkopen gedurende de eerste
negen maanden van 1971 in de supermarkten en in de filiaalbedrijven bleef
nagenoeg op het peil van 1970. De omzet van de warenhuizen nam minder
toe dan het voorgaande jaar, terwijl die van de verbruikscoöperaties op
hetzelfde peil bleef. In de kleine detailhandel zouden de verkopen in
totaal toegenomen zijn in een iets hoger tempo dan in 1970. De activiteit
van de benzinestations vermeerderde met 4,1 pct., tegen 8,2 pct.

In de sector van de publiciteit steeg het groeipercentage van de omzet
der bedrijven sedert april meer dan in 1970.

De diensten die tegelijkertijd verleend worden aan de bedrijven en de
particulieren en waarvoor cijfergegevens beschikbaar zijn, maakten nu eens
sneller, dan weer trager dan in 1970, vorderingen naar gelang van de
categorieën van diensten.

De middelen in Belgische franken, beheerd door de financiële instel-
lingen en toebehorend aan de niet-bankcliënteel, vertoonden een sterkere
stijging dan het voorgaande jaar.

Op het gebied van de telecommunicaties werd er, uitgedrukt in
minuten, een gevoelige vooruitgang geboekt in het gebruik van de telex,
zij het in mindere mate dan het voorgaande jaar; tegelijkertijd is het
aantal verzonden telegrammen sterker verminderd. Het aantal binnen-
landse en internationale telefoongesprekken is minder gestegen dan
in 1970.

Het groeipercentage van het aantal computers in gebruik in België
en in het Groothertogdom Luxemburg is, ofschoon het zeer groot bleef,
enigszins gedaald : in de loop van de twaalf maanden eindigend op 1 juli
1971 beliep het ongeveer 20 pct., i.p.v. 27 pct. tijdens de voorafgaande
periode. De middelgrote computers blijven het talrijkst in de twee be-
schouwde landen samen.
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Voor de diensten die alleen voor de particulieren van belang zijn, was
de vooruitgang doorgaans minder duidelijk dan in 1970.

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

In het toerisme en het hotelwezen steeg het aantal getelde over-
nachtingen in de loop van de eerste acht maanden met 2,3 pct., i.p.v. met
4 pct.; deze minder krachtige expansie moet in hoofdzaak worden toege-
schreven aan de Belgische toeristen.

Geraamd op basis van het aantal afgelegde kilometers steeg het
reizigersvervoer per spoor in de loop van de eerste elf maanden met
2,2 pct.; in 1970 was het stationair gebleven; voor de eerste negen maanden
nam het reizigersvervoer door de Sabena toe met 8,3 pct., i.p.v. met 11,6 pct.

De geneeskundige prestaties moeten een zelfde ontwikkeling hebben
doorgemaakt als in 1970, althans wanneer men uitgaat van de voor 1971
geraamde terugbetalingen in de betrokken sectoren van de sociale ver-
zekering.

De in België geïnde bedragen uit hoofde van auteursrechten vooral
voor toneelopvoeringen, radio- en televisieprogramma's en muziekuitvoerin-
gen, vertoonden voor de eerste negen maanden een vooruitgang van
ongeveer 6 pct., tegen iets meer dan 12 pct. in 1970.

Na in 1970 te zijn toegenomen met 7 pct., zijn de netto-ontvangsten
van de bioscoopzalen in het eerste halfjaar met 2 pct. gestegen. Rekening
houdend met de prijsverhoging der plaatsen sedert het begin van het jaar,
wijst deze evolutie op een vermindering van het aantal toeschouwers.

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

In de sector van de vrijetijdsbesteding met betrekking tot de sport-
activiteiten verschafte het bijwonen van voetbalwedstrijden in de loop van
het seizoen 1970-1971 aan de Belgische clubs bruto-ontvangsten die 6 pct.
hoger lagen, tegen ongeveer 15 pct. gedurende het voorgaande seizoen.
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WERKGELEGENHEID.

Op de arbeidsmarkt werd de ontspanningstendens, die in het tweede
halfjaar van 1970 aan het licht kwam, in 1971 bevestigd.

Een afneming van de vraag naar arbeidskrachten blijkt zowel uit de
evolutie van het aantal aan het einde van het jaar openstaande arbeids-
plaatsen, dat terugliep van 15.500 in 1970 tot 7.400 in 1971, als uit de
conjunctuuronderzoekingen : over het geheel beschouwd, hebben de deel-
nemende bedrijven het gebrek aan vakbekwame arbeidskrachten hoe
langer hoe minder vermeld als een oorzaak van de onderbezetting van het
produktievermogen en, met ingang van het derde kwartaal, heeft een
groeiend aantal bedrijven zelfs te kennen gegeven dat zij voornemens zijn
hun arbeiderspersoneel te verminderen.

Vergeleken met dezelfde periodes van het voorgaande jaar hield de
vermindering van het aantal steuntrekkende volledig werklozen met norma-
le arbeidsgeschiktheid sedert de maand augustus op. In het eerste
kwartaal was het nog 11 pct. lager dan in 1970, maar aan het einde van
het jaar lag het 33 pct. hoger dan in 1970, hoewel het slechts 1,4 pct. van
de totale loontrekkende bevolking vertegenwoordigde.

Uit sectorieel oogpunt beschouwd, treft deze stijging vooral de bouw-
nijverheid en de metaalverwerkende nijverheid, inzonderheid ten gevolge
van de vrijwillige of gedwongen stillegging van de activiteit van sommige
bedrijven; het aantal werklozen blijft in sommige andere industrietakken
evenwel kleiner dan in 1970, vooral in de textielsector.

De ongelijke geografische spreiding van de werkloosheid duurde
voort. Het werkloosheidspercentage bleef het hoogst in de streken van
Oostende, Bergen, Brugge en Luik-Hoei.

Het aantal niet-werkende werkzoekenden die zich vrijwillig in de
arbeidsbureaus laten inschrijven, vertoonde een gelijklopende ontwikkeling
als dat van de steuntrekkende volledig werklozen met normale arbeids-
geschiktheid; aan het einde van het jaar overtrof het met 29 pct. het peil
van 1970.
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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
maand. Voor de maandcijfers : einde van de maand.

(2) Bron : Onderzoekingen van de Nationale Bank van België. Deze grafiek heeft, voor de meest recente periode, betrek-
king op de volgende sectoren : ijzer- en staalnijverheid, non-ferrometaalnijverheid, metaalverwerkende nijverheid, text.iel-,
papier-, leder-, houtverwerkende nijverheid, bedrijven die bouwmaterialen produceren en chemische nijverheid.

(3) Niet beschikbaar.

De gedeeltelijke werkloosheid, die niet alleen wordt beïnvloed door
de eonjunctuurtoestand maar ook door de weersomstandigheden en door
toevallige factoren, nam eveneens toe : het daggemiddelde steeg van
31.500 tot 37.000 eenheden.

Het aantal volledig werklozen met gedeeltelijke of zeer verminderde
arbeidsgeschiktheid, waarvan het verloop nog minder afhankelijk is van
de conjunctuurtoestand, was vrijwel voortdurend enkele honderden een-
heden lager dan in 1970.
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LONEN EN ANDERE INKOMENS.

De bezoldigingen van de loon- en weddetrekkenden stegen verder
in een snel tempo, hoewel voor de lonen een vertragingstendens aan het
licht kwam.

Op basis van het indexcijfer van de bruto uurverdienste van de
arbeiders in de industrie en het vervoerwezen, waarbij in beginsel rekening
wordt gehouden met alle rechtstreeks door de werkgevers betaalde of aan
de bron ingehouden bezoldigingen, bedroeg de verhoging van de lonen
van september 1970 tot september 1971 11,6 pct., d.i. een iets minder
sterke stijging dan de 12,3 pct. die voor de voorafgaande jaarperiodewerd
opgetekend. Indien men het deelovereenstemmend met de stijging van
de consumptieprijzen uitschakelt, dan bekomt men een reële toename van
6,l pct. in 1971, tegen 8,2 pct. in 1970.

De vooruitgang van het indexcijfer van de conventionele lonen, waar-
van de verhogingen in sommige gevallen, vooral tijdens een hoogconjunc-
tuur, slechts de bekrachtiging zijn van verhogingen van effectieve lonen, die
vroeger hebben plaatsgehad, is daarentegen versneld: voor de arbeiders
is hij gestegen tot 11,3 pct. tussen september 1970 en september 1971,
tegen 10,9 pct. in de loop van de voorgaande twaalf maanden, en voor de
bedienden tot 9,8 pct., tegen 7,5 pct. De stijging kan worden verklaard
door verhogingen van de loonschalen in sommige activiteitstakken, door
de koppeling van de bezoldigingen aan het indexcijfer van de consumptie-
prijzen en ook, wat de arbeiders betreft, door de weerslag van de vermin-
deringen van de contractuele arbeidsduur zonder gelijktijdige verlaging
van de totale bezoldiging.

Voor de nominale uurverdiensten was de stijging niet zeer verschil-
lend van die welke werd waargenomen in de voornaamste landen, met
uitzondering van de Verenigde Staten waar zij duidelijk geringer was. In
reële cijfers was zij echter hoger dan in die landen en was het verschil
vaak zeer afgetekend.

De werkelijke koopkracht van de brutobezoldiging wordt niet alleen
beïnvloed door de kosten van levensonderhoud, maar ook door de afhou-
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LONEN EN PRIJZEN
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Consumptieprijzen en groothandelsprijzen van de afgewerkte industriële produlden : Ministerie van Economische

Zaken.
Loonkosten per eenheid produkt : Instituut voor Economisch Onderzoek te 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 respectieve beloop van deze twee indexcijfers moet met dat verschil rekening worden gehouden.

(2) Arbeiders en bedienden; betrokken periode : maart tot mei en septernber tot november van ieder jaar.
(3) Indexcijfers berekend op grond van prijzen, incl. de overdrnchtbelastingen.
(4) Indexcijfers berekend op grond van prijzen vrij van belastingen. JBar 1970 : ramingen.

dingen aan de bron. In België werd het aandeel van deze afhoudingen in
1971 verhoogd door de progressiviteit van de belastingen en door de ver-
hoging van sommige tarieven en plafonds die als basis dienen voor de
berekening van de bijdragen tot de sociale verzekering; daar staat tegen-
over dat dit aandeel verlicht werd door aanpassingen van de bedrijfsvoor-
heffing en door een vermindering van de werknemersbijdrage tot de ver-
zekering voor gezondheidszorgen. Het lijkt, ten slotte, niet twijfelachtig
dat de werkelijke nettobezoldigingen nog verbeterd zijn, zij het in mindere
mate dan in 1970.
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ARBEIDERSLONEN : VERGELIJKING MET HET BUITENLAND

(Veranderingspercentages (1) t.O.V. de overeenstemmende periode van het voorafgaande jaar)
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De ontwikkeling van de bezoldigingen en een lichte vooruitgang in
het eerste halfjaar van het peil van de werkgelegenheid hebben bijge-
dragen tot een nieuwe aanzienlijke expansie van de nominale loonsom;
voor de eerste drie kwartalen zouden de gezamenlijke, bij de Rijksdienst
voor Maatschappelijke Zekerheid aangegeven bezoldigingen, volgens voor-
lopige ramingen, toegenomen zijn met 12 pct. tegenover 1970.

De kosten per uur van de arbeidskrachten stegen niet alleen door de
vermeerdering van de bezoldigingen, maar ook door de verhoging van
sommige plafonds en de percentages van de bijdragen van de door de
werkgevers gedragen sociale lasten en, in de tweede plaats, door de toe-
kenning van sommige indirecte nieuwe voordelen krachtens het inter-
professioneel akkoord van 15 juni, waarvan de voornaamste gevolgen zich
pas in 1972 zullen doen gevoelen. Volgens het indexcijfer van het Instituut
voor Economisch Onderzoek te Leuven zijn de kosten per uur van de
arbeidskrachten in de fabrieksnijverheid tijdens de maanden maart tot
mei met 11,3 pct. gestegen tussen 1970 en 1971, tegen 10,7 pct. tussen
1969 en 1970. Hoewel de vooruitgang van de produktiviteit sneller schijnt
te zijn geweest dan in 1970, kon hij de nieuwe stijging van de loonkosten
niet geheel verwerken. Volgens dezelfde bron zouden de loonkosten per
eenheid produkt dan ook toegenomen zijn met 4,9 pct. tussen het eerste
halfjaar van 1970 en dezelfde periode van 1971; dit percentage was echter
kleiner dan de 8,5 pct. van het voorafgaande jaar.

De produktiekosten van de bedrijven worden niet alleen beïnvloed
door de loonkosten per eenheid produkt maar mede door de gemiddelde
kosten van het krediet, die enigszins zijn gedaald, en door die van de
produktiegoederen; de stijging, in de loop van de eerste negen maanden,
van de waarde per eenheid bij de invoer van deze goederen was nagenoeg
even groot als in 1970, indien men de invoer van ruwkoper, dat in België
grotendeels slechts een eerste verwerking ondergaat, uitsluit.

De verkoopprijzen van het geheel der afgewerkte industriële pro-
dukten hebben, gedurende de eerste elf maanden, hun peil van 1970 slechts
met gemiddeld 2,1 pct. overtroffen, tegen 6,4 pct. het jaar tevoren. Van
hun kant zijn de prijzen per eenheid bij de uitvoer, excl. ruwkoper en half-
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fabrikaten in koper, in de eerste negen maanden nauwelijks gewijzigd, in
tegenstelling met het voorgaande jaar toen zij aanzienlijk waren gestegen.

In totaal schijnen, in de industrie, de winstmarges van de bedrijven
zich minder gunstig te hebben ontwikkeld dan het jaar voordien. De
totale bruto uitkomsten werden echter nog gunstig beïnvloed door een uit-
breiding van de verkopen, die evenwel kleiner was dan in 1970.

In de landbouw lagen de door de producenten verkregen verkoop-
prijzen in 1971 gemiddeld beneden die van het voorafgaande jaar; de
kosten zijn niet in dezelfde verhouding gedaald. Deze verslechtering werd
echter, althans ten dele, goedgemaakt dool' de hogere rendementen en door
het streven naar betere produktiemethodes.

In de overheidssector zijn de bezoldigingen gestegen in toepassing van
de aanvankelijke sociale programmatie voor 1971 en van de aanvullende
akkoorden die in de loop van het jaar werden gesloten.

Bij de inkomens uit eigendom hield de stijging van de ontvangen
interesten aan. De som van de financiële activa met vast inkomen is immers
krachtig toegenomen; bovendien was hun gemiddeld rendement groter dan
het jaar tevoren, want de stijging van het gemiddelde percentage van de
interesten die in 1971 aan de houders van obligaties en kasbons werden
uitgekeerd, werd slechts ten dele teniet gedaan door een vermindering van
het gemiddelde percentage der aan de deposanten uitgekeerde interesten.
Wat de dividenden betreft, blijkt uit een steekproef bij vennootschappen
waarvan de aandelen op de beurs genoteerd zijn, dat de nettobedragen
uitgekeerd in de loop van de eerste vijf maanden met 8,5 pct. zouden zijn
toegenomen, tegen 24,3 pct. in 1970.

PRIJZEN.

Na een daling in de loop van de laatste drie kwartalen van 1970 ging
het indexcijfer van de wereldgroothandelsprijzen weer opwaarts tot in
juli 1971 ten gevolge van de stijging van de prijzen van sommige basis-
produkten voor industrieel gebruik, met name steenkool, aardolie en koper;
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de prijs van dit laatste produkt vooral was in de loop van 1970 aanzienlijk
gedaald. Het algemene indexcijfer schommelde vervolgens rond het in
juni bereikte peil.

Om de overgang van het stelsel van de overdrachtbelasting naar dat
van de belasting over de toegevoegde waarde, dat op 1 januari 1971 in
werking trad, vlot te doen verlopen, heeft de Regering een uitgebreide
voorlichtingscampagne gevoerd, zowel bij de producenten en distributie-
bedrijven als bij de verbruikers, en heeft zij de maatregelen inzake prijs-
beleid verscherpt. Een ministerieel besluit van 6 november 1970 had,
enerzijds, de termijn voor de voorafgaande verklaringen van iedere prijs-
verhoging op drie maanden gebracht, met mogelijkheid tot verlenging met
twee maanden en, anderzijds, de regels vastgesteld die moesten worden
gevolgd door de importeurs, producenten en distributiebedrijven voor de
berekening van de nieuwe verhoogde of verlaagde prijzen toe te passen na
de invoering van de belasting over de toegevoegde waarde. In feite werd
iedere prijsverhoging voor andere motieven dan het onmiddellijke mecha-
nische effect van deze belasting, en met name wegens conjuncturele of
structurele factoren, in de loop van het eerste kwartaal uitgesloten.

In april werden deze voorschriften versoepeld : de termijn van de
voorafgaande aangifte werd teruggebracht tot twee maanden; de prijzen
bleven evenwelonderworpen aan een streng toezicht van de overheid,
waarvan de actie, gesteund op overleg, indien nodig, kan worden versterkt,
krachtens de wet van 30 juli, door het opleggen van maximumprijzen aan
individuele ondernemingen en door economische, financiële en straf-
rechtelijke sancties tegenover de overtreders. Ingevolge deze wet hand-
haafde een ministerieel besluit van 22 december de termijn van de vooraf-
gaande aangifte op twee maanden en bepaalde het dat de Minister van
Economische Zaken, vóór het verstrijken van die termijn, kan beslissen dat
de gemelde prijsstijging gedurende een maximumperiode van zes maanden
geheel of gedeeltelijk in beraad moet worden gehouden; bovendien werden,
in dat besluit, de verplichtingen waartoe de producenten en importeurs bij
de aangifte en het van kracht worden van de prijsstijging en bij de
vaststelling van de prijzen van nieuwe produkten gehouden zijn, nader
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omschreven en aangevuld; het voorzag, ten slotte, in de mogelijkheid om
de weerslag te beperken die de stijgingen van de prijzen van de producen-
ten en van de importeurs kunnen hebben op de verkoopprijzen van de
distributiesector.

Het indexcijfer van de groothandelsprijzen der industriële produkten
steeg van januari tot november 1971 met 1,7 pct., tegen 2,5 pct. het voor-
gaande jaar. Deze toename, die reeds in het eerste halfjaar was bereikt,
dekt bewegingen die voor ingevoerde en binnenlandse produkten uit-
eenliepen. Na een langzame stijging gedurende het eerste halfjaar zijn de
prijzen van de ingevoerde produkten met ingang van juli gedaald, o.m.
in verband met de verzwakking van de prijzen van sommige basisprodukten
en grondstoffen. Uiteindelijk ligt het peil van november niet ver van dat
van januari. De stijging van de prijzen van de binnenlandse produkten
hield vrijwel gedurende de gehele periode aan, maar bereikte slechts
2,3 pct., tegen 3,7 pct. het voorgaande jaar.

Naar gelang van de produktiestadia kwamen eveneens uiteenlopende
bewegingen aan het licht. Onder invloed van de ontwikkeling op de
wereldmarkten gingen de prijzen van de grondstoffen in het eerste half-
jaar opwaarts, waarna zij in het derde kwartaal gingen dalen; vervolgens
bleven zij nagenoeg onveranderd tot in november; die van de halffabrikaten
stegen enigszins tot in augustus. De prijzen van de eindprodukten, die
vrij stabiel waren gedurende de eerste vijf maanden van het jaar, zijn
daarna geleidelijk opgelopen, zodat de stijging voor de periode januari-
november 2,7 pct. bereikte, tegen 3,7 pct. in 1970; uit een vergelijking
met gelijkaardige buitenlandse indexcijfers blijkt dat de prijsstijging
van de eindprodukten duidelijk minder sterk was dan in het Verenigd
Koninkrijk, sterker dan in de Verenigde Staten en Nederland en van de-
zelfde orde van grootte als in de andere landen van de Europese Econo-
mische Gemeenschap.

Uit de indeling per produkt of produktengroep blijkt dat de prijzen
van steenkolen, chemische produkten, bouwmaterialen en textielprodukten
gevoelig stegen, terwijl die van de aardolieprodukten afgetekend daalden;
in de groep der metalen en metaalprodukten werd de stijging van de
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CONSUMPTIEPRIJZEN : VERGELIJKING MET HET BUITENLAND
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Centraal Bureau voor de Statistiek. Verenigd Koninkrijk : Ministry of Labour. Verenigde Staten : U.S. Depart-
ment of Lebor.

(1) Niet voor pariteitswijzigingen gecorrigeerde percentages.
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prijzen van de produkten van de metaalverwerkende nijverheid meer dan
gecompenseerd door de vermindering van die der ijzer- en staalprodukten
en der produkten uit non-ferrometalen.

De bouwprijzen bleven stijgen. Wat de woningen betreft, wijzen de
borderellen van overname van de gemene muur en het indexcijfer van
het Instituut voor Economisch Onderzoek te Leuven op een vertraging
tegenover het voorgaande jaar; nochtans wijst de berekening van de her-
bouwwaarde door de cc Associatie van Belgische Experts », die de prijs-
ontwikkeling met een zeker tijdsverschil schijnt weer te geven, nog op een
versnelling. De aanwijzingen betreffende de kosten van de openbare
gebouwen en van de werken van burgerlijke bouwkunde vertonen alle een
verzwakking van de prijsstijging.

Na een forse daling in de loop van de laatste drie kwartalen van 1970
zijn de landbouwprijzen, opgetekend in het stadium van de verkoop door
de producenten, in januari opnieuw gestegen; ze schommelden rond het
in die maand bereikte peil tot in augustus en zijn daarna opnieuw wat
vaster geworden. Deze bewegingen moeten vooral worden toegeschreven
aan de prijzen van de dierlijke produkten; de prijzen van de plantaardige
produkten zijn gedurende het hele jaar immers zonder onderbreking
gedaald.

De consumptieprijzen stegen met 5,6 pct., tegen 3,1 pct. in 1970.
Ondanks de invoering van de belasting over de toegevoegde waarde bleef
deze stijging afgetekend kleiner dan in Nederland en in het Verenigd
Koninkrijk en is zij van dezelfde orde van grootte als in de Duitse Bondsre-
publiek, Frankrijk en Italië; zij werd opnieuw sneller dan in de Verenigde
Staten. Ten gevolge van de zeer strenge controle in het begin van het jaar
bereikte de stijging slechts 1,7 pct. in het eerste kwartaal, d.i. ongeveer het
geraamde percentage van het mechanisch effect van de belasting over de
toegevoegde waarde. Ondanks de versoepeling van de beperkende maat-
regelen verliep de verhoging tijdens de volgende maanden gemiddeld niet
sneller; in elk van de groepen die het gezamenlijke indexcijfer vormen, was
zij nochtans sterker dan in 1970.
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CONSUMPTIEPRIJZEN IN BELGIE

(Indexciiiers 1966 = 100)
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Bron : Mlnîsterte van Economische Zaken.

BUITENLANDSE HANDEL EN BETALINGSBALANS VAN DE
BELGISCH-LUXEMBURGSE ECONOMISCHE UNIE.

Volgens de douanestatistieken was de ontwikkeling van de buiten-
landse handel gedurende de eerste elf maanden minder krachtig dan in
1970. De vertraging was gematigd voor de invoer, die in waarde toe-
nam met 9 pct., i.p.v. met 13,4 pct. in 1970; daarentegen trof zij vooral
de uitvoer, waarvan de groei terugliep van 15,l tot 3,2 pct. ("). Wat de
uitvoer betreft, kan deze evolutie ten dele worden verklaard door de
daling van de wereldprijzen van staal en, vooral, zowel bij de uitvoer als

(1) Cf. Bijlage 6, tabel 1.
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bij de invoer, door die van de noteringen van sommige grondstoffen die
in de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie bewerkt worden, o.m.
koper. De daling van de noteringen van dit metaal alleen verklaart voor
ongeveer 3 pct. de geringere vooruitgang van de buitenlandse handel. Zij
had evenwel geen directe invloed op het saldo van de handelsbalans. Voor
de eerste negen maanden is de ruilvoet, op basis van het jaar 1963, terug-
gelopen van het indexcijfer 107,6 in 1970 tot 104.

Naar volume gemeten, is de invoer in de eerste negen maanden min-
der toegenomen dan het jaar voordien : de vertraging had betrekking op
de invoer van produktie- en uitrustingsgoederen. Daarentegen was· de
groei van de invoer van verbruiksgoederen hoger dan in 1970; een derge-
lijke evolutie zou kunnen voortvloeien zowel uit een wederaanvulling van
de voorraden na het van kracht worden van de belasting over de toege-
voegde waarde als uit een structurele verhoging van het aandeel der
ingevoerde goederen in het gezamenlijke verbruik.

Zoals blijkt uit de douanestatistieken verschillen de veranderingen van
het goederenverkeer van die der betalingen van de invoer en de uitvoer,
met inbegrip van loonwerk. Voor de eerste elf maanden is het geheel van
de betalingen gestegen met 8,8 pct. voor de uitgaven en met 7,5 pct. voor
de ontvangsten. De verschillen tegenover de douanestatistieken hebben
in hoofdzaak betrekking op de uitvoer en hebben verschillende oorzaken.

Enerzijds zouden de Belgisch-Luxemburgse douanestatistieken de ver-
kopen aan sommige landen kunnen onderschatten. In vele gevallen
geven zij immers een duidelijk lager expansiepercentage aan dan hetgeen
blijkt uit de overeenstemmende buitenlandse statistieken. Aldus zou de groei
van de uitvoer naar de Duitse Bondsrepubliek die, volgens de eerstgenoem-
de statistieken, voor de eerste acht maanden slechts 2,7 pct. zou heb-
ben bedragen, volgens de Duitse statistieken 13,4 pct. hebben bereikt; zo
ook zou de uitvoer naar het Verenigd Koninkrijk niet met 5,3 pct. zijn geste-
gen maar met 32,6 pct., de uitvoer naar Italië zou niet verminderd zijn met
7,4 pct., maar gestegen met 2,1 pct. Dergelijk gebrek aan overeenstemming
is zeker geen nieuw verschijnsel, maar de verschillen schijnen groter sedert
begin 1971.
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SALDO VAN DE BUITENLANDSE HANDEL VAN DE BELGISCH-LUXEMBURGSE
ECONOMISCHE UNIE

(Miljarden franken)

Verrichtingen opgetekend in de douanestatistieken

20 20

o o

- 20 -20

Verrichtingen opgetekend in de betalingsbalans (j)

40 40

o

2020

o

_ 20 -20

1964 1966 1968 1970 70 71
11 maanden

(1) Cf. tabel 4, kolom (c).

Anderzijds werden de cijfers van de betalingsbalans ongetwijfeld
beïnvloed door wijzigingen van speculatieve aard in de betalingstermijnen.
Het laat, bijvoorbeeld, geen twijfel over, dat een bepaald deel van de uit-
voer sneller werd betaald dan gebruikelijk is uit vrees voor een waarde-
vermindering van de dollar en van andere valuta's t.o.v. de Belgische
frank, een waardevermindering die zich na 15 augustus werkelijk voor-
deed.
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Voor de eerste elf maanden liet de buitenlandse handel, volgens de
douanestatistieken, een tekort van fr. 18,5 miljard, i.p.v. een overschot
van fr. 10,9 miljard in 1970, d.i. een inkrimping met fr. 29,4 miljard; vol-
gens de betalingsbalans is het overschot, in vergelijking met 1970, slechts
met fr. 2,9 miljard verminderd, nI. van fr. 31,7 tot 28,8 miljard. Waar-
schijnlijk is de inkrimping van het saldo van de werkelijk uitgevoerde
transacties in de douanestatistieken overdreven en in de betalingsbalans
onderschat.

De lopende transacties, die, behalve de betalingen in verband met de
buitenlandse handel, ook de arbitrageverrichtingen, de diensten en de
overdrachten omvatten, lieten voor de eerste elf maanden een overschot
van fr. 36,1 miljard, tegen fr. 35,3 miljard in 1970.

Tabel 4.

LOPENDE REKENING VAN DE BETALINGSBALANS MET HET BUITENLAND (1)

(Miljarden franken)

Goederenverkeer
Arbi- Diensten- Parti- Over-
trage- verkeer culiere drachten 'I'oteulUitvoer Invoer Saldo verrich-

(4) over- van de
(2 ) (2 ) tingen drachten Stunt (h)=(c)+

(c) = (3) (d)+(e)+
(a) (b) (a) - (b) (d) (e) (f) (g) (1)+ (g)

1966 ........................... 275,9 285,4 - 9,5 + 5,3 + 1,3 + 1,6 - 3,5 - 4,8
1967 ........................... 293,1 290,0 + 3,1 + 5,4 + 4,8 + 1,5 - 4,7 +10,1
1968 ........................... 329,0 333,1 - 4,1 + 3,4 + 5,7 + 2,2 - 5,4 + 1,8
1969 ........................... 400,1 395,7 + 4,4 + 4,8 + 0,8 + 0,5 - 6,3 + 4,2
1970 ........................... 480,8 446,4 +34,4 + 5,0 + 4,9 + 2,0 - 8,9 +37,4

1970 Eerste 11 maanden 433,5 401,8 +31,7 + 4,5 + 5,2 + 1,8 - 7,9 +35,3
1971 Eerste 11 maanden v 466,1 437,3 +28,8 + 6,9 + 4,3 + 2,3 - 6,2 +36,1

waarvan :
Eerste 8 maanden .v ( 333,8) ( 312,3) (+21,5) (+ 5,8)(+ 1,8)(+ 2,0)(- 4,8)(+26,3
Septem ber-novem ber v ( 132,3) ( 125,0) (+ 7,3)(+ l,lr+ 2,5)(+ O,3r- 1,4)(+ 9,8)

(1) Saldi van de transacties, behalve wat de rubrieken It Uitvoer J) en « Invoer » betreft.
(2) Het gaat om gedane betalingen waarvan het bedrag evenwel werd verbeterd om rekening te houden met de kredieten

toegestaan met de medewerking VBn de Belgische banken. Het loonwerk is erin begrepen.
(3) In het buitenland aangekochte goederen die dnar weer verkocht werden zonder te zijn ingevoerd in de Belgisch-

Luxemburgse Economische Unie.
(4) Vervoerkosten, verzekeringen, reisverkeer, investeringsopbrengsten, overheidstransacties en transnetdes van de Europese

en de internationale instellingen, seizoen- en grensarbeiders, enz.
v Voorlopige cijfers.
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Het dienstenverkeer liet een overschot van fr. 4,3 miljard, tegen
fr. 5,2 miljard in 1970. In vergelijking met het laatstgenoemde jaar werd de
vermeerdering van het overschot van de vrachtkosten meer dan volledig
teniet gedaan door de toename van het tekort uit hoofde van het reis-
verkeer naar het buitenland.

De overdrachten, m.a.w. de betalingen zonder tegenprestatie, sloten
met een kleiner tekort dan in 1970.

Het kapitaalverkeer van de Belgische en Luxemburgse banken, de
bedrijven en de particulieren werd aangewakkerd door een geheel van
factoren, inzonderheid door renteverschillen en de verwachting van
pariteitswijzigingen. In de loop van de eerste acht maanden werd een
netto-invoer van fr. 21 miljard opgetekend, in hoofdzaak onder invloed
van de vorengenoemde factoren. Daarna is de toestand omgeslagen; voor
de maanden september tot november liet het kapitaalverkeer een netto-
uitvoer van fr. 10,3 miljard. Deze ontwikkelingen vindt men vooral terug
in de kortlopende transacties die een wijziging hebben teweeggebracht in
de directe vorderingen en verplichtingen van de banken t.o.v. het buiten-
land.

Het uitstaande bedrag van de handelskredieten in Belgische franken
in het buitenland, die oorspronkelijk door de banken gefinancierd werden,
verminderde in de loop van de eerste acht maanden met fr. 1,2 miljard,
waarschijnlijk onder invloed van de vermindering van de vraag naar kre-
dieten vanwege niet-ingezetenen, die hun schuld in Belgische franken
zoveel mogelijk trachtten te beperken. Gedurende de periode van septem-
ber tot november is dit uitstaande bedrag daarentegen toegenomen met
fr. 2,3 miljard.

De kapitaalbewegingen die overeenstemmen met het verloop van de
directe buitenlandse vorderingen en verplichtingen van de banken,
gaven, in de loop van de eerste acht maanden, aanleiding tot een belang-
rijke netto kapitaalinvoer, die slechts voor een klein deel werd gecompen-
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seerd door netto kapitaaluitvoer gedurende de maanden september tot
november.

Tabel 5.

NETTO KAPITAALVERKEER VAN DE BANKEN, DE BEDRIJVEN EN DE PARTICULIEREN
MET HET BUITENLAND

(Miljarden franken)

Commerciële Directe vorderingen en verplichtingen
kredieten t.o.v. het buitenland (2)

in Belgische -
franken

van de banken (3)aan het yan de Totaal
buitenland

bij hun van de private
bedrijvenoorsprong Belgische Buiten- overheide- en parti.

door de en Luxem- landse bedrijven culierenbanken burgse valuta's (4) (f) =
gefinancierd franken (a) + (b)

( 1) + (c) +
(a) (b) (c) (d) (e) (d) + (e)

1966 .................................... - 1,4 + 3,3 - 1,8 + 1,7 - 1,1 + 0,7
1967 .................................... - 5,5 + 3,0 - 2,5 + 0,9 + 7,2 + 3,1
1968 .................................... - 9,5 + 2,2 - 8,0 - 0,6 - 3,8 -19,7
1969 .................................... - 0,6 - 5,5 - 7,7 + 9,6 + 4,6 + 0,4
1970 .................................... - 6,7 + 4,4 +11,7 - 2,1 -11,7 - 4,4

1970 Eerste 11 maanden ......... - 5,5 + 3,0 +10,4 - 1,3 - 9,5 - 2,9
1971 Eerste 11 maanden ...... v - 1,1 + 9,2 + 9,7 - 3,0 - 4,1 +10,7

waarvan :

Eerste 8 maanden ......... v (+ 1,2) (+ 7,9) (+13,4) (- 2,3) (+ 0,8) (+21,0)
September-november ...... v (- 2,3) (+ 1,3) (- 3,7) (- 0,7) (- 4,9) (-10,3)

(1) Het gaat hoofdzakelijk om kredieten tot financiering van betalingstermijnen toegestaan door Belgische en Luxemburgse
exporteurs aan hun buitenlandse afnemers; het saldo omvat vooral kaskredieten verleend aan buitenlandse bedrijven.

(2) Deze vorderingen en verplichtingen werden onder de verschillende in de tabelopgenomen categor-ieën economische sub-
jecten ingedeeld overeenkomstig de volgende criteria : elke transactie wordt toegeschreven aan de sector die een directe
contante vordering of schuld heeft t.o.v. het buitenland, ongeacht of de beschouwde sector, als tegenwaarde, heeft (zoals dat
vaak het geval is voor de banken) of niet heeft een contante schuld of vordering t.o.v. een binnenlands economisch subject,
of een schuld of vordering op termijn.

(3) Met uitzondering van de transacties voor rekening van de overheid, opgenomen in de kolommen (d) en ,(g) van
tabel 7.

(4) Cf. tabel 6.
v Voorlopige cijfers.

De beweging van de nettotegoeden in franken van niet-ingezetenen
bij de banken kwam tot uiting in een kapitaalinvoer van fr. 9,2 miljard
voor het geheel van de beschouwde elf maanden, waarvan fr. 5,6 miljard
in de loop van de eerste vier maanden. Om te vermijden dat tegoeden
van dien aard zouden uitstijgen boven de bedragen die vereist zijn voor
de uitvoering van courante transacties, verbood het Belgisch-Luxemburgs
Instituut voor de Wissel, op 10 mei, de banken interest uit te keren op de
buitenlandse rekeningen in franken van de gereglementeerde markt. Daar-
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na heeft de waardevermeerdering van de frank, vanaf eind augustus, de
aankoop van tegoeden in deze valuta minder aantrekkelijk gemaakt voor
vreemdelingen. De toename van deze tegoeden bereikte dan ook nog
slechts fr. 2,3 miljard voor de maanden van mei tot augustus en fr. 1,3 mil-
jard voor de periode van september tot november.

In de loop van de eerste acht maanden gaf de vermindering van de
contante nettotegoeden van de banken in buitenlandse valuta's op het
buitenland aanleiding tot een nettotoevloeiing van fr. 13,4 miljard op
de valutamarkt. De gelegenheid tot meer winstgevende beleggingen in
België was wellicht oorzaak van een deel van deze repatriëringen, die
echter vooral plaatsvonden als tegenwaarde van transacties waartoe de
cliënten van de banken het initiatief namen; de binnenlandse bedrijven
en particulieren verminderden immers hun deposito's in buitenlandse
valuta's en verhoogden vooral hun schuld in deze valuta's bij de banken,
ten gevolge van de onzekerheid op de valutamarkten; bovendien vermeer-
derde het bedrag van de door de cliënteel aan de banken op termijn ver-
kochte buitenlandse valuta's om dezelfde reden veel sneller dan dat van
de op termijn gekochte buitenlandse valuta's. Na 15 augustus was het
daarentegen alleen het laatste bedrag dat nog toenam; om hun totale devie-
zenpositie te handhaven, hebben de banken bijgevolg hun contante
tegoeden in het buitenland aangevuld, wat aanleiding gaf tot een uitvoer
van fr. 3,7 miljard in de loop van de maanden van september tot november.

Het kapitaalverkeer van de bedrijven van de overheidssector sloot
voor het geheel van de eerste elf maanden met nettoterugbetalingen tot
een bedrag van fr. 3 miljard, tegen fr. 1,3 miljard in 1970.

Het tekort dat voortvloeide uit de mutaties van de directe vorderingen
en verplichtingen van de private bedrijven en van de particulieren t.O.V.
het buitenland, verminderde van fr. 9,5 miljard in 1970 tot fr. 4,1 miljard.
Het nettobedrag van de directe buitenlandse investeringen in de
Belgisch-Luxemburgse Economische Unie bereikte fr. 19,3 miljard, tegen
fr. 14,6 miljard in 1970; bovendien kochten vreemdelingen, per saldo, voor
fr. 4,9 miljard Belgische en Luxemburgse effecten, inzonderheid van
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aardoliemaatschappijen. Daartegenover zijn de nettoaankopen van
buitenlandse effecten gestegen van fr. 14,6 tot 19,7 miljard, inzonderheid
ten gevolge van inschrijvingen op diverse uitgiften van internationale
instellingen, en werden directe investeringen gedaan in het buitenland, met
name door ijzer- en staal- en aardoliemaatschappijen, voor een nettobedrag
van fr. 7,6 miljard.

Tabel 6.

VERANDERINGEN IN DE DIRECTE VORDERINGEN EN VERPLICHTINGEN VAN DE
PRIVATE BEDRIJVEN EN VAN DE PARTICULIEREN T.O.V. HET BUITENLAND

(Miliarden franken)

Buitenlandse Investeringeninvesteringen en beleggingen Niet-inga-
en beleggingen in het buitenland deelde
in de B.L.E. U. investe- Eindtota.l

I

ringen en
I waarvan : waarvan: beleg-

Tot.al Directe Totnul I Directe gingen
investeringen Elfeeten investeringen

1966 ........................ + 7,2 + 7,0 - 8,9 - 6,5 - 0,4 + 0,6 - 1,1
1967 ........................ + 15,0 + 11,5 - 8,1 - 5,3 - 2,6 + 0,3 + 7,2
1968 ........................ + 11,9 + 12,5 - 15,7 - 13,4 - 2,6 . .. - 3,8
1969 ........................ + 18,5 + 13,8 - 13,9 - 15,0 - 0,7 . .. + 4,6
1970 ........................ + 15,4 + 15,9 - 27,1 - 1.5,7 - 7,8 ... - Il,7

1970 Eerste Il maanden. + 14,3 + 14,6 - 23,8 - 14,6 - 5,6 ... - -9,5
1971 Eerste Il maand ..v + 25,8 + 19,3 - 29,9 - 19,7 - 7,6 ... - 4,1

waarvan :

Eerste 8 maand .. v (+ 21,6) (+ 16,5) (- 20,8) (- 14,1) (- 5,1) ( ... ) (+ 0,8)
Sept.-november v (+ 4,2) (+ 2,8) (- 9,1) (- 5,6) (- 2,5) ( ... ) (- 4,9)

v Voorlopige cijfers.

Het kapitaalverkeer van de overheid sloot, van zijn kant, met een
zeer belangrijke kapitaaluitvoer, die fr. 30,3 miljard bereikte voor het
geheel van de eerste elf maanden, en in hoofdzaak een vermindering
betekende van de directe en indirecte verplichtingen van de Staat tegen-
over het buitenland. Aangezien zij ruime middelen vond op de Belgische
fondsenmarkt, kon de Schatkist namelijk overgaan tot aanzienlijke terug-
betalingen van kortlopende deviezenschulden, waardoor de invloed van de
vorengenoemde toevloeiing van kortlopende middelen op de reserves van
de Bank en de binnenlandse liquiditeit teniet werd gedaan.
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Tabel 7.

NETTO KAPITAALVERKEER VAN DE OVERHEID MET HET BUITENLAND

(Miljarden franken)

Staat Overige publiekrechte-
lijke lichamen

Ver- Ver·
plich- plich-
tingen tingen

Directe Directe via. Bel- Directe via Bel- Eind-
Vorde- verpl ich- netto- gische netto- gische totaal
ringen tingen verplich- geld- Tota.l verplich- geld- Totaal

tingen schep- tingen schep-
pende pende
instel- instel-

(c)= lingen (e)= lingen (h)= (i)=
(n ) (b) (a)+(b)1 (d) (c)+(d) (f) (g) (f)+(g) (e)+(h)

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

1967 .............................. -0,4 -5,9 -6,3 + 3,4 - 2,9 -0,5 +1,3 +0,8 - 2,1

1968 .............................. -0,3 -2,9 -3,2 - 0,8 - 4,0 -0,2 +0,2 . .. - 4,0

1969 .............................. -1,1 -0,8 -1,9 + 5,9 + 4,0 -0,2 -0,2 -0,4 + 3,6

1970 .............................. -0,3 +0,1 -0,2 -10,5 -10,7 -0,2 +0,4 +0,2 -10,5

1970 Eerste 10 maanden (1) -0,2 +0,9 +0,7 - 7,0 - 6,3 -0,2 +0,4 +0,2 - 6,1
1971 Eerste 10 maanden (1) v -0,6 -7,8 -8,4 -20,1 -28,5 .. . ... -28,5

1970 Eerste 11 maanden ...... -0,2 +0,8 +0,6 - 8,7 - 8,1 -0,2 +0,4 +0,2 - 7,9
1971 Eerste 11 maanden ... v -0,6 -8,9 -9,5 -20,8 -30,3 ... .. . . .. -30,3

waarvan :

Eerste 8 maanden ... v (-0,5) (-7,5) (-8,0) (-18,0) (-26,0) ( ... ) ( ... ) ( ... ) (-26,0
September-november v (-0,1) (-1,4) (-1,5) (- 2,8) (- 4,3) ( ... ) ( ... ) ( ... ) (- 4,3

(1) Deze periode wordt vermeld omdat zij voorkomt in tabel 12, waarvan kolom (e) het totaal weergeeft van de kolom-
men (b) en (d) van onderhavige tabel.

v Voorlopige cijfers.

Voor de beschouwde elf maanden gaf het geheel van de betalingen aan
en van het buitenland in totaal aanleiding tot een toename met fr. 15,4 mil-
jard van de goud- en deviezenreserves van de Bank, tegen fr. 21,6 mil-
jard in 1970.

Voor het gehele jaar zijn deze reserves gestegen met fr. 13,6 miljard;
een toename van fr. 23,1 miljard in de eerste acht maanden werd ten dele
gecompenseerd door een vermindering met fro 9,5 miljard gedurende de
maanden van september tot december.

De aanwas gedurende de eerste acht maanden had in hoofdzaak
betrekking op de tegoeden bij het Internationale Monetaire Fonds; de
vordering van de Bank voortvloeiend uit de deelneming van België in het
Fonds steeg met fr. 10,3 miljard en de verworven bijzondere trekkings-
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Tabel 8.

SYNTHESE VAN DE BETALINGSBALANS

(Miliarden [ranken)

Netto kapitaalverkeer 'l'ot aa l
overeen-

Saldo stemmend
Vergis- met de mutatie

van het van de goud-
lopend. van de banken,

vau de
singen en en deviezen-

verkeer de bedrijven en
overheid

weglatingen reserves
de particulieren van de

Nationale Bank
van België (1)

1966 ........................... - 4,8 + 0,7 + 4,6 + 0,3 + 0,8
1967 .......................... + 10,1 + 3,1 - 2,1 + 0,9 + 12,0
1968 ........................... + 1,8 - 19,7 - 4,0 + 1,5 - 20,4
1969 ........................... + 4,2 + 0,4 + 3,6 + 1,6 + 9,8
1970 ........................... + 37,4 - 4,4 - 10,5 - 3,2 + 19.3

1970 Eerste 11 maanden + 35,3 - 2,9 - 7,9 - 2,9 + 21,6
1971 Eerste 11 maanden v + 36,1 + 10,7 - 30,3 - 1,1 + 15,4

waarvan :

Eerste 8 maanden v (+ 26,3) (+ 21,0) (- 26,0) (+ 1,8) (+ 23,1)
September-november v (+ 9,8) (- 10,3) (- 4,3) ( -- 2,9) (- 7,7)

(1) Cf. tabel 9, vijfde kolom. In tegenstelling met de gebruikelijke voorstelling van de betalingsbalans is de mutatie van de
reserves ven de Bank, in het onderhavige schema, de enige financieringspost van de balans ; de geldbewegingen die gewoon.
lijk worden opgetekend in de andere financieringsposten zijn namelijk c hoven de lijn :0 opgetekend, d.w.z. met de gezamen-
lijke rubrieken van de betalingsbalans die de gebruikelijke te financieren posten vormen. Deze voorstelling is aangenomen om,
rekening houdend met de omstandigheden, beter de weerslag te doen uitkomen van de verschillende soorten geldbewegingen
met het buitenland op de compenserende officiële bewegingen bestaande uit de veranderingen in de goud- en deviezen-
reserves van de Bank. In tabel 2 van Bijlage G is aangegeven welke rubrieken van onderhavige tabel en van de voorgaande
tabellen moeten worden samengeteld om het totaal te verkrijgen vau de financieringsposten zoals zij in de gewone voor-
stelling voorkomen.

v Voorlopige cijfers.

rechten beliepen fr. 6,6 miljard. De goudvoorraad en de deviezentegoeden
namen in mindere mate toe: fr. 5,7 miljard voor de eerste en fr. 3,2 mil-
jard voor de tweede. De toename van de goudvoorraad was het gevolg
van transacties met de Thesaurie van de Verenigde Staten, het Inter-
nationale Monetaire Fonds en de Schatkist; enerzijds, kocht de Bank goud
tegen dollars bij de Amerikaanse Thesaurie voor een totaal van fr. 5,5 mil-
jard en tegen Belgische franken, bij het Fonds, voor fr. 2,4 miljard; ander-
zijds, stond zij goud af aan de Schatkist voor fr. 2,2 miljard, met het oog
op de aflossing van goudcertificaten in het bezit van de Bank voor Inter-
nationale Betalingen. Ondanks de vorengenoemde omzettingen van devie-
zentegoeden steeg de vordering krachtens de swap-akkoorden met de
Federal Reserve Bank of New York met fr. 19,6 miljard ten gevolge van
transacties die de Bank uitvoerde om de dollars herkomstig van haar inter-
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venties op de gereglementeerde valutamarkt op termijn te dekken; daar-
tegenover werden voor fr. 17,2 miljard buitenlandse valuta's, die zij aan-
hield als tegenwaarde van termijnverkopen aan de Schatkist, aan deze
laatste geleverd ter gelegenheid van haar schuldaflossingen.

Tabel 9.

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

(Veram1eringen in miljarden franken)

Goud- en deviezenreserves
'I'egoeden Uitvoer-

bij het Tegoeden accepten
Goud- Interna- in buiten- in Bel- Eindtotaal

voorraad tienale landse Diversen 'rotanI gische
Monetaire geldsoorten Irankeu

Fonds

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 - 7,3 + 17,1 + 0,2 + 9,8 - 4,4 + 5,4
1970 ........................ - 2,5 +18,6 (a) + 3,4 - 0,2 + 19,3 - 7,9 + 11,4
1971 ..................... + 3,7 +17,0 (2) - 4,4 - 2,7 + 13,6 + 3,9 + 17,5

waarvan :

Eerste 8 maanden (+ 5,7) (+16,9)(2) (+ 3,2) (- 2,7) (+ 23,1) (- 0,5) (+ 22,6)
Septemh-december (- 2,0) (+ 0,1) (- 7,6) ( ... ) (- 9,5) (+ 4,4) (- 5,1)

1970 Eerste 11 maand. + 0,4 +10,1 (2) + 10,9 + 0,2 + 21,6 - 9,5 + 12,1
1971 Eerste 11 maand. + 4,7 +17,0 (2) - 1,3 - 5,0 + 15,4 + 2,4 + 17,8

(1) Cf. Bijlage 6, tabel 3.
(2) Exc!. het bedrag van de aan België toegekende bijzondere trekkingsrechten.

In de loop van de maanden september tot december zijn de goud- en
deviezenreserves van de Bank verminderd, hoewel deze laatste niet meer op
de valutamarkt tussenbeide kwam, behalve in guldens. De goudvoorraad
nam af met fr. 2 miljard, in hoofdzaak ten gevolge van de aflossing van
in goud uitgedrukte schatkistcertificaten en van cessies aan De Neder-
lands che Bank ingevolge het monetaire Benelux-akkoord. Ook de tegoeden
in buitenlandse valuta's daalden met fr. 7,6 miljard; dollars die de Bank
aanhield krachtens swap-akkoorden werden tegen Belgische franken terug-
gekocht door de Federal Reserve Bank of New York en deviezen werden
afgestaan aan de overheidssector, in hoofdzaak voor de aflossing van schul-
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den. De overige diverse tegoeden en verplichtingen veranderden niet;
in de loop van de eerste acht maanden waren ze daarentegen met
fr. 2,7 miljard verminderd. Zij omvatten de schuld tegenover De Neder-
landsche Bank, die voortvloeit uit het Benelux-akkoord; het uitstaande
bedrag van deze schuld steeg van fr. 2,4 miljard eind augustus tot een maxi-
mum van fr. 6,4 miljard eind september, en daalde opnieuw tot fr. 1,4 mil-
jard eind december.

DEKKINGSCOEFFICIENT DER DIRECT OPVRAAGBARE VERPLICHTINGEN
VAN DE NATIONALE BANK VAN BELGIE

(In procenten, aan het einde van elk jaar)

70 70

60 60
Goud en tegoeden bij het I.M.F.

------:-----:--:--- (2)
Direct opvraagbare verplichtingen

50 50

40 Goud 40
(1)

Direct opvraagbare verplichtingen

30 30

1963 1965 1967 1969 1971

(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.

Het goud en de netto deviezenpositie die de dekking vormen van de
direet opvraagbare verplichtingen van de Bank vertegenwoordigden
61,1 pct. van deze verplichtingen op 31 december, tegen 53,4 pet. een jaar
voordien.
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De ontwikkeling van de koersen op de valutamarkten weerspiegelde
de beweging van de betalingen met het buitenland en de invloed van de
beslissingen die inzake deviezenbeleid door de Belgische en de buiten-
landse autoriteiten werden genomen.

Van januari tot augustus lag de koers van de dollar op de gereglemen-
teerde markt meestalap de onderste interventielimiet van de Bank C).

Tot in april was de koers op de vrije markt nauwelijks hoger dan die
van de gereglementeerde markt, die de minimumgrens was. Destijds ver-
bood de reglementering immers niet dat commerciële betalingen ten gunste
van vreemdelingen vereffend werden door middel van deviezenaankopen
op de vrije markt of dat kapitaalinvoer plaatshad via de gereglementeerde
markt. Deze mogelijkheid werd opgeheven vanaf 11 mei ten einde de aan-
zienlijke toevoer van kapitaal tegen te gaan, die zich op dat ogenblik in
de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie voordeed, zoals dit ook het
geval was in sommige andere Europese landen, met name in de Duitse
Bondsrepubliek en in Nederland, waar de overheden hetzelfde doel tracht-
ten te bereiken door hun valuta te laten zweven. Ten gevolge van de
scherpere scheiding van de twee markten lag de koers van de dollar, van
mei tot juni, op de vrije markt beneden die van de gereglementeerde markt.

In augustus, ten gevolge van de opheffing, op de l5e van die maand,
van de omwisselbaarheid van de dollar in goud door de Amerikaanse Rege-
ring, was de Belgische Regering ontslagen van haar verplichting de contante
wisselkoers tussen de Belgische frank en de dollar, op de gereglementeerde
markt, te handhaven binnen de door de internationale monetaire akkoorden
vastgestelde grenzen. De Bank heeft bijgevolg haar interventies in dollars
gestaakt. Bij gebrek aan geschikte overeenkomsten met de andere landen
werden de koersen van hun valuta dan ook bepaald door het spel van vraag
en aanbod, wat reeds, sedert mei, het geval was met de Duitse mark en
de gulden. Wat deze laatste valuta betreft, werd evenwel een overeen-
komst gesloten tussen de Regeringen van de Benelux-landen, waardoor de
koers van de gulden opnieuw werd gehandhaafd binnen de grenzen van
1,5 pct. aan beide zijden van zijn pariteit met de Belgische frank.

(1) Cf. Bijlage 6, tabel 4.
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Gedurende deze periode van zwevende koersen is de gemiddelde
gewogen koers van de Belgische frank op de gereglementeerde markt
geleidelijk verbeterd. Deze verbetering bleef evenwel vrij gematigd; het
indexcijfer van de koersen gewogen met de uitvoer steeg tussen de maand

GEWOGEN GEMIDDELDE KOERS VAN DE BELGISCHE FRANK
OP DE GEREGLEMENTEERDE VALUTAMARKT (')

(Indexcijfers eerste haliiaar 1968 = 100)

104 104
Indexcijfers gewogen met de uitvoer (2)

102 102

100 100

98 98

104 104

Indexcijfers gewogen met de invoer (2)

102 102

100 100

98 98

1968 1969 1970 1971

(l) Jaren 1968 tot 1970 : daggemiddelden per kwartaal. Jaar 1971 : daggemiddelden per maand.
(2) Deze indexcijfers werden verkregen door de indexcijfers van de koers van de Belgische frank uitgedrukt in iedere

valuta te wegen met de betrekkelijke belangrijkheid van de handel van de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie met
het land of de zone van die valuta.

augustus en het eerste deel van december inderdaad met 4,6 pct., en dat
gewogen met de invoer, met 4,7 pct. Vergeleken met het eerste kwartaal
van 1970, hetwelk een stijging van de Belgische frank binnen de interven-
tiemarges te zien gaf, is de toename van het indexcijfer nog kleiner: zij
beloopt 2,6 pct. in de twee gevallen. De verbetering is aanmerkelijk lager
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dan die welke tot uiting komt wanneer men de vergelijking beperkt tot de
niet-gewogen koers van de Belgische frank tegenover de dollar alleen.

De « spilkoersen )) die op 18 december door de leden van de
de Groep van Tien werden aangenomen, bevestigden een stijging van de
Belgische frank. In vergelijking met de gemiddelde werkelijke koers tijdens
de maand augustus bedraagt die stijging, gewogen met de uitvoer, 3,8 pct.
en, gewogen met de invoer, 4,2 pct.; in vergelijking met het eerste kwartaal
van 1970 beloopt zij resp. 1,7 en 2,l pct. Het monetaire Benelux-akkoord,
dat de mogelijkheid biedt de koersschommelingen binnen veel engere
grenzen te houden dan die welke voortvloeien uit de overeenkomsten van
de Groep van Tien, bleef van kracht. Tijdens de laatste twee weken van
december was de gemiddelde koers op de gereglementeerde markt, zowel
gewogen met de uitvoer als met de invoer, iets hoger dan die welke over-
eenstemt met de spilkoersen.

Op de vrije markt waren het aanbod en de vraag gedurende de laatste
vier maanden nagenoeg in evenwicht; bijgevolg lagen de koersen om en
bij die van de gereglementeerde markt.

BEPERKING VAN DE POSITIE VAN DE BANKEN TEGENOVER HET
BUITENLAND.

De ontwikkeling van de contante positie in buitenlandse geldsoorten
van de Belgische en Luxemburgse banken en van hun nettoverplichtingen
in franken tegenover het buitenland was, om de reeds aangehaalde redenen,
tot uiting gekomen in zeer belangrijke kapitaaltoevloeiingen in de loop van
de eerste maanden van het jaar. Doordat deze laatste zich voordeden op
een ogenblik dat het overige particuliere kapitaalverkeer en het overschot
van het lopend verkeer, met inbegrip van de kapitaaltoevoer in verband
met de handelstransacties, reeds ruime middelen verschaften aan de ban-
ken, bestond het gevaar dat de actie die de monetaire overheden wensten
voort te zetten om de liquiditeit van die instellingen te controleren, zonder
uitwerking bleef.
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Daarom verzocht de Bank, in de maand maart, de Belgische banken
blijk te geven van gematigdheid in hun transacties die leidden tot een debet-
positie tegenover het buitenland of tot een verhoging van deze laatste.
Indien zij tot de bevinding kwam dat sommige banken deze aanbeveling
over het hoofd zagen, zou zij hun herdisconto- en visumplafond vermin-
deren.

De nettopositie van een bank tegenover het buitenland werd als volgt
gedefinieerd: de contante tegoeden en verplichtingen in deviezen t.o.v. het
buitenland en België en in Belgische franken tegenover het buitenland;
de kredieten die de kaspositie van de Belgische bedrijven direct of indirect
konden stijven, alsmede de tegoeden en verplichtingen in Belgische franken
tegenover het Groothertogdom Luxemburg, rekening houdend met het
stelsel van monetaire associatie met dit land, werden evenwel uit het actief
uitgesloten.

De grens die de netto debetpositie van elke bank tegenover het buiten-
land niet mocht overschrijden, werd vastgesteld op het hoogste van de
twee volgende bedragen : dat van eind februari vermeerderd met 10 pct.
of het gemiddelde van de maandultimo's van september 1970 tot februari
1971, verhoogd met 1,5 pct. van het gemiddelde, op dezelfde data, van de
in aanmerking genomen brutoverplichtingen. De grenzen werden dus
tamelijk ruim berekend : er werd uitgegaan van een bestaande toestand
en er werd nog een marge gelaten om rekening te houden met eventuele
bijzondere verrichtingen.

Tijdens de weken die volgden op de internationale monetaire gebeur-
tenissen van mei, wezen de banken erop dat de toeneming van hun buiten-
landse verplichtingen niet langer in hoofdzaak toe te schrijven was aan
deviezenverrichtingen die zij zelf met het buitenland uitvoerden, maar
aan de vorming van tegoeden in franken, in opdracht van niet-
ingezetenen. Het zou onbillijk en ongetwijfeld weinig doeltreffend zijn
geweest wanneer men de invloed van deze toevloeiing van middelen op
het totaal van de binnenlandse liquiditeit had trachten teniet te doen door
het herdisconto- en visumplafond van de banken die niet-gewenst buiten-
lands kapitaalontvingen, te verminderen; derhalve kwam de Bank, begin
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juni, met de Belgische Vereniging der Banken overeen de vermindering
van het herdisconto- en visumplafond te vervangen door stortingen op een
speciale rekening bij de Bank.

Deze stortingen gebeurden als volgt : elke week deelden de banken
aan de Bank een raming mede van hun positie tegenover het buitenland
en wanneer het gemiddelde van deze positie en van die aan het
einde van de voorgaande maand de toegestane grens overschreed,
vormden de banken, tot de eerstvolgende mededeling, bij de Nationale
Bank een deposito in speciale rekening dat gelijk was aan het bedrag van
de overschrijding; het maandgemiddelde van deze deposito's werd in aan-
merking genomen voor de verificatie door de Bank op grond van de toe-
stand aan het einde van de maand; bleef er een overschrijding van het
plafond bestaan, dan was de betrokken bank verplicht gedurende vijftien
dagen een bijkomend deposito te vormen.

Tabel 10.

POSITIE VAN DE BELGISCHE BANKEN TEGENOVER HET BUITENLAND

(Mil;arden franken)

I'ot.aal van Deposito's
de vast-

Nettopositie (aan liet einde r(ln de maand) gestelde
in speciale rekening

bij de Nationale Bunkgrenzen van België
VRn de

Buitenlandse geldsoorten Belgische netto voor voor
debet- over-franken
positie

wekelijkse sclmjdingentegenover over-tegenover tegenover I het Eindtotaal van elke schrijdingen aan het
het België Totaal bank einde van

buitenland (1) buitenland ( einde (dag- de maand
I

( 2) maand) gemiddelden) (3 )

1970 Juni ............... - 25,4 + 24,4 - 1,0 - 22,4 - 23,4 - - -
December ......... - 22,3 + 22,5 + 0,2 - 26,1 - '25,9 - - _.

1971 Maart ............ - 17,7 + 14,0 - 3,7 - '26,5 - 30,2 - 38,3 - -
April ............... - 17,2 + 13,0 - 4,2 - 29,7 - 33,9 - 38,3 - -
Mei ............... - 17,5 + 8,6 - 8,9 - 31,2 - 40,1 - 38,3 1,5(') 2,5
Juni ............... - 12,7 + 6,9 - 5,8 - 26,5 - 32,3 - 38,4 1,5(4) 0,5
Juli ............... - 14,3 + 6,3 - 8,0 - 26,1 - 34,1 - 38,4 1,7 1,0
Augustus ......... - 15,0 + 6,9 - 8,1 - 25, 01- 34, ° - 38,4 2,2 1,3
September ...... - 10,8 + 4,5 - 6,3 - 25,9 - 32,2 - 2,9(5) -

(1) Excl. de kredieten aan de bedrijven en particulieren.
(2) Excl. de kredieten aan de bedrijven en de tegoeden en verplichtingen t.o.v. het Groothertogdom Luxemburg.
(3) Deposito's gevormd voor overschrijdingen Ban het einde van de betrokken mannd; wegens de termijnen vereist voor

het opmaken en het nnzien vnn de boekingadocumenten kwamen deze deposito's slechts een maand ongeveer na de datum
wanrop ze betrekking hadden voor op de weekstaat van de Nationale Bank van België.

(4) Het gemiddelde bedrag ven de deposito's in juni voor wekelijkse overschrijdingen werd in aanmerking genomen om de
aanvullende deposito's te bepalen die moesten worden gevormd voor de overschrijdingen van eind mei en eind j uni; het
komt in bovenstaande tabel derhalve voor tegenover elk van die twee maanden,

(5) Eerste vijftien dagen.

De netto debetpositie tegenover het buitenland van de gezamenlijke
banken is geregeld gestegen tot in april; vervolgens, bleef zij, na een sterk
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uitgesproken maar ten dele toevallige vermeerdering in mei, op een vrij
stabiel peil tot aan het einde van de zomer. Het bedrag van de overschrij-
dingen van de individuele grenzen volgde een gelijkaardige ontwikkeling;
vanaf eind mei gaven die overschrijdingen aanleiding tot de vorming van
speciale deposito's bij de Bank.

Wegens de toestand geschapen op de valutamarkt door de opheffing
van de omwisselbaarheid van de dollar in goud en de door België in dat
verband genomen beslissing de koers van die valuta niet meer binnen
reglementaire grenzen te handhaven, schorste de Bank, met ingang van
16 september, haar aanbevelingen met betrekking tot de netto debetpositie
van de banken tegenover het buitenland.

Het Belgisch-Luxemburgs Instituut voor de Wissel schorste, van zijn
kant, in november, de toepassing van de maatregelen die in 1969 en 1970
genomen werden om, wat de gereglementeerde markt betreft, de contante
haussepositie van elke bank in buitenlandse valuta's en het totaal van haar
voorschotten in franken aan niet-ingezetenen te beperken.

OPENBARE FINANCIEN.

Aan het einde van de eerste tien maanden sluit de gewone begroting
met een ontvangstenoverschot dat fr. 3,1 miljard bereikt, tegen fr. 6,2 mil-
jard in 1970. Inclusief de verrichtingen van het Fonds voor Economische
Expansie en Regionale Reconversie alsmede de bedragen die in 1971 uit
de begroting werden verwijderd ten gevolge van de oprichting tot zelf-
standige staatsbedrijven van gespecialiseerde departementen van de admi-
nistratie, bedraagt de toename van de ontvangsten 10,6 pct. en die van
de uitgaven, 12,2 pct.

Bij de ontvangsten vloeit het overschot geheel voort uit de belasting-
ontvangsten en, vooral, uit de bedrijfsvoorheffing alsmede uit de opbrengst
van de belasting over de toegevoegde waarde en van de gehandhaafde
zegelrechten. De voornaamste verhogingen van de bestedingen hebben
betrekking op de nationale opvoeding en de cultuur, het verkeerswezen,
de pensioenen en de overdrachten aan de lagere overheid.
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Het gezamenlijke tekort van de buitengewone begroting en van het
Wegenfonds steeg, voor de eerste tien maanden, van fr. 39,1 miljard in
1970 tot fr. 51,3 miljard. Deze aanzienlijke toeneming van het tekort is
te wijten aan de stijging van de overheidsinvesteringen. Het programma
der vastleggingen, aanvankelijk vastgesteld op fr. 56,6 miljard, werd later
vermeerderd met fr. 14,8 miljard. Deze stijging vloeit voort, enerzijds, uit

Tabel Il.

NETTO FINANCIERINGSBEHOEFTEN VAN DE STAAT

(Miljarden franken)

Saldo van de begrobingsven ichtdngen Overige Aflossing(1) netto- van de Netto finuu-ontvangsten Netto· overheids- cierings-
(+) of schuld

Buiten- -uitgaven uitgaven begrepen behoeften
Gewone Totaal van gelden van de Staat

begroting gewone (3 ) (-) in de
(2) begroting van gelden begrotings-

(3 ) (4) uitgaven
(c) = (e) = (g) =

(a) (b) (a) + (b) (d) (c) + (d) (f) (e) + (i)

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

1970 ........................ + 5,6 -48,8 -43,2 - 1,6 -44,8 21,0 -23,8

1970 Eerste 10 maand. + 6,2 -39,1 -32,9 - 1,9 -34,8 17,8 -17,0
1971 Eerste 10 maand. + 3,1 -51,3 -48,2 + 0,6 -47,6 15,7 -31,9

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

ben en zonder inachtneming van de interne overschijvingen.
(2) Cf. Bijlage 6, tabel 5.
(3) Incl. de uitgaven van het Wegenfonds.
(4) Excl. de ontvangsten en uitgaven voortvloeiend uit de veranderingen vnn de openbare schuld.

de noodzaak het hoofd te bieden aan niet te voorziene uitgaven en uit de
omstandigheid dat de Algemene Toelichting bij de begroting van 1971,
waarin het oorspronkelijke programma opgenomen was, geen rekening
had kunnen houden met sommige vastleggingen die afhankelijk waren van
voorafgaande raadplegingen welke nog niet voltooid waren bij de publikatie
van deze Toelichting en, anderzijds, uit de beslissing van de Regering de
openbare werken op te voeren om de uitwerking van een zekere verzwak-
king van het expansietempo van de economie in het algemeen en van de
bouw in het bijzonder, te compenseren. Voor het gehele jaar zouden de
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vastleggingen ten belope van fr. 71,4 miljard van de ministeriële departe-
menten en van het Wegenfonds aanleiding hebben gegeven, volgens de
aangepaste ramingen, tot fr. 63,7 miljard uitbetalingen, d.i. 31 pct. meer
dan de fr. 48,6 miljard die in 1970 werden uitbetaald.

BEROEP VAN DE STAAT OP DE BELGISCHE MARKT (1)

(Veranderingen in miliurden franken)

80 80
Totaal Gevestigde leningen + leningen op

middellange termijn die openstaan
voor elke belegger

4040

oo

Tegoeden van de particulieren·
20 in postrekening

Andere verplichtingen op korte en
middellange termijn 20

0 I?%I f!a w ~ l?i3
~ "Zn fJJJ ~ ~ fJJl ~ 0@ i22l kj] ""fi1'A

- 20 - 20

64 66 68 70 7071 64 66 68 70 7071
10 maanden 10 maanden

(1 l Cf. tabel 12, kolom (dl.

Rekening houdend met de ontwikkeling van het gezamenlijke begro-
tingssaldo en met andere ontvangsten en uitgaven, en na aftrek van de
aflossing van de openbare schuld begrepen in de gewone begrotingsuitga-
ven, beliepen de netto financieringsbehoeften van de Staat, voor de eerste
tien maanden, fr. 31,9 miljard, tegen fr. 17 miljard in 1970. Zij werden
meer dan gedekt door een beroep op de binnenlandse fondsenmarkt ten
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belope van fr. 59,8 miljard, tegen fr. 23,1 miljard het voorgaande jaar. Dat
beroep geschiedde volledig in de vorm van netto-uitgiften van gevestigde
leningen, waarvan het uitstaande bedrag met fr. 65,4 miljard steeg, terwijl
de vlottende schuld met fr. 5,6 miljard verminderde.

De belangrijkheid van de bijdragen van de gehele Belgische markt,
nog bevestigd bij de uitgifte, in oktober, van twee staatsleningen, waarvan
de bruto-opbrengst het recordpeil van fr. 47 miljard bereikte, heeft de
Schatkist ertoe gebracht af te zien van de akkoorden die bij de aanvang
van het jaar met de banken en met sommige categorieën van niet-geld-
scheppende financiële instellingen gesloten werden; in die akkoorden werd
bedongen dat, naar gelang van het geval, ten minste 50 of 60 pct. van de
voornaamste aanvullende werkmiddelen herkomstig van de cliënteel zou-
den worden gebruikt voor beleggingen in overheidspapier en -fondsen.

De reeds in 1970 begonnen vermindering van de buitenlandse schuld,
bestaande uit de directe verplichtingen van de Schatkist en die aangegaan
via Belgische geldscheppende instellingen, versnelde in 1971 : voor de
eerste tien maanden bedroeg zij fr. 27,9 miljard, tegen fr. 6,1 miljard. De
sedert 1970 gedane aflossingen hebben de vlottende schuld in goud of in
deviezen van de Staat teruggebracht van een maximum van fr. 50 miljard
in het vierde kwartaal van 1969 tot fr. 14,3 miljard op 31 december 1971,
waarvan fr. 4,8 miljard in goud en fr. 9,5 miljard in deviezen.

De bijdragen van de nationale sectoren anders dan de geldscheppende
instellingen bereikten voor de eerste tien maanden fr. 37,5 miljard, d.i., in
vergelijking met 1970, een vermeerdering van fr. 15,4 miljard.

De directe financiering van de Staat door geldscheppende instel-
lingen, die in 1970 onbeduidend was geweest, bereikte in 1971
fr. 22,3 miljard, in hoofdzaak ten gevolge van een aanzienlijke toename
van de portefeuille der banken, die gedeeltelijk gecompenseerd werd door
een teruggang van de tegoeden bij het Bestuur der Postchecks en vooral
door de ommekeer van de positie van de Schatkist tegenover de Bank, die
eind oktober crediteur werd; voor het jaar in zijn geheel bereikte het
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gemiddelde bedrag van de schatkistcertificaten in het bezit van deze
laatste fr. 6,2 miljard. Hoe belangrijk zij ook was, de directe financiering
bleef kleiner dan de terugbetalingen van de Schatkist op haar buitenlandse
schuld; de totale financiering van de Staat door de geldscheppende instel-
lingen, met inbegrip van die welke indirect via de buitenlandse markten
plaatsheeft, verminderde aldus, in de loop van de eerste tien maanden,
met fr. 5,6 miljard, hetgeen de in 1970 waargenomen inkrimping benadert.

Tabel 12.

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 (4) loor de geld-

scheppende Spaarkas, Overige 'l'oteal markten scheppende
instellingen (1) (2) (3 ) instellingen

(1) openbare (5 )krediet-
instellingen (d)=(aJ+ (1)= (g)=

(a) (h) (c) (b)+(c) (e) (dH(e) (a) +(e)

1966 ........................ + 6,9 - 1,4 + 6,7 + 12,2 + 4,9 + 17,1 + ll,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 ........................ + 15,0 - 0,4 + 8,4 + 23,0 + 5,1 + 28,1 + 20,1
1970 ........................ + 14,9 + 12,6 + 6,7 + 34,2 - 10,4 + 23,8 + 4,5

1970 Eerste 10 maand. + 1,0 + 13,0 + 9,1 + 23,1 - 6,1 + 17,0 - 5,1
1971 Eerste 10 maand. v+ 22,3 + 24,9 v+ 12,6 + 59,8 - 27,9 + 31,9 v- 5,6

(1) In voorkomend geval wordt het creditsaldo van de Schatkist bij de Nationale Bank van België afgetrokken van baar
schuld tegenover de c geldscheppende instellingen n, kolom (a), en haar voorlopige beleggingen in handelspapier worden
afgetrokken van haar schuld tegenover de « overige JI, kolom (c).

(2) Rubriek waarvan de cijfers als sluitpost berekend zijn en waarin vooral begrepen zijn de part icul ieren , de bedrijven die
geen financiële instellingen zijn, de verzekeringsinstellingen en de pensioenfondsen.

(3) Cf. tabel 7, totaal van de kolommen (b) en (d).
(4) Cf. tabel 11, kolom (g), en Bijlage 6, tabellen 6 en 6bis.
(5) Het beroep van de Staat op de buitenlandse markten, met inbegrip van hetgeen plaatsheeft via de geldscheppende

instellingen, wordt beschouwd als een indirecte financiering door deze laatste.
v Voorlopige cijfers.

Wat de directe financiering van de Staat door de Bank betreft, ver-
liep een eerste periode van drie jaar sedert de grens van de aan de Schat-
kist verleende conventionele kredietmarge van fr. 10 op 16 miljard werd
gebracht door de overeenkomst van 30 maart 1968, die van kracht werd op
1 september van hetzelfde jaar en die, om de drie jaar, aan een nieuw
onderzoek wordt onderworpen. Volgens deze overeenkomst was het de
bedoeling van de Staat aan het gebruik van deze kredietfaciliteit bij de
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Bank de normale mobiliteit te geven van een kaskrediet, bestemd voor de
dekking van kastekorten in de loop van het jaar. Dit gebruik mocht, over
een periode van drie jaar, gemiddeld twee derde van de grens niet over-
schrijden. Gedurende de periode van 1 september 1968 tot 31 augustus
1971 bedroeg de gemiddelde effectieve aanwending fr. 11,5 miljard, d.i.
72 pct. Aan het einde van de eerste periode van drie jaar heeft de Minister
van Financiën geen nieuwonderzoek van de conventie gevraagd.

In de mate dat zij konden worden opgetekend, waren de netto finan-
cieringsbehoeften van de overige publiekrechtelijke lichamen, in totaal,
voor de eerste tien maanden van 1971, iets minder belangrijk dan
die van 1970. De behoeften in verband met de uitgaven van de inter-
communale verenigingen die werden opgericht met het oog op de bouw
van autowegen, stegen van fr. 6,9 miljard in 1970 tot fr. 10 miljard; daaren-
tegen zijn de behoeften van de lagere overheid, geraamd op grond van
hun netto-uitgiften van openbare leningen vermeerderd met de verande-
ring van hun nettoschuld tegenover het Gemeentekrediet van België,
teruggelopen van fr. 15,5 miljard in 1970 tot fr. 10,5 miljard in 1971, vooral
omdat in oktober van dat laatste jaar de overdrachten van de Staat ten
gunste van de provincies en gemeenten relatief sneller plaatshadden dan
het voorgaande jaar.

Voor de eerste tien maanden zijn de netto financieringsbehoeften van
de Staat, vermeerderd met die van de overige publiekrechtelijke lichamen,
welke hiervoor werden vermeld, gestegen van fr. 39,4 miljard in 1970 tot
fr. 52,4 miljard.

KREDIETEN AAN DE BEDRIJVEN EN PARTICULIEREN.

Gedurende de eerste tien maanden van 1971 steeg het uitstaande
bedrag van de door de banken verleende kredietopeningen, met uitzonde-
ring vim de kaskredieten aan het buitenland, veel sterker dan in 1970. Het
bedrag van de toegestane investeringskredieten steeg minder dan in 1970,
zodat de versnelling uitsluitend betrekking heeft op de kortlopende
kredieten.
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KREDIETOPENINGEN

(Gecumuleerde gegevens, in miljarden franken, sedert het begin van het jaar)

80
Banken (1)

60

40

20

o

40
Openbare financiële instellingen:
huisvestingskrediet (2)

20

o
M 5

80
Openbare financiële instellingen:
beroepskrediet (2)

,
/

/
.,;/

/
/1971

1969/
'/
/

60

40

20

o

40
Particuliere spaarkassen (2)

20

o
o M 5 o

(1) Veranderingen von het uitstaande bedrag del' toegestane kredieten yon een miljoen frank en meer, exel. de kaskredieten
aan het buitenland.

(2) Nieuwe kredietopeningen.

Het opgetekende bedrag van de nieuwe kredietopeningen toegestaan
door de andere instellingen, dat in 1970 duidelijk was achteruitgegaan in
vergelijking met 1969, vertoonde in 1971 een matig doch algemeen herstel.

Het opgenomen bedrag van de kredieten door de gezamenlijke finan-
ciële instellingen verleend aan de bedrijven en particulieren nam in de
loop van de eerste tien maanden toe met fr. 55,9 miljard, tegen fr. 43,9
miljard in 1970. De stijging was in absolute cijfers groter dan het voor-
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gaande jaar zowel voor de kredieten aan de bedrijven als voor die aan de
particulieren. Voor die gezamenlijke kredieten vertegenwoordigt zij toch
slechts een expansiepercentage van 8,2, dat vrij klein is in vergelijking met
de vorige jaren.

De stijging van de kredietbehoeften van de bedrijven is toe te schrij-
ven aan de vooruitgang van hun investeringsuitgaven, althans voor voorra-
den eindprodukten; die stijging heeft de gunstige invloed, op hun kaspositie,
van de overgang van het stelsel van de overdrachtbelasting naar dat van
de belasting over de toegevoegde waarde meer dan gecompenseerd. De
toename van hun beroep op het krediet had in hoofdzaak betrekking op
kortlopende kredieten.

De toegenomen stijging van het opgenomen bedrag van de aan de
particulieren verleende kredieten had uitsluitend betrekking op kredieten
voor de woningbouw, in hoofdzaak ten gevolge van de ontwikkeling van
de kredieten voor de sociale woningbouw; de overige huisvestingskredieten
zijn nauwelijks iets meer gestegen dan in 1970.

Tabel 13.

KREDIETEN AAN DE BEDRIJVEN EN PARTICULIEREN (1)

Indeling volgens de instellingen die ze bij hun oorsprong verleenden

(Verancleringen in miljarden franken)

Geldscheppende instellingen Niet-geldscheppende instellingen

Financiële
overheidsinstelJingen

Nationale gespecin- Algemene Parti-
B.nk Spaar- en culiere Eindtotaal

Banken Tota.l gespecia- liseerd Totaal
van liseerd in het Lij£- spaar-

België in het krediet rentekas kassenberoeps- voor de
krediet. huis-

vesting

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

1970 .................. +25,2 - 0,2 +25,0 +19,3 + 5,5 + 6,4 + 8,5 +39,7 +64,7

1970 Eerste 10 m. +19,7 - 1,0 +18,7 +12,8 + 4,8 + 1,5 + 6,1 +25,2 +43,9
1971 Eerste 10 m. +26,4 - 0,9 +25,5 +11,6 + 7,2 + 6,8 + 4,8 +30,4 +55,9

(1) Opgenomen bedrag van de discontokredieten, voorschotten en acceptkredieten, exel. die welke commerciële vorderingen
van de bedrijven op het buitenland vertegenwoordigen. De bedrijven omvatten de overheidsbedrijven, maar niet de financiële
instellingen.
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De netto-opnemingen van de kredieten die oorspronkelijk door de
geldscheppende instellingen, m.a.w. door de banken en de Bank, waren
verleend, stegen gedurende de eerste tien maanden met fr. 25,5 miljard,
tegen fr. 18,7 miljard het voorgaande jaar.

Bij de banken was de kredietexpansie groter voor de gezamenlijke
eerste tien maanden; in het eerste en het tweede kwartaal was zij zwak en

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
1962 1970

(In procenten van het lotaal )

Geldscheppende instellingen

(Stijgingspercenloges t.Q.V. het opgenomen bedrog
aan het einde ven het voorgaande jaar)

Geldscheppende
instellingen

----v---- ~-~-~
266 678
(Miljarden franken)

111111
20

DJ
III Niel- geldscheppende ~IIl 10[IJ instellingen

8] 0
64 66 68 70 70 71

10 maanden

Niet-geldscheppende instellingen
(Stijgingspercentoges t.o.v. helopgenomen bedrog aan het einde van hel voorgaande iocr)

DJ Openbare financiële instellingen
gespecialiseerd in hel beroepskrediet

CD Openbare financiële instellingen
gespecialiseerd in hel huisvestingskrediet

20

10

20

10

o o

m Algemene Spoor. en lijfrentekas' o Porticuliere spaarkassen

20 20

10 E~~~~I IIIII~II10

0 ~ ~ m~ ~I 0
64 66 68 70 70 71 64 66 68 70 70 71

10 maanden 10 maanden

(1) Cf. tabel 13.
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sterker in de tweede helft van het jaar toen, na de verwachte waardever-
meerdering van de Belgische frank, de kaspositie van de bedrijven niet
meer even gunstig werd beïnvloed door de wijzigingen in de betalings-
termijnen met het buitenland. Uit de indeling van de verschillende
categorieën van kredieten volgens hun zichtbare economische bestem-
ming blijkt dat alleen de kredieten aan de bouwbedrijven en die welke
verkopen en leningen op afbetaling financieren, minder toegenomen zijn
dan in 1970.

Het opgenomen bedrag van de kredieten aan de bedrijven en
particulieren die oorspronkelijk door de niet-geldscheppende instellingen
waren verleend, steeg met fr. 30,4 miljard, tegen fr. 25,2 miljard in
1970.

De openbare financiële instellingen gespecialiseerd in het beroeps-
krediet hebben hun netto kredietverlening verhoogd met fr. 11,6 miljard,
tegen fr. 12,8 miljard in 1970, terwijl het bedrag opgenomen bij de open-
bare financiële instellingen gespecialiseerd in het huisvestingskrediet, na
in het voorgaande jaar met fr. 4,8 miljard te zijn gestegen, toenam met
fr. 7,2 miljard, onder invloed van een sterkere financiering van de sociale
woningbouw.

Het uitstaande bedrag van de oorspronkelijk door de Algemene Spaar-
en Lijfrentekas verleende kredieten steeg met fr. 6,8 miljard, tegen fr. 1,5
miljard in 1970. Deze versnelling, die mogelijk was dank zij de aan-
merkelijke vermeerdering van de middelen van deze instelling in 1971,
is in hoofdzaak toe te schrijven aan de kredieten aan de industriële
bedrijven.

Ten slotte vertoonde het uitstaande bedrag van de door de particuliere
spaarkassen verleende kredieten van het ene jaar tot het andere opeenvol-
gende vermeerderingen van fr. 6,1 en 4,8 miljard. De kredieten die vooral
bestemd waren voor de aankoop of de bouw van woningen stegen nagenoeg
met hetzelfde bedrag als in 1970, terwijl de expansie veel kleiner was voor
de kredieten verleend door de particuliere spaarkassen die in het land-
bouwkrediet gespecialiseerd zijn.
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KREDIETBEGRENZING.

Om te vermijden dat de verwachte prijsstijgingen, aangewakkerd door
de invoering van de belasting over de toegevoegde waarde, de bedrijven
en particulieren ertoe zouden aanzetten hun bestedingen te sterk op te
voeren, werd het stelsel van kredietbegrenzing, dat in 1969 werd ingevoerd,
tot eind september 1971 gehandhaafd, zij het in een minder strenge vorm.
Het werd inderdaad nog slechts toegepast op kortlopende kredieten en,
gelet op de ontspanning in de vraag naar goederen en diensten, werden de
toegestane stijgingspercentages verruimd.

Tabel 14.

BEGRENZING VAN DE BANKKREDIETEN

Opgenomen bedragen Consumpbiekred ieten

(Miljarden [ranken)
(3 )

Totaal Beschikbare (Miljarden franken)

Gezamen- waarvan: van de marges
lijke vastgestelde t.O.v. de

disconto- grenzen vastgestelde Totaal
kredieten. Uit de

(Miljarden
grenzen Opgenomen van debegrenzingvoorschotten gesloten

Begrensde franken) bedrogen vastgestelde
en accept- kredieten kredieten (e) = grenzen
kredieten (2 ) (d) - (c)(1) in procenten

I (a) (b) (e) (d) van (d) (f) (g)

1968 December ...... 233,7 - - - - n.b. -
1969 Maart ............ 241,5 - - - - n.b. -

Juni ............... 251,1 - 251,1 257,5 2,5 n.b. -
September ...... 245,9 - 245,9 253,6 3,0 n.b. -
December ...... 243,4 - 243,4 260,9 6,7 n.b. -

1970 Maart ............ 246,5 10,6 235,9 (4) (') n.b. -
Juni ............... 257,2 12,1 245,1 (4 ) (4) n.b. -
September ...... 259,2 13,2 246,0 253,9 3,1 17,4 -
December ...... 275,5 13,3 262,2 270,6 3,1 17,3 17,4

1971 Maart ............ 275,0 42,3 232,7 245,0 5,0 16,7 18,3
Juni ............... 285,4 41,6 243,8 257,8 5,4 16,8 19,3
September ...... 289,0 41,7 247,3 262,3 5,7 17,4 19,9

(1) Met uitzondering van de kaskredieten in deviezen nan het buitenland.
(2) In 1970 : bij Creditexport opgenomen bedrag; in 1971 : bij Creditexport opgenomen bedrag en investeringskredieteu.
(3) Deze kredieten maken deel uit van de gezamenlijke begrensde kredieten.
(4) De voor die datum vastgestelde grenzen zijn opgeheven.
n.b , Niet beschikbaar.

Wat de banken betreft, hadden de voor 1970 vastgestelde grenzen
reeds geen betrekking meer op de bij Creditexport opgenomen kredieten
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en, voor het eerste kwartaal van 1971, werden de investeringskredieten
eveneens uitgesloten van het toepassingsgebied van de normen (").

Deze definitie van de begrensde kredieten werd gehandhaafd toen,
in maart, de normen voor het tweede en het derde kwartaal vastgesteld
werden. Deze grenzen waren zodanig berekend dat het geheel van de
kredieten, zowel de begrensde als de andere, in het eerste halfjaar en in het
derde kwartaal kon toenemen in een tempo dat overeenkwam met een
jaarlijkse groei van 15 pct., d.i. meer dan in 1970 toen hij 13,2 pct. bedroeg.

De kredietvraag nam in absolute cijfers toe, maar de banken konden
de uitstaande bedragen niet verhogen in het toegestane tempo. Reeds eind
maart overschreed de niet-gebruikte marge, in vergelijking met de
gezamenlijke grenzen, immers reeds aanmerkelijk het gebruikelijke peil en
deze toestand werd eind juni en eind september nog scherper. Rekening
houdend met deze gang van zaken en met de wijziging van de conjuncturele
vooruitzichten, werd op 23 september besloten het stelsel van kredietbe-
grenzing niet te verlengen na 30 september.

Specifieke grenzen werden vastgesteld voor het uitstaande bedrag
van de consumptieve kredieten, zoals dit reeds werd gedaan voor eind
december 1970. Voor de eerste negen maanden van 1971 werd de toe-
gestane stijging vastgesteld op 14,4 pct., tegen nul in het laatste kwartaal
van 1970. Ook in deze sector kwamen ongebruikte marges in vergelijking
met de normen tot uiting.

Alle directe kredieten die de Bank, in hoofdzaak via haar disconto-
kantoren verleent, zijn kortlopende kredieten. Voor deze kredieten werden
gelijkaardige normen toegepast als die welke voor de banken golden. Eind
september bereikte het uitstaande bedrag fr. 1,4 miljard, tegenover totale
grenzen van fr. 2 miljard.

De door de overige financiële instellingen verleende kortlopende kre-
dieten vertegenwoordigen slechts een gering deel van de kredietverlening

(') Cf. Bijlage 6, tabel 7.
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van die instellingen. Zij waren onderworpen aan grenzen die, wat hun
voorwaarden en toegestane percentages betreft, overeenkwamen met die
welke van toepassing waren voor de banken.

Zoals voor deze laatste, werd de begrenzing van de kredieten die bij
hun oorsprong werden verleend door de Bank en de overige financiële
instellingen, na 30 september niet verlengd.

FINANCIELE ACTIVA VAN DE PARTICULIEREN EN VAN DE
BEDRIJVEN.

In 1971 was de vorming van financiële activa op België en op het
buitenland door de particulieren en de bedrijven, in de hierna opgetekende
vormen, zeer belangrijk : in de loop van de eerste tien maanden bereikte
zij fr. 163,8 miljard, of een stijging met fr. 57,4 miljard in vergelijking met
1970.

Tabel 15.

VOORNAAMSTE FINANCIELE ACTIVA (1)

(Veranderingen in miljarden franken)

Belgische franken Buitenlandse geldsoorten

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

(2) (3 ) landers banken

1966 .................... +18,1 + 61,0 +3,6 -( -0,2) + 82,9 + 1,3 + 6,2 + 7,5 + 90,4

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

1968 .................... +22,7 + 79,5 +8,7 -( -0,5) +111,4 + 0,4 +12,6 +13,0 +124,4

1969 .................... + 4,9 + 89,6 +6,8 -( -1,1) +102,4 + 5,9 +15,5 +21,4 +123,8

1970 .................... +32,6 v+101,2 +2,0 -(+1,3) v+134,5 - 3,3 +15,0 +11,7 V +146,2

1970 Eerste 10 ID. +15,2 v+ 80,2 +2,0 -( +0,8) v+ 96,6 - 2,3 +12,1 + 9,8 v+106,4
1971 Eerste 10 ID. +20,3 v+128,4 v+6,2 v-( +4,8) v+150,1 - 1,8 v+15,5 v+13,7 v+163,8

.. ' .. ..
(1) In het bezit van de parbleulieren en de bedrijven (exel. de financiële instellingen}, incl. de overheidsbedrijven en

sommige financiële instellingen die in 1971 onmogelijk konden worden uitgeschakeld : instellingen voor verzekering op het
leven en tegen arbeidsongevallen, pensioenfondsen.

( 2) De kasmiddelen van de in noot (1) aangegeven sectoren werden berekend door samentelling van het totale bedrag
van het chartaal geld (cf. Bijlage 6, bebel S, derde kolom) en het bedrag van het giraal geld in handen van de bedrijven
en de particulieren (cf. Bijlage û, tabel 9, vierde kolom).

(3) Cf. tabel 16.
(4) Openbare uitgiften van aandelen van Belgische vennootschappen : bedragen gestort in contanten bij de uitgifte of

latere bijstortingen.
(5) Nettoaankopen door ingezetenen van de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie.
v Voorlopige cijfers.
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Deze aanwas, die blijkbaar grotendeels kan worden toegeschreven
aan de verrichtingen van de particulieren, is aanmerkelijk groter dan in
1970, toen hij fr. 18,3 miljard bedroeg. Het is echter ten dele een schijnbare
verhoging aangezien de financiële activa op korte termijn aangehouden in
het buitenland, met name de termijndeposito's bij de Luxemburgse banken,
die, bij gebrek aan voldoende nauwkeurige gegevens, niet in de telling
begrepen zijn, in 1971 verminderd zijn, in tegenstelling met 1970 toen zij
waren toegenomen. De minder snelle stijging van de uitgaven voor
huisvesting verklaart in ruime mate de versnelling die niettemin tot
uiting kwam in de netto financiële besparingen van de gezinnen, ver-
tegenwoordigd door hun nieuwe financiële activa, ongeacht of zij werden
opgetekend of niet, en na aftrek van hun nieuwe schulden.

De nieuwe, in buitenlandse valuta's uitgedrukte activa zijn niet even
snel toegenomen als de in Belgische franken uitgedrukte activa.

De deposito's in deviezen bij Belgische banken, die reeds gedaald
waren in 1970, zijn nog verminderd. De nettoaankopen van in deviezen
uitgedrukte effecten stegen van fr. 12,1 miljard in 1970 tot fr. 15,5 miljard.

De in Belgische franken uitgedrukte activa vermeerderden gedurende
de eerste tien maanden met fr. 150,1 miljard, tegen fr. 96,6 miljard in 1970.

De monetaire kasmiddelen stegen sterker dan in 1970.

De daling van de rentetarieven en, tegen het einde van het jaar, de
grotere onzekerheid inzake werkgelegenheid hebben de particulieren en
de bedrijven ertoe aangezet meer monetaire kasmiddelen aan te houden in
vergelijking met hun inkomen en hun transacties. De omzettingsfrequentie
van de monetaire kasmiddelen in inkomen en de gebruiksfrequentie van
direct opvraagbare bankdeposito's waren dus minder hoog dan in 1970.
Deze bewegingen steken scherp af tegen de over een lange termijn waar-
genomen structurele vooruitgang van de twee vorengenoemde frequenties.
In de loop van het tweede en het derde kwartaal daarentegen was de
gebruiksfrequentie van de tegoeden bij het Bestuur der Postchecks nog
hoger dan in 1970. Zij werd met name beïnvloed door de invoering van de
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INDELING VAN DE VORMING VAN FINANCIELE ACTIVA (1)

IN PROCENTEN VAN DE VORMING VAN DE GEZAMENLIJKE FINANCIELE ACTIVA

120 Activa in Belgische franken Activa in vreemde valuta's 120

80 80

40 40

o o

- 20 - 20

IN PROCENTEN VAN DE VORMING VAN FINANCIELE ACTIVA IN BELGISCHE FRANKEN
ACTIVA OP KORTE TERMIJN ACTIVA OP MIDDELLANGE EN LANGE TERMIJN

80 80

Monetaire kasmiddelen Obligaties en kasbons

40

II~mOO!m ..m 1111111 n 40

0 ~~ m 0

40
Deposito's op gewone boekjes Overige activa op middellange en

40lange termijn met vast rendement

0 lœ~m~m[§§~ ~~ Bm l'Im ~ &l8I~twl=rm 1%1~ 0

Overige deposito's voor ten hoogsie Aandelen
40 een jaar 40

0
_~WjWjrggs~mll ~1%1 """,1l38l"",=~~!8&l""", ""P7I 0

80
Totaal van de activa op korte termijn Totaal van de activa op middellange

80

11111111
en lange termijn

40

Il ~IIIIIIIIl 40

0 0
64 66 68 70 70 71 64 66 68 '70 70 71

10 maanden 10 maanden

Il) Cf. tabellen 15 en 16,
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SAMENSTELLING EN GEBRUIKSSNELHEID VAN DE MONETAIRE KASMIDDELEN

60

Aandeel van het chartaal geld in de
monetaire kasmiddelen(l)
(In procenten)

50

40

180

Gebruiksfrequentie van de direct
opvraagbare bankdeposito's {JI
( 1963=100)

140

100

1963 1965 1967 1969

Omzettingsfrequentie van de
monetaire kasmiddelen in inkomen (2)
(1963=100) 140

100

60
Gebruiksfrequentie van de
postrekeningen (3)
( 1963=100) 180

140

100

1971 1963 1969 19711965 1967

(1) Jaur 1071 : raming.
(2) Verhouding VBn het bruto nationaal produkt tegen courante prijzen tot de gemiddelde monetaire kasmiddelen.

Kwartaalcijfera, seizoeninvloeden uitgeschakeld. Bronnen : Bruto nationaal produkt : Nationaal Instituut voor de Statistiek
en Afdeling voor Toegepaste Ekonomie ven de Vrije Universiteit van Brussel.

(3) Mnandgemiddelden per kwarteal, seizoeninvloeden uitgeschakeld. Cf. Bijlage 6, tabel 10.

belasting over de toegevoegde waarde, die aanleiding geeft tot de vorming
en de aflossing van belastingkredieten door bemiddeling van het Bestuur
der Postchecks.

De structurele achteruitgang van het aandeel van het chartale geld in
het totaal van de monetaire kasmiddelen duurde voort : dit aandeel beliep
gemiddeld 47,8 pct., tegen 50 pct. in 1970.
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Gedurende de eerste tien maanden van 1971 vertoonden de inlagen
op gewone boekjes een zeer belangrijke uitbreiding die scherp afsteekt
bij hun geringe toename in 1970. De vergoeding van deze deposito's is
ongewijzigd gebleven, terwijl de rentetarieven van de andere niet-mone-
taire financiële activa gedaald zijn. Bovendien hebben de minder gunstige
vooruitzichten inzake werkgelegenheid sommige particulieren ertoe aan-
gezet, uit voorzorgsoverwegingen, tegoeden in deze vorm te beleggen.

Tabel 16.

NIET -MONETAIRE FINANCIELE ACTIVA IN BELGISCHE FRANKEN
MET VAST RENDEMENT

(Veranderingen in miljarden franken)

Overige deposito's Financiële activa
op middellange

VOOI' ten hoogste een jaur en lange termijn
Deposito's
op gewone wuarvnu Eindtotnalboekjes Deposito's waarvan

(1) 'rotoRl op termijn '.rotanl Obligaties
(2 ) en met (3 ) en kasbons

opzegging (4)

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 + 46,5 + 38,0 + 79,5
1969 ........................ + 11,3 + 27,5 + 25,7 + 50,8 + 46,5 + 89,6
1970 ........................ + 7,5 + 23,0 + 18,7 v+ 70,7 v+ 63,2 v+101,2

1970 Eerste 10 maand. + 1,5 + 19,8 + 21,7 v+ 58,9 v+ 53,0 v+ 80,2
1971 Eerste 10 maand. + 34,7 v+ 9,2 v+ 11,9 v+ 84,5 v+ 74,6 v+128,4

( 1) Cf. Bijlage 6, tabel Il.
(2) Direct opvraagbare deposito's en deposito's voor ten hoogste 30 dagen bij de niet-geldscheppende instellingen alsmede

deposito's op termijn en met opzegging, voor meer dan 30 dagen en voor ten hoogste een jaar, bij die instellingen en bij
de geldscheppende instellingen.

(3) Deposito's voor meer dan een jaar en tegoeden in obligaties en kasbons.
(4) Zie Bijlage 6, tabellen 12, 13 en 14.
l' Voorlopige cijfers.

De stijging van de overige deposito's voor ten hoogste een jaar was
daarentegen aanmerkelijk kleiner dan in 1970. De vermeerdering van het
geheel bestaande uit de gewone deposito's op termijn en met opzegging,
waarvan de rente in de loop van het jaar een vermindering onderging met
1,25 of l,50 pct., en uit de grote deposito's, waarvan de rendementen even-
eens gedaald zijn, is teruggelopen van fr. 21,7 miljard in 1970 tot fr. 11,9
miljard.
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RENTEPERCENTAGES VAN BELEGGINGEN IN BELGISCHE FRANKEN
DIE OPENSTAAN VOOR HET PUBLIEK (')

8

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)

KASBONS VOOR 1 JAAR
UITGEGEVEN DOOR DE

OPENBARE
KREDIETINS TELlINGE N 8

4

o o

(4) .,.',, . "
•••••.•••••. 1••• , •

•t

• STAATSLENINGEN MET EEN
LOOPTIJD VAN MEER

DAN 5 JAAR

(rendement bij de uitgifte tol

de uiteindelijke vervaldag)

• met tussentijdse vervaldagen

• zonder tussentijdse vervaldag

88

4 4
OBLIGATIES MET 5 JAAR

LOOPTIJD UITGEGEVEN DOOR
DE OPENBARE

KREDIETIN STELLINGEN
(rendement bij de uitgifte)

STAATSLENINGEN MET EEN
LOOPTIJD VAN MEER

DAN 5 JAAR

(gemiddeld beursrendement )

o o
1963 1965 1967 1969 1971 1963 1965 1967 1969 1971 1963 1965 1967 1969 1971

(1) Rentepercentages vóór de belastingheffing bij de bron. Cl. Bijlage 6, tabel 15,
(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 vergelijkingsbasis in het geval van de particulier die, van zijn inkomens
uit zijn andere beleggingen, noch min noch meer afdraagt dan de bij de bron geheven belasting.

(3) Leningen uitgegeven vóór 1 december 1962.
(4) Leningen uitgegeven na 1 december 19G2.

De financiële activa op middellange en lange termijn met een vast inko-
men, in het bezit van de particulieren en de bedrijven, stegen aanmerke-
lijk sneller dan gedurende de eerste tien maanden van 1970. De vorming
van deposito's voor meer dan een jaar steeg van fr. 5,9 tot 9,9 miljard en
de nettobeleggingen in obligaties en kasbons, van fr. 53 tot 74,6 miljard.

Deze laatste toename is ongetwijfeld nog lager dan die van de netto-
uitgiften van obligaties en kasbons; dit betekent dat de financiële instel-
lingen, waarvan de werkmiddelen aanzienlijk zijn toegenomen, meer dan
de helft van deze netto-uitgiften hebben opgenomen, tegen minder dan een
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derde in 1970; welnu, hun beleggingen zijn natuurlijk niet opgenomen in
de bewegingen van de financiële activa van de particulieren en van de
bedrijven.

De sterke vraag naar obligaties en kasbons heeft het mogelijk gemaakt
de rendementen bij de uitgifte te verlagen. Aldus is het rendement voor
de houder tot aan de eindvervaldag, dat voor de lening 1970-1983 uitge-
geven door de Staat in september 1970 8,72 pct. bedroeg, gedaald tot
7,51 pct. voor de lening 1971-1987 uitgegeven in oktober 1971, terwijl het
rendement van de obligaties voor 5 jaar, die doorlopend door de open-
bare financiële instellingen worden uitgegeven, in de loop van het jaar
met 1,25 pct. is verminderd.

De bedragen die gestort werden in speciën op de publieke uitgiften
van aandelen zijn sterk toegenomen. Een deel van deze effecten werd ge-
kocht door het buitenland.

De conjuncturele onzekerheid gaf aanleiding tot een zekere voorkeur
vanwege de particulieren en bedrijven voor kortlopende activa, maar de
financiële instellingen, waarbij zij zijn ondergebracht, hebben hiervan een
belangrijk deelomgezet in langlopende middelen voor de overheid.

GELDSTELSEL.

Indien men bij de door de particulieren en de bedrijven gevormde
financiële activa bestaande uit monetaire kasmiddelen en aan de banken
toevertrouwde quasi monetaire liquiditeiten, het door de overheid aan-
gehouden giraal geld voegt, eonstateert men dat deze gezamenlijke ver-
plichtingen van de geldscheppende instellingen gedurende de eerste tien
maanden zijn toegenomen met fr. 49,6 miljard, tegen fr. 25,7 miljard
in 1970.

Tegenover de versnelling van deze verplichtingen staan vooral de
ontwikkeling van het overschot van de lopende transacties en van het
kapitaalverkeer van de bedrijven en particulieren met het buitenland
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alsook een duidelijker vermeerdering van de aan de bedrijven en parti-
culieren toegestane kredieten. Daarentegen hebben de geldscheppende
instellingen hun directe en indirecte financiering van de overheid ver-
minderd; in 1970 hadden zij die financiering verhoogd. De evolutie van

Tabel 17.

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

(M.iiiarden franken)

Oorzaken

Quasi I Hec-Iinun-

monetaire Financiering ciering
Geld liqu i-

'Pruns- Kredieten vnn de overheid buiten de
hoeveel- diteiten 'l'otnnl acties aan de geldschep-

heid bij de met het bedrijven Overige pende Diverse.n
(1) buiten- en parti- instel- (8 )banken land culieren Staat publiek- lingen(2 ) rechtelijke

(3 ) (4) (5) lichamen (vermeer-
(6 ) dering:- )

(7)

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

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

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

1969 .................. + 9,8 +29,4 +39,2 +12,6 +11,1 +20,1 + 2,7 + 0,7 - 8,0

1970 .................. +32,2 +13,1 +45,3 +13,5 +25,0 + 4,5 + 8,6 - 7,3 + 1,0

1970 Eerste 10 ill. +11,4 +14,3 +25,7 +11,0 +18,7 - 5,1 + 7,8 - 4,3 - 2,4
1971 Eerste 10 ill. +23,1 +26,5 +49,6 v+26,7 +25,5 v- 5,6 v- 0,9 + 2,5 v+ 1,4

(1) Cf. Bijlage G, tabellen 8 en 9. De som van de bedragen van de laatste kolom vau die twee tabellen is gelijk ann de
bedragen voorkomend in deze kolom.

(2) Deposito's in Belgische franken voor meer dan een maand, op boekjes ingeschreven deposito's, deposito's in bulten-
Iandse geldsoorten van in België verblijvende economische subjecten.

(3) Lopende transactdes en kapitaalverkeer van de bedrijven en purbiculieren. De cijfers hebben betrekking op België en
slaan, voor 1971, op tien maanden; ze zijn niet vergelijkbaar met die van de tabellen 4, fi, fi en 8, welke betrekking hebben
op de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie en die, voor 1971, op elf maanden slaan.

(4) Cf. tabel 13, derde kolom.
(5) Incl. de financiering van het Wegenfonds. Het kapitaalverkeer van de Staat en van het Wegenfonds met het buiten.

land is in deze kolom opgetekend. Cf. tabel 12, kolom (g).
(6) Incl. het kepitaalverkeer van de overige publiekrechtelijke lichamen met het buitenland.
(7) Herfinsnciering van commerciële kredieten aan het buitenland en van kredieten aan de bedrijven en purtdculieren.
(8) Met name, tegeldemaking van overheidspapier. nettovorderingen op de overige Iinnnciële instellingen, obligatieschuld

van de banken, niet elders vermelde vorderingen en verplichtingen b.o.v. de in België verblijvende economische subjecten.
v Voorlopige cijfers.

hun werkmiddelen, vergeleken met het vorengenoemd gebruik dat ervan
werd gemaakt, heeft de geldscheppende instellingen in staat gesteld hun
beroep op de herfinanciering van de kredieten aan de bedrijven en parti-
culieren en van de kredieten die commerciële vorderingen van de bedrij-
ven op het buitenland vertegenwoordigen te verminderen; in 1970 waren
zij verplicht geweest deze herfinanciering te verhogen.
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GELDMARKT.

Het overschot op het betalingsverkeer met het buitenland en de vor-
ming van financiële besparingen door de gezinnen die o.m. door dit
overschot werd bevorderd, verschaften zeer aanzienlijke middelen
aan de financiële instellingen; daar het groeitempo van deze middelen

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

12

Depo sito's in Euro-d~lIa" (3 maanden) (2) (3)
Certificaten van het Rentenfonds (.4 maanden) (.4)
Niet-geviseerde bankaccepten met een looptijd van ± 90 dagen,
verhandeld op de markt van het porticuliere disconto (3) 12

8 8

o o
1963 1965 1967 1969 1971

(1) Cf. Bijlage 6, tabel 16.
(2) Rentepercentages voor de belegger die zich niet delit op termijn.
(3) Percentages geldend aan het einde van de maand.
(4) Percentage van de laatste wekelijkse toewijzing van de maand.

hoger lag dan dat van de vraag naar krediet, nam de liquiditeit van
deze instellingen aanmerkelijk toe, althans gedurende de eerste drie
kwartalen. Deze ontwikkeling kwam tot uiting, op de geldmarkt, in de
daling van de rentetarieven, in de vermindering, daarna de handhaving
op een zeer laag niveau van de portefeuille handelspapier van de Bank
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en in de belangrijkheid van de inschrijvingen op overheidspapier voor ten
hoogste een jaar in Belgische franken gedurende deze periode. In het
derde kwartaal hebben de twee staatsleningen en de vermindering van
de deviezenreserves van de Bank de liquiditeit van de deelnemers van de
geldmarkt verminderd. De daling van de rentetarieven maakte plaats voor
een matige stijging.

De basisdiscontovoet van de Bank werd teruggebracht van 6,50 tot
6 pct. op 25 maart en 5,50 pct. op 23 september. Op dezelfde data werd
de rentevoet van de voorschotten op overheidsfondsen verminderd van
8,50 tot 7,50 en 7 pct.

DAGGELD (')

(Daggemiddelden, per kwartaal, in miljarden franken)

Banken Diverse instellingen
Netto-uitleningen

o
Netto-opnemingen

Rentenfonds Herdiscantering- en Waarborginstituut
Netto-uitleningen

o o

8 8

1963 1965 1967 1969 1971 1963 1965 1967 1969 1971

(1) Cf. Bijlage 6, babel 17.
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Op de daggeldmarkt waren de nettoaanbrengsten van de deelnemers,
buiten het Rentenfonds en het Herdiscontering- en Waarborginstituut,
gemiddeld ongeveer even groot als in 1970. Het Herdiscontering- en Waar-
borginstituut, waarvan de te financieren portefeuille lager was dan die van
het voorgaande jaar, heeft minder op deze markt geleend. Het Renten-
fonds, van zijn kant, diende zijn netto-uitleningen te verminderen.

Onder invloed van de verzwakking van de vraag in vergelijking
met het aanbod en van de verlagingen van de tarieven waartegen het
Rentenfonds als uitlener optreedt, vertoonde de rente van het daggeld in
de loop van het eerste kwartaal een snelle daling; ze bleef daarna op niveaus
die aanmerkelijk lager waren dan die van de overeenstemmende maanden
van 1970.

Tabel 18.

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

(Miljarden franken)

Ondergebrachtbij
de overigeGemiddeldebedragen het Herdiscon- instellingen

nan het einde van de maand tering- en van de de Nationale Tolaalmarkt van het Bank
(2 ) de banken Waarborg- particuliere van Belgiëinstituut

(3 ) disconto (4)
en in het
buitenland

1966 ........................... 62,6 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 10,8 120,7
1969 ........................... 89,9 2,2 19,5 26,0 137,6
1970 ........................... 110,4 5,8 20,8 7,6 l44,6

1970 le kwartaal ............ 102,5 5,4 18,9 12,2 139,0
2° kwartaal ............ 107,4 4,3 21,2 10,7 143,6
a- kwartaal ............ 113,9 6,4 20,3 4,7 145,3
4e kwartaal ............ 118,0 7,2 22,8 2,7 150,7

1971 le kwartaal ............ 122,1 5,7 26,3 1,0 155,1
2e kwartaal ............ 126,7 2,2 23,3 2,2 154,4
3e kwartaal ............ 125,8 5,4 20,7 3,4 155,3
4e kwartaal ............ 121,5(5) 5,3 23,2(5) 9,8 n.b.

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

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

(3) Bedrag van de portefeuille, met uitzondering van het bij de Nationale Bank van België geherdisconteerde gedeelte.
(4) Aangezien de tabel uitsluitend betrekking heeft op de kredieten bij hun oorsprong verleend door de banken, omvatten

de cijfers van deze kolom niet de rechtstreekse kredieten van de Nationale Bank van België.
(5) Oktober-november.
n.b.Nietbeschikbaar.
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Het totale gemiddelde uitstaande bedrag van het handelspapier en de
bankaccepten steeg van fro 150,7 miljard in het laatste kwartaal van 1970
tot fr. 155,3 miljard in het derde kwartaal van 1971. Men vindt deze toe-
name ruim terug bij de banken. De portefeuille in het bezit van verschei-
dene instellingen van de markt en van het buitenland nam gedurende het
eerste kwartaal aanzienlijk toe en viel daarna, in het derde kwartaal, op
een peil dat om en nabij dat van 1970 ligt. In die omstandigheden waren
de eigen portefeuille van het Herdiscontering- en Waarborginstituut en
vooral het bedrag van de bij de Bank ondergebrachte wissels, voor de eerste
drie kwartalen, gemiddeld lager dan die van het voorafgaande jaar.

Vanaf oktober bracht de verkrapping van de geldmarkt wijzigingen in
het houderschap van het handelspapier en van de bankaccepten. In ver-
gelijking met het derde kwartaal verminderde het bij de banken onder-
gebrachte bedrag in oktober-november met fr. 4,3 miljard terwijl het
bedrag bij de Bank in het vierde kwartaal met fr. 6,4 miljard steeg.

VOORNAAMSTE TEGENPOSTEN VAN DE BANKBILJETTEN
VAN DE NATIONALE BANK VAN BELGIE

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

40 40

o
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20 20

10 10
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Terwijl, in de loop van de eerste drie kwartalen, de portefeuille han-
delspapier en, meer algemeen, de portefeuille handelspapier en overheids-
effecten van de Bank schommelingen van geringe omvang vertoonden, is de
andere belangrijke tegenhanger van de direct opvraagbare verplichtingen
van de Bank, met name de goud- en deviezenreserves, aanzienlijk gestegen.
Deze stijging overtrof, in haar geheel, die van de behoefte aan biljetten,
hetgeen verklaart waarom het Rentenfonds en het Herdiscontering- en
Waarborginstituut, gedurende sommige periodes, ertoe gebracht werden
tegoeden in rekening bij de Bank aan te houden. In het laatste kwartaal
daarentegen zijn de goud- en deviezenreserves met fr. 3,8 miljard gekrom-
pen en is de portefeuille handelspapier en overheidspapier van de Bank
met fr. 5,l miljard toegenomen.

RENTEPERCENTAGES VAN HANDELSPAPIER EN DAGGELD (i)

10

N.B ,B. : Geaccepteerde, in een bank gedomicilieerde wissels
H.W.I. : Geviseerde bankaccepten waaraan invoertransceties len grondslag liggen (2)
Niet-geviseerde bankaccepten met een looptijd von ± 90 dagen,

verhandeld op de markt van het particuliere disconto (3)
Daggeld (4) 10

8 8

6 6

2 2

o o
1963 1965 1967 1969 1971

(1) Cf. Bijlage 6, tabellen 16 en 18.
(2) Tot 31 mei 1970 : met een looptijd van maximum 120 dagen. Nadien : van 61 tot 120 dagen looptijd.
(3) Percentages geldend aan het einde van de maand.
(4) Daggemiddelden per maand.
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De zeer grote liquiditeit van de geldmarkt gedurende de eerste negen
maanden had een snelle daling van de rentetarieven op de markt van het
particuliere disconto tot gevolg. De discontovoet van de niet-geviseerde
bankaccepten met 90 dagen looptijd daalde van 7 pct. eind december 1970
tot 4,70 pct. eind september. De diverse aankooptarieven van het Herdiscon-
tering- en Waarborginstituut voor de geviseerde wissels, de Creditexport-
wissels uitgezonderd, en voor de gecertificeerde wissels werden aanmerke-
lijk verlaagd. Deze daling, welke die van de discontotarieven van de Bank
overtrof, betekende een voordeel voor de financiering van de buitenlandse
handel. In het laatste kwartaal zijn de tarieven enigszins opgelopen.
De discontovoet van de niet-geviseerde bankaccepten met 90 dagen looptijd
bereikte eind december 5,65 pct.

HERDISCONTO- EN VISUMPLAFONDS

(Miljarden franken)

60

Herdisconto- en visumplafonds

~} A k d bd (1) {Niet.geviseerde geherdisconteerde wissels (2)
~ engere en e e ragen Geviseerde wissels (3)

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

40 40

20 20

o o
5

1969

D M J

1970

5 D M 5 D

1971

(1) Daggemidùelden per maand.
(2) Gecertificeerde en andere bij de Nationale Bank van België herdisconteerbare wissels die bij haar of op de door het

Herdiscontering- en Waarborginstituut gehouden markt van het particuliere disconto werkelijk gemobiliseerd werden.
(3) Al dan niet gelierdisconteerde wissels met een looptijd van minder dan twee jaar (met een nog resterende

looptijd van ten hoogste een jaar voor de Creditexport-wissels sedert 31 maart 1970).
(4) Aangezien deze wissels reeds aangerekend werden op de plafonds, geven ze aan de banken een herdiscontomoge-

lijkheid die gevoegd wordt bij de mogelijkheid tot mobilisering van andere wissels binnen de grenzen van de beschikbare
marges. Gegevens slechts beschikbuur van eind september 1969 tot eind november 1971.
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De herdisconto- en visumplafonds van de banken werden met een
negende verlaagd door een beslissing van de Bank in maart, toen de mati-
gende actie op de kredietexpansie die zij nog voornemens was voort te
zetten, het gevaar liep te worden tegengewerkt door de verruiming van de
kredietcapaciteit van de banken, welke voortvloeide uit de overschotten
van de betalingsbalans. De plafonds zijn aldus, ondanks de periodieke aan-
passing van die welke volgens de algemene formule berekend worden,
gedaald van fr. 38 miljard in december 1970 tot een minimum van
fr. 35,5 miljard gedurende de maanden juni tot augustus.

In de maand juli, die gekenmerkt was door seizoenspanningen,
bereikte het gezamenlijke bedrag dat op deze plafonds nog beschikbaar
was fr. 9,4 miljard, tegen fr. 11 miljard in december. De mogelijkheden
van de banken om een beroep te doen op de laatste kredietgever waren
evenwel ruimer dan deze marge, want deze instellingen hadden, op 31 juli,
wissels in portefeuille die reeds aangerekend waren op de plafonds, en
namelijk voor fr. 5,5 miljard geviseerde wissels met ten hoogste 120 dagen
looptijd. Zelfs indien men rekening houdt met het feit dat een deel
van de plafonds nooit kan worden gebruikt omdat sommige banken
geen of niet genoeg kredieten verlenen die beantwoorden aan de
normen van de Bank voor het toestaan van het visum of voor het herdis-
conto, kan men stellen dat de liquiditeitsgraad van de banken, zoals
bepaald door hun voorraad bij de Bank mobiliseerbaar handelspapier en
door hun overige liquide tegoeden, aan het begin van het tweede halfjaar
zeer hoog was. Wanneer de Bank, in het licht van deze toestand, de
herdisconto- en visumplafonds niet sterker heeft verlaagd, dan is het
omdat vrij duidelijke tekens van een vermindering van de druk op de vraag
aan het licht kwamen.

In april heeft de Bank de keuze tussen de certificeringsprocedure en
de visumprocedure uitgebreid tot de wissels die invoertransacties ver-
tegenwoordigen. Sedert die beslissing ziet het gehele stelsel van certifi-
cering en visum eruit als volgt : de wissels die uitvoer naar de Lid-Staten
van de Europese Economische Gemeenschap vertegenwoordigen, worden
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niet meer geviseerd maar gecertificeerd; die welke uitvoer naar andere lan-
den of invoer uit onverschillig welk land vertegenwoordigen, kunnen, naar
keuze, het voorwerp uitmaken van een visum of van een certificering;
nochtans blijft voor de wissels die uitvoer vertegenwoordigen welke betaal-
baar is op middellange en lange termijn en waarvan de financiering onder
de bevoegdheid van Creditexport valt, ongeacht het land van bestemming,
uitsluitend de visumprocedure van toepassing.

In vergelijking met het visum biedt de certificering het voordeel dat
het tot gevolg heeft dat de op de herdisconto- en visumplafonds aange-
rekende bedragen in feite kleiner zijn. Het geviseerde papier wordt immers
automatisch op die plafonds aangerekend zodra het visum is aangebracht
en op voorwaarde dat de resterende looptijd minder dan een bepaalde
periode, doorgaans twee jaar, bedraagt, ongeacht de instelling die het papier
werkelijk financiert. De gecertificeerde wissels worden slechts aangerekend
op de plafonds wanneer zij bij de Bank of op de door het Herdiscontering-
en Waarborginstituut gehouden markt van het particuliere disconto geher-
disconteerd zijn.

In december werden de plafonds verhoogd in dezelfde mate waarmee
zij in het eerste halfjaar waren verlaagd. Terzelfder tijd werden de fortai-
taire plafonds, waarvoor geen enkele automatische aanpassing is voorzien,
in zulke mate verhoogd dat zij, eind 1971, de relatieve belangrijkheid terug-
kregen die zij eind 1970 in het geheel van de plafonds innamen; deze
vermeerdering werd verdeeld onder de betrokken banken naar rata van
de totale vermeerdering van hun werkmiddelen en van de mobiliseerbare
kredieten die zij oorspronkelijk verlenen.

De belangrijkheid van de aanbrengsten van middelen bij de financiële
instellingen leidde, in de loop van de eerste negen maanden, eveneens tot
een aanmerkelijke stijging van hun portefeuille kortlopend overheidspapier.
Het gemiddelde uitstaande bedrag van dit papier steeg van fr. 54,l miljard
in het derde kwartaal van 1970 tot fr. 78 miljard in het derde kwartaal
van 1971. De portefeuille van de openbare kredietinstellingen, de Alge-
mene Spaar- en Lijfrentekas en de particuliere spaarkassen vermeerderde
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van de ene periode tot de andere met meer dan 50 pct. Die van de banken
is eveneens aanmerkelijk toegenomen. De beleggingen in overheidspapier
vormden voor deze diverse instellingen een noodzakelijke herplaatsing van

Tabel 19.

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

(Miliarden franken)

I Papier in het bezit vnn
Il 'I'ot.aul

Middelen ter beschikking
Gemiddelde bedragen

I

gesteld van (3 )
aan het einde vun de maand

(2 ) de banken
I

de everige Il YUII het papier
de Schatkist I het Rentenfondsinstellingen

I

Il
I1966 ........................... 19,9 17,1

I

37,0 34,4 2,6
1967 ......... ................. 20,6 25,2 45,8

I
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
1971 ........................... 23,6 48,9 72,5 65,8 6,7

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
s- kwartaal ............ 21,4 32,7 54,1 48,9 5,2
4e kwartaal ............ 21,4 33,8 55,2 49,0 6,2

1971 10 kwartaal ............ 20,7 44,4 65,1 59,7 5,4
2e kwartaal ............ 23,4 51,4 74,8 68,6 6,2
3c kwartaal ............ 27,1 50,9 78,0 70,1 7,9
4° kwartaal .... ..... ... 23,1 49,0 72,1 63,9 8,2

(1) Papier uitgegeven door de Schatkist en Let Rentenfonds en in het bezit van de banken (de swap-certificaten Diet
inbegrepen), de Nationale Maatschappij voor Krediet aan de Nijverheid, het Gemeentekrediet van België, de Nationnle Kus
voor Beroepskrediet. de Nebionale Maatschappij voor de Huisvesting, de Nationale Landmaetechappij, het Centraal Bureau
voor Hypotheeair Krediet, het Nationaal Instituut voor Landbouwkrediet, de Algemene Speer- 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 door de Schatkist uitgegeven papier 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.

middelen die hun overvloedig door de gezinnen, inzonderheid in de vorm
van inlagen op gewone boekjes, werden aangeboden, maar die door de
bedrijven en particulieren niet in dezelfde mate werden gevraagd, Zij stijf-
den het Rentenfonds met fr. 2,7 miljard en de Schatkist met fr. 21,2 miljard,
hetgeen deze laatste o.m. in de mogelijkheid heeft gesteld aanzienlijke
bedragen op de schuld in buitenlandse valuta's af te lossen.
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In het vierde kwartaal hebben de langlopende, door de Staat uitge-
geven leningen ten dele depiaats ingenomen van het kortlopend over-
heidspapier, hetzij doordat de financiële instellingen zelf kortlopend over-
heidspapier hebben vervangen door langlopende fondsen, hetzij doordat
de bedrijven en particulieren hebben ingeschreven op leningen door middel
van besparingen die vroeger waren toevertrouwd aan financiële instel-
lingen welke, bijgevolg, hun portefeuille kortlopend papier hebben ver-
minderd.

De rente van de door het Rentenfonds uitgegeven certificaten is
geleidelijk teruggelopen van 7,25 pct. eind 1970 tot 4,80 pct. midden
oktober. Vanaf deze datum is zij opnieuw lichtjes opgelopen; eind 1971
bereikte ze 5,15 pct. De rentetarieven van de schatkistcertificaten daalden
gedurende de eerste elf maanden.

AANDELENMARKT.

De noteringen van de Belgische effecten met veranderlijk inkomen
hebben de in augustus 1970 ingezette herstelbeweging tot in juli voort-

Tabel 20.

MARKTEN DER EFFECTEN MET VERANDERLIJK RENDEMENT

Kepitaal- Indexcijfers der noteringen (2)
omzet (1%3 = 100)

(1 )
Contantmarkt Termijnmarkt

(Gemid-
delden pCT

Belgische Belgische Belgische Belgischebeursdag.
in m,iljocncn effecten

en Za.îraanse
effecten en Zairnanse

franhen) effecten effecten

1966 ........................... 70 90 88 78 75
1967 ........................... 80 85 84 78 75
1968 ........................... 133 93 97 86 101
1969 ........................... 147 101 106 99 120
1970 ........................... III 95 100 94 ll3
1971 ........................... 166 105 109 97 ll7

1970 December ............ 123 97 100 91 108
1971 December ............ 108 101 104 93 llO

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

(2) Gemiddelden van de indexcijfers op de Iüe en 25e van iedere maand voor de Beurzen te Brussel en te Antwerpen.
Br(ln : Nnbionnnl Instituut voor de Sta.tistiek.



gezet. Die stijging moet in verband worden gebracht met de vermindering
van de rentetarieven op lange termijn en de verhoging van de dividenden
voor het jaar 1970. Hierop volgde een teruggang tot in november, in ver-
band met de in augustus genomen Amerikaanse maatregelen waardoor de
onzekerheid aangaande de ontwikkeling van de internationale economische
en monetaire eonjunctuur en de ondernemingswinsten toenam. In december
trad een koersherstel in. Tijdens die maand overtroffen de noteringen met
4,l pct. op de contantmarkt en met 2,2 pct. op de termijnmarkt hun peil
van december 1970.

De waarde van de verhandelde kapitalen was in 1971 50 pct. hoger
dan in 1970.
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Beheer





Met grote spijt hebben wij op 27 februari 1971 afscheid genomen
van Baron Ansiaux die gevraagd heeft van zijn ambt van Gouverneur
van de Nationale Bank van België te worden ontlast op die datum.

Gouverneur Ansiaux heeft zich met onvermoeibare ijver gewijd aan
de Bank, waar hij in 1935 in dienst trad.

Van 1940 tot 1944 heeft hij ze vertegenwoordigd te Londen, waar hij
samen met minister Gutt en met gouverneur Theunis heeft gewerkt aan de
voorbereiding van het financieel herstel van België. Hij werd tot directeur
benoemd bij ministerieel besluit van 11 december 1941, en werd in dit ambt
bevestigd door de eerste Algemene vergadering van de aandeelhouders die
na de bevrijding van ons Land werd gehouden. Sedertdien, eerst als direc-
teur, daarna als vice-gouverneur vanaf november 1954, tenslotte als
gouverneur sinds augustus 1957, ging zijn volle aandacht steeds naar alles
wat verband houdt met de internationale monetaire betrekkingen.

Het is niet mogelijk hier al de Belgische en buitenlandse instellingen
te vermelden waarin gouverneur Ansiaux gedurende deze lange periode
zitting heeft gehad, evenmin als de gewichtige posten die hij heeft bekleed.

Als Gouverneur van het Internationaal Muntfonds en als plaatsver-
vangend Gouverneur van de Internationale Bank voor Herstel en Ontwikke-
ling, heeft hij aan België onschatbare diensten bewezen.

Hij beijverde zich inzonderheid om een bevredigende internationale
monetaire ordening tot stand te brengen of te handhaven. De monetaire
eenmaking in de Europese Economische Gemeenschap was voor hem
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een hoofddoel. In 1967 werd hij door zijn collega's gekozen tot Voorzitter
van het Comité van Presidenten der circulatiebanken van de lid-staten der
E.E.G. en, in 1970, had hij een overwegend deel, onder meer als
Voorzitter van de groep der financiële deskundigen, in de werkzaamheden
van de Groep Werner belast met de studie van de fasegewijze verwezen-
lijking van de economische en monetaire Unie in de Gemeenschap.

Gouverneur Ansiaux is ook Voorzitter geweest van het Belgisch-
Luxemburgs Instituut voor de Wissel, van de Raad der openbare krediet-
instellingen en van het Centraal Bureau voor de Kleine Spaarders, lid van
de Algemene Raad der Algemene Spaar- en Lijfrentekas en permanent lid
van de Raad van beheer van de Université Libre de Bruxelles.

Hij heeft meer dan tien jaar zijn medewerking verleend aan verschil-
lende lichamen van het wetenschapsbeleid en de belangrijke functie waar-
genomen van Eerste Ondervoorzitter en, gedurende vele maanden, van
waarnemend Voorzitter van de Nationale Raad voor Wetenschapsbeleid.

Hij was er ook om bekommerd de Banque du Zaïre te doen bijstaan
door een ploeg technici van de Bank, wier aanwezigheid heeft bijgedragen
tot de ontplooiing van de uitstekende betrekkingen die beide landen thans
onderhouden.

De bekwaamheid van gouverneur Ansiaux en zijn toewijding aan het
algemeen belang, zijn gezag, zijn doorzicht en zijn overredingskracht heb-
ben een levendige indruk gelaten bij allen die het voorrecht hebben gehad
met hem te mogen samenwerken.

Het heeft Z.M. de Koning behaagd aan gouverneur Ansiaux de eretitel
van zijn ambt te verlenen.

** *

Bij koninklijk besluit van 22 februari 1971 werd de heer Paul
Callebaut, sedert 8 april 1965 directeur van de Bank, met ingang van
1 maart 1971 tot Voorzitter van de Raad van beheer der Nationale Maat-
schappij voor Krediet aan de Nijverheid benoemd.
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Tijdens de zes jaar dat de heer Callebaut zitting heeft gehad in de
Raden van de Bank, werden zijn toewijding en zijn grote bevoegdheid in-
zake kredietverrichtingen ten zeerste op prijs gesteld.

Als erkentelijkheid voor de uitstekende diensten die hij aan de Bank
heeft bewezen, werd de heer Callebaut door Z.M. de Koning gemachtigd
de eretitel van zijn ambt te voeren.

** *

Bij koninklijk besluit van 22 februari 1971, werd de heer Robert
Vandeputte, hoogleraar aan de Katholieke Universiteit te Leuven, Voor-
zitter van de Nationale Maatschappij voor Krediet aan de Nijverheid en
regent van de Bank, tot Gouverneur van onze Instelling benoemd voor een
termijn van vijf jaar ingaand 1 maart 1971, ter vervanging van Baron
Ansiaux.

** *

Krachtens het koninklijk besluit van 22 februari 1971 werd
de heer directeur Cecil de Strycker aangesteld tot vice-gouverneur, ter
vervanging van de heer Franz De Voghel die op 21 december 1970 de
leeftijdsgrens van 67 jaar had bereikt. Zijn benoeming gaat in op 15 februari
1971.

** *

De heer René Ewalenko, handelsingenieur, voorzitter van het Direc-
torium voor de Kolennijverheid, en de heer Georges Janson, doctor in de
rechten, directeur van de Bank voor Internationale Betalingen, te Bazel,
wier kandidaturen door de Regentenraad waren voorgedragen, werden tot
directeur benoemd bij koninklijk besluit van 4 maart 1971, voor een termijn
van zes jaar ingaand 1 maart 1971.

** *
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Het mandaat van directeur van de heer Roland Beauvois werd bij
koninklijk besluit van 18 maart 1971 vernieuwd voor een termijn van zes
jaar ingaand 8 april 1971.

** *

De Algemene Vergadering van 22 februari 1971 is overgegaan tot de
statutaire verkiezingen.

Zij heeft de mandaten van regent vernieuwd van de heer Henri
Lemaire, kandidaat voorgedragen door de Minister van Financiën, en van
de heer Willy Schugens, gekozen op voorstel van de meest representatieve
arbeidersorganisaties; tevens heeft zij voorzien in de vervanging van de
heer regent Lucien Boël die in 1970 de leeftijdsgrens had bereikt maar door
de Minister van Financiën gemachtigd werd zijn mandaat te beëindigen.
De heer Charles Huriaux, kandidaat voorgedragen door de Minister van
Financiën, werd aangesteld om de heer Boël op te volgen.

De Vergadering heeft bovendien de heer Jozef Houthuys, die werd
gekozen op de voordracht van de meest representatieve arbeidersorganisa-
ties, aangewezen om het mandaat te beëindigen van regent August Cool, die
de wens had geuit zijn activiteit niet meer voort te zetten na de vergadering
van 1971.

Tenslotte werd in de vacature van regent, ontstaan door de benoeming
van de heer Robert Vandeputte tot Gouverneur van de Bank, voorzien door
de aanstelling van de heer William Fraeys, die werd gekozen onder de
leidende personen van de financiële instellingen van openbaar nut.

De mandaten van de heren Lemaire en Huriaux zullen een einde
nemen na de gewone Algemene Vergadering in februari 1974, en die van
de heren Houthuys en Fraeys, respectievelijk na de gewone Algemene
Vergaderingen in februari 1973 en in februari 1972.

Ook het mandaat van de heer Schugens verstrijkt in februari 1974,
maar hij heeft, overeenkomstig het bepaalde in artikel 57 van de statuten,
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op 3 december 1971 van dit ambt afgezien op het ogenblik dat hij lid werd
van de Senaat. De Bank blijft hem erkentelijk voor de toegewijde mede-
werking die hij aan haar Raden heeft verleend.

Naar aanleiding van de verkiezing der Censoren heeft de Algemene
Vergadering de mandaten vernieuwd van de heren Louis Petit en Gaston
Vandewalle.

Voorts heeft zij de heer André Leysen, beheerder van vennootschap-
pen, aangewezen als opvolger van censor Antoine Herbosch, die weliswaar
de leeftijdsgrens had bereikt in 1969 maar door de Minister van Financiën
was gemachtigd tot het beëindigen van zijn mandaat.

Deze drie mandaten van censor zullen verstrijken na de gewone Alge-
mene Vergadering in februari 1974.

** *

Op de Algemene Vergadering van 22 februari 1971 heeft de Gouver-
neur de heren August Cool, Lucien Boël en Antoine Herbosch in de
volgende bewoordingen gehuldigd :

cc Het vertrek van de heer Cool betekent voor de Raden van de Bank
het verlies van een actieve en hooggekwalificeerde medewerking die hij aan
de Bank reeds meer dan tweeëntwintig jaar verleent. De heer Cool was
in ons land een vooraanstaande figuur die zijn stempel heeft gedrukt op de
na-oorlogse sociale ontwikkeling in België. Geleid door zijn helder doorzicht
en door een aangeboren zin voor het algemeen belang heeft hij ontelbare
diensten bewezen aan de Bank, aan het Land en aan Europa. Zijn diep
verantwoordelijkheidsgevoel kwam tot uiting in zijn toewijding aan onze
Instelling; zijn vertrek zal een grote leemte laten. De Bank betuigt hem
andermaal haar grote achting en erkentelijkheid.

» De heer Lucien Boël is regent sedert 27 februari 1967. Ondanks deze
relatief korte periode heeft men de sterke persoonlijkheid van de heer Boêl
naar waarde kunnen schatten. De Bank heeft hij laten prefiteren van de
uitgebreide ervaring die hij heeft verworven in de industriële kringen. Zijn
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adviezen, gegrond op een vast oordeel, droegen de stempel van een man
van de daad die volkomen op de hoogte is van de moderne economie.

» De heer Antoine Herbosch. eminente figuur uit Antwerpen, heeft
sedert 23 februari 1959 zitting in het College der censoren en in de Alge-
mene Raad, waar hij al de gaven van zijn constructieve geest, alsmede zijn
langdurige ervaring van het zakenleven, kon ontplooien. De Bank dankt
hem voor de bijzonder doeltreffende en verstandige wijze waarop hij zich
van zijn mandaat heeft gekweten. »

Als blijk van achting en erkentelijkheid voor de aan de Bank bewezen
diensten heeft de Vergadering met algemene stemmen de heren Cool, Boël
en Herbosch gemachtigd tot het voeren van de eretitel van hun functie.

** *

De ontwikkeling van de structuur van het Belgische bankwezen en
vooral het feit dat de Bank geen discontoverrichtingen te Brussel meer doet
met nijverheids- en handelsfirma's, hebben de heren Jean de Cooman
d'Herlinckhove, Emile Hayoit en Michel Waucquez, leden van het Discon-
tocomité te Brussel, tot de conclusie gebracht dat de rol van dit Comité
geleidelijk van zijn betekenis heeft verloren. Evenals de Regentenraad
waren zij van mening dat hun Comité, onder de huidige omstandigheden,
geen reden van bestaan meer had.

Bijgevolg hebben de heren Hayoit en Waucquez niet verzocht om
verlenging van hun mandaat, terwijl de heer de Cooman d'Herlinckhove
zijn ontslag heeft ingediend. Ret Discontocomité heeft dus zijn activiteit
per 31 december 1971 stopgezet.

De Bank is de heren Jean de Cooman d'Herlinckhove, Emile Hayoit en
Michel Waucquez ten zeerste dankbaar voor de uitstekende diensten die
zij de Instelling hebben bewezen gedurende de vele jaren dat zij nauw
bij haar activiteiten waren betrokken.

** '"
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Artikel 2, alinea 3, van de organieke wet van de Bank, overgenomen
in artikel 3 der statuten, bepaalt dat een discontokantoor of -comité aan
elk agentschap wordt verbonden in de plaatsen waar de betrokken regering
het nodig acht, na de Regentenraad van de Bank te hebben gehoord.

De discontokantoren vonden hun reden van bestaan in de noodzaak
aan al de industriële en commerciële ondernemingen van het Land de
mogelijkheid te bieden kort krediet op te nemen onder zo gunstig moge-
lijke voorwaarden. De kantoren zijn in dat opzicht jarenlang waardevolle
medewerkers van de Bank geweest.

Deze rol heeft gaandeweg aan betekenis verloren wegens de diep-
gaande wijzigingen die 's Lands financieel bestel heeft ondergaan. Na
beraadslaging van de Regentenraad, heeft de Bank hierover de goed-
keuring van de Regering bekomen en in november 1971 aan al de leden
van de discontokantoren laten weten dat deze vennootschappen voor haar,
als monetaire autoriteit belast met de regulering van het krediet, geen
actief instrument meer vormden voor haar beleidsvoering. Derhalve
heeft zij bekendgemaakt dat het in haar bedoeling lag het aantal disconto-
kantoren geleidelijk te verminderen tot zij volledig zijn verdwenen. Bij de
tenuitvoerlegging van deze politiek zal rekening worden gehouden met de
eigen situatie van ieder kantoor.

99





Personeel





Sedert 1 januari 1972 bekleedt de heer Armand Vranckx, chef van het
personeel, de rang van adviseur van de Directie.

** *

Door het overlijden, op 8 december 1971, van Dokter Pierre
De Ketelaere, chef van de medico-sociale dienst, ontviel de Bank een
bekwaam en menslievend medewerker die ieders waardering genoot.

De Bank betreurt eveneens het voortijdig overlijden van de heren Paul
Lebrun, Robert Arijs, Emile Nicolaes, Robert Deleener en Florent Janssens,
van het Hoofdbestuur, en de heren Marius Luycks en Henri Scory, van
het agentschap te Charleroi.

Zij betuigt haar erkentelijkheid aan de ambtenaren die in 1971, na
een lange en vruchtbare loopbaan, de pensioenleeftijd bereikten. Benevens
de heer Pierre Hertschap, agent te Oudenaarde, en de heer Charles Sibille,
agent te Mechelen, wil zij nog vermelden de heren Jan Verbiest en Charles
Brauns, afdelingshoofden, respectievelijk van de bijbank te Antwerpen en
het agentschap te Hasselt.

Zij dankt eveneens voor hun toegewijde medewerking, de personeels-
leden die gedurende het voorbije jaar werden gepensioneerd: de heren Max
Collart, Edouard Cordemans, Juffr. Mélanie Coryn, Mevr. Louise Cuchetti-
Berckmans, de heer Léonard De Paepe, Juffr. Louise Dethise, de heer Mar-
cel Goffin, Mevr. Marie Mathieu-Lenom, Mevr. Maria Niset-Verdoodt,
de heren Léandre Plancq, Raymond Quenon, Jules Theys, Juffr. Joséphine
Wittenbergh, van het Hoofdbestuur, en de heren Lambert Boelen, Alfons
Broodcoorens, Maurits Debeurme, Michel Dhont, Louis Lambert y, Marcel
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Vande Weert, die deel uitmaakten van het personeel der bijbanken en
agentschappen.

Aan allen wenst zij nog een lang en kommerloos bestaan.

** *

Dokter Marcel Romain volgde wijlen Dokter Pierre De Ketelaere op
als chef van de medico-sociale dienst. Daar de heer Léon Sambrée eerlang
op rust wordt gesteld, werd de leiding van de dienst Algemene Boekhouding
toevertrouwd aan de heer Pol Dasin. De heer Paul Jacobs wordt benoemd
tot chef van de dienst Opleiding die in het kader van het departement
Organisatie en Opleiding is opgericht.

De heer Leopold Kerremans werd belast met het bestuur van het
agentschap te Mechelen; de leiding van de agentschappen te Dendermonde
en te Oudenaarde werd respectievelijk aan de heer Joseph Boudou en
de heer Pierre Peetroons opgedragen.

De heren Freddy Depuydt en Jacques Tassier nemen, ad interim, het
beheer waar respectievelijk van de agentschappen te Boom en te Malmédy.

** *

De salarissen van het personeel werden aangepast, waarbij de Bank
zich heeft geïnspireerd op de sociale programmatieakkoorden gesloten in
de paritaire commissie der banken; de beslissingen werden voorafgegaan
door grondige studies en een langdurige onderhandeling met de syndicale
afvaardiging van het personeel.

Bij deze gelegenheid werd de aandacht nogmaals gevestigd op het
feit dat de verhoging van het basissalaris en de verbetering van de pro-
duktiviteit bij het werk steeds moeten samengaan.
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In dat opzicht legt de Bank graag de nadruk op de medewerking die
het personeel verleent door zijn levendige belangstelling voor de moderne
methoden van beheer en van informatieverwerking. Er zullen in 1972
nieuwe cursussen worden georganiseerd.

** *

Overeenkomstig de jongste wettelijke voorschriften terzake werd de
opdracht van het Comité voor veiligheid, gezondheid en verfraaiing van
de werkplaatsen verruimd. Verkiezingen werden gehouden met het oog
op de vernieuwing van de mandaten van de afgevaardigden van het
personeel in dit Comité.

** *

Verscheidene ambtenaren en bedienden verlenen zoals voorheen, in
Afrika, hun medewerking aan diverse centrale banken.

De Bank verheugt zich over de vriendschapsbanden die haar aan deze
instellingen verbinden, alsmede over de openheid van de wederzijdse
betrekkingen.

** *

De individuele verdiensten werden op 1 januari 1972 beloond met
verhogingen in de weddeschalen en promoties.

Het Beheer betuigt het personeel andermaal zijn grote tevredenheid.
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Ontleding van de Balans

en van de Win st- en Verliesrekening

over het boekjaar 1971





Door de besluiten van de monetaire Conferentie te Washington
werden de verhoudingen die de wisselnotering beheersen, in de zin van
een opwaardering van de Belgische frank gewijzigd.

Op 31 december 1971, datum waarop de hierna gecommentarieerde
balans en winst- en verliesrekening werden opgemaakt, ontbrak het nog
aan juridische instrumenten om deze wijziging te kunnen opnemen in de
evaluatie van de externe tegoeden en verbintenissen van de Bank.

De Bank diende zich inzonderheid te houden aan de wettelijke, niet
geamendeerde bepaling van de Belgische munteenheid. Bovendien, op
31 december 1971, had het Internationaal Muntfonds niet de nodige
beslissing genomen om de uitdrukking in Belgische franken van de rechten
en verplichtingen van België als lid van het Fonds en als deelnemer aan
de rekening « Bijzondere trekkingsrechten » te wijzigen. Tot nader order
werd dus niets veranderd aan de evaluatie van de goudvoorraad en van
de elementen die onder het hoofd « Internationaal Muntfonds )) op de
balans voorkomen.

De Bank heeft in haar boeken voorlopige rekeningen geopend ter
aanpassing, op basis van de « spilkoersen n , van haar activa en passiva
in vreemde valuta's. Bij ontstentenis van wettelijke pariteiten tussen de
frank en de vreemde valuta's en met inachtneming van de dekkingen die
de Bank bezit, bliicer: deze rechtzettingen momenteel begrepen in
de algemene rekeningen cc Vreemde valuta's )), cc Te ontvangen vreemde
valuta's en goud )) en cc Te leveren vreemde valuta's en goud n ,
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ACTIVA

GOUDVOORRAAD.

De goudvoorraad wordt geboekt tegen F 56.263,7994 per kilogram
fijn, d.i. de prijs die overeenstemt met de bepaling van de Belgische munt-
eenheid gegeven in artikel 1 van de wet van 12 april 1957 betreffende het
muntstatuut.

Hij vertegenwoordigt
waarvan,

.F 77.206.629.692

goud in het buitenland .
goud in België .

F
F

76.837.014.056
369.615.636

F 77.206.629.692

Vooral ingevolge de terugkoop van dollars door de Amerikaanse Schat-
kist en de verwerving van Belgische franken door het Internationaal Munt-
fonds (') nam in de loop van het voorbije jaar de goudvoorraad van de
Bank toe met F 8.077.186.740; daartegenover heeft zij voor F 4.389.957.768
fijn goud gecedeerd, inzonderheid aan de Belgische Schatkist en aan de
Nederlandsche Bank, enerzijds met het oog op de terugbetaling van schat-
kistcertificaten uitgedrukt in goud, anderzijds in toepassing van de overeen-

(') Zie blz. 114 van dit verslag.
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komst, waarvan de draagwijdte op bladzijde XIII en XIV van dit verslag
wordt toegelicht.

De goudvoorraad, die op 31 december 1970 F 73.519.400.720 beliep,
is bijgevolg per saldo met F 3.687.228.972 toegenomen.

INTERNATIONAAL MUNTFONDS.

Op basis van de op 31 december 1971 geldende voorschriften wor-
den de tegoeden, verworven bij toepassing van de tussen de Staat en de
Bank gesloten overeenkomsten in verband met de rechten en verplichtingen
van België als lid van het Internationaal Muntfonds en als deelnemer aan
de rekening « Bijzondere trekkingsrechten » C) onder de hiernavolgende
rubrieken geboekt.

D eel n e m ing.

Het quotum van België in het Internationaal Muntfonds vertegenwoor-
digt de tegenwaarde van FB 32.500.000.000.

Krachtens de wet van 9 juni 1969 is de Bank bevoegd om als eigen
tegoeden te boeken, de rechten welke de Belgische Staat bezit uit hoofde
van het deel van zijn quotum in het Fonds dat de tegoeden in Belgische
franken van dit laatste overtreft.

Per 31 december 1971 vertoont de rekening
« Deelneming » een saldo van . . F 29.972.154.941

Dit bedrag vertegenwoordigt wat bij overeen-
komst de trekkingsrechten in de « goudtranche » en
in de « supergoudtranche » wordt genoemd.

Op 31 december 1970 was het saldo van deze
rekening .F 19.583.803.811

(') Wet van 9 juni 1969. Zie verslag over de verrichtingen van het boekjaar 1969, blz. 150
en 151.
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In vergelijking met het voorgaande jaar is er dus
een vermeerdering met . F
die verklaard wordt door de volgende bewegingen :

Vermeerdering :

a) Trekkingen van Belgische franken op het Interna-
tionaal Muntfonds door volgende landen :

Brazilië
Verenigde Staten van Amerika.

b) 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
op 30 april1971 (art. XII, sect. 6/b van de statuten
van het Fonds) . F

c) Uitgaven van het Fonds voor eigen rekening.

meer.

Vermindering :

a) Terugbetalingen III Belgische franken aan het
Internationaal Muntfonds door volgende landen:
Ceylon F 60.000.000
Chili . F 773.465.719
Columbia F 515.132.181
Denemarken F 100.000
Ecuador F 79.715.851
Filippijnen .F 100.000.000
Frankrijk .F 11.140.721.071 C)
Ghana F 140.000.000
Indonesië F 50.000.000

Te transporteren F 12.859.134.822

10.388.351.130

F
F

461.397
34.500.000.000

F

F

61.807.984

228.973

34.562.498.354

(1) Aanwending van Belgische franken bij de uitvoering van terugkoopverplichtingen
- door Frankrijk, ten belope van de tegenwaarde van $ 222,8 miljoen op een totaal van

$ 983,8 miljoen.
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Transport F

F
F
F
F

.F
F
F
F

Mauritius
Rwanda
Soedan
Syrië .
Tunesië
Turkije
Uruguay
Verenigd Koninkrijk .

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

12.859.134.822

31.550.000
25.000.000
25.000.000
55.000.000
73.500.000

250.000.000
125.000.000

8.350.000.000 C)

2.379.962.402

minder. 24.174.147.224F

F 10.388.351.130Netto-vermeerdering.

Le n i n gen C).

In 1971 heeft de Bank geen leningen moeten verstrekken, tot onthef-
fing van de Belgische Staat, aan het Internationaal Muntfonds bij toepas-
sing van de Algemene Leningsarrangementen.

Bij zon der e t rek kin g s r e ch ten C).

Het door de Bank geboekt tegoed, uit hoofde van
de deelneming van de Belgische Staat in de rekening
« Bijzondere trekkingsrechten )) bij het Internationaal
Muntfonds, beloopt per 31 december 1971 . F 20.269.825.950

Te transporteren F 20.269.825.950

(1) Aanwending van Belgische franken bij de uitvoering van terugkoopverplichtingen :
- door het Verenigd Koninkrijk, ten belope van $ 167 miljoen op een totaal van
$ 1.298,9 miljoen.

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

Op 31 december 1970 was het saldo. . F

20.269.825.950

10.245.522.200

d.i. een vermeerdering van . . F
die als volgt kan worden verklaard :

10.024.303.750

a) toewijzing door het Internationaal Muntfonds aan
België, op 1 januari 1971, van een tweede schijf
bijzondere trekkingsrechten gelijk aan 10,7 pct. van
het quotum van ons land in het Fonds, te weten. F 3.477.500.000

b) aankoop van bijzondere trekkingsrechten van parti-
ciperende lidstaten tegen vreemde valuta's. . F 6.500.000.000

c) storting van bijzondere trekkingsrechten door het
Fonds voor rekening van de Belgische Schatkist uit
hoofde van intresten op de tegoeden van België
voor het boekjaar afgesloten op 30 april 1971
(art. XXVI van de statuten van het Fonds) . . F 46.803.750

De tegenwaarde van de aan België toegewezen bijzondere trekkings-
rechten staat geboekt op de passiva, in de termijnrekening zonder bepaalde
vervaldag: cc Internationaal Muntfonds : Bijzondere trekkingsrechten, netto
cumulatieve toewijzing)) (").

De toewijzing op 1 januari 1971 heeft het bedrag van deze rekening
verhoogd tot F 7.022.300.000.

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 geheel van de verbintenissen op zicht tot een
bedrag van ten minste één derde dekken.

(1) Zie blz. 126 van dit verslag.
(2) Zie verslag over de verrichtingen van het dienstjaar 1969, blz. 152.
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Op 31 december 1971 bereiken de dekkingsele-
menten in totaal F
tegen, op 31 december 1970 . .F

127.448.610.583
103.348.726.731

Het dekkingspercentage bedraagt derhalve 61,04 pct. Per 31 decem-
ber 1970, bedroeg het 53,36 pct.

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

De tegoeden en verbintenissen van de Bank in vreemde valuta's
vertegenwoordigen op de balansen van 31 december 1970 en 31 december
1971 de volgende bedragen :

Per 31 december 1970 Per 31 december 1971

Vreemde valuta's .F 39.013.870.093 35.039.251.068
Te ontvangen vreemde valuta's
en goud n. .F 10.717.986.554 244.796.908

F 49.731.856.647 35.284.047.976

Te leveren vreemde valuta's
en goud C) . .F 48.686.895.295 35.796.176.847

Netto-positie .F 1.044.961.352 512.128.871

De voorlopige aanpassing van de activa en de passiva, op basis van de
spilkoersen, parallel uitgevoerd in de boeken van de Bank, beïnvloedt haar
netto-positie niet.

Op 31 december 1970 was deze laatste positief; op 31 december 1971
is zij negatief.

Vanaf 30 augustus 1971 is een negatieve positie ontstaan onder invloed
van de regularisatietussenkomsten voorzien bij de hogervermelde overeen-
komst met de Nederlandsche Bank. Ten opzichte van deze laatste is de

(1) Zie blz. 126 van dit verslag.
(2) Alle lopende verrichtingen luiden in vreemde valuta's.
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schuld van de Bank maximaal tot F 6.357 miljoen opgelopen op 30 sep-
tember 1971. Op 31 december 1971 was zij tot F 1.399 miljoen terug-
gebracht.

INTERNATIONALE AKKOORDEN.

Per 31 december 1971 vertoont deze rubriek geen enkel saldo.

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

E u rop e e s M one t a i rAk k a a r d.

Deze rekening is bestemd voor de voorschotten in Belgische franken
door de Bank verstrekt aan andere centrale banken, overeenkomstig de
stipulaties van het Europees Monetair Akkoord dd. 5 augustus 1955, vol-
gens de bepalingen van de overeenkomst dd. 16 april 1959 gesloten met
de Belgische Staat C), en tegen de rentevoet vastgelegd door de Commissie
van Bestuur van het Akkoord. Sinds februari 1960 bleef deze rentevoet
steeds 3 pct. Voor de laatste opnemingen moet worden teruggegaan tot
maart 1963.

And ere a k k a a r 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.

In 1971 is het saldo van deze rekening maximaal F 186.000.000
geweest. Per 20 augustus 1971 werd deze rekening aangezuiverd.

De krachtens deze akkoorden verstrekte voorschotten worden beheerst
door de overeenkomsten dd. 25 februari 1947 tussen de Staat en de Bank

(') Zie verslag over de verrichtingen van het boekjaar 1959, blz. 106.
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en dd. 1 juli 1959 tussen de Staat, de Bank en de Nationale Maatschappij
voor Krediet aan de Nijverheid. Deze overeenkomst werd per 31 decem-
ber 1971 opgeheven.

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

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 cc Debiteuren wegens
termijnverkopen van vreemde valuta's en goud n ,

Deze verbintenissen staan op de balans per 31 december 1971 te
boek voor. F 34.777.367.546

Zij beliepen per 31 december 1970 . F 37.843.000.821

HANDELSPAPIER.

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

De vergelijking der cijfers per 31 december 1970 en per 31 decem-
ber 1971 is als volgt :

Per 31 december 1970 Per 31 december 1971

Wissels op België (") F 6.481.573.790 15.075.358.463
Wissels in Belgische franken
op het buitenland F 6.340.995 8.881.981

Totaal F 6.487.914.785 15.084.240.444

(1) Zie blz. 126 van dit verslag.
(2) Alle lopende verrichtingen luiden in vreemde valuta's.
(a) Waarvan geviseerde accepten : Per 31 december 1970 Per 31 december 1971
- export . F 1.425.000.000
- import . F 2.153.000.000 6.141.000.000
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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 1970 Per 31 december 1971

Instellingen door een bijzondere
wet beheerst F

Banken F

Ondernemingen en particulieren F

147.661.154

27.795.920

13.100.920

305.896.138

651.519

12.028.514

318.576.171Totaal. . F 188.557.994

OVERHEIDSEFFECTEN.

De overeenkomsten dd. 14 september 1948, 15 april1952 en 30 maart
1968, gesloten op grond van 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

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

16.533.000.000

533.000.000

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

Per 31 december 1971 had de Bank voor F 4.925.000.000 Belgische
schatkistcertificaten in haar bezit, tegenover F 13.250.000.000 per 31 de-
cember 1970.
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L u x e m bur g seo ver hei d s e f f e c ten.

Evenals per 31 december 1970 had de Bank, per 31 december 1971,
geen Luxemburgse schatkistbons in portefeuille.

DEEL- EN PASMUNT.

De Bank heeft volgende deel- en pasmunt in kas :

Per 31 december 1970 Per 31 december 1971
Deelmunt :

Biljetten der Thesaurie . .F 177.287.360 203.184.700
Zilvermunt .F 21.221.150 27.056.950

Pasmunt .F 66.744.447 82.047.316

F 265.252.957 312.288.966

De bepalingen van kracht op 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 871.303
tegen, per .'31december 1970 . . F 1.602.716

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 artikel3 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.

(1) Zie verslag over de verrichtingen van het boekjaar 1962, blz. 150.
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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 1971 . F 3.832.270.726
tegen, per 31 december 1970 . .F 3.728.395.620

De Bank heeft ten belope van F 50.000.000 ingeschreven op de ver-
hoging, groot F 500.000.000, van het kapitaal der Nationale Investerings-
maatschappij, waartoe op 9 november 1971 werd besloten; op haar
inschrijving heeft zij een vijfde gestort, zegge F 10.000.000. Deze laatste
som is begrepen in het bedrag van F 103.875.106 waarmede haar porte-
feuille overheidsfondsen t.O.V.vorig jaar is toegenomen.

TE INNEN WAARDEN.

Deze waarden staan op de balans per 31 december 1971 te boek
voor . F 414.284.977
tegen, per 31 december 1970 .F 1.196.031.173

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 1971 opgenomen voor. . F 2.191.668.752

Per 31 december 1970 stond zij te boek voor. F 2.161.034.555

De Bank heeft de modernisering van haar installaties voortgezet.
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Het optrekken van een vijfde verdieping op een gedeelte van het
gebouw van het Hoofdbestuur is beëindigd.

Aanpassings- en vernieuwingswerken van bestaande lokalen en instal-
laties worden in verschillende zetels uitgevoerd. De wederopbouw van het
agentschap te Turnhout werd in 1971 aangevat.

De verbetering van de arbeidsvoorwaarden en de verdere bevordering
van de veiligheid van personen en waarden zijn de essentiële doelstellingen
van het immobiliënprogramma 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 1971 voor.
tegen, per 31 december 1970 .

F
F

3.514.079.159
3.119.940.905

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 1971 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 1971 met het oog op de vennootschapsbelas-
ting, over te dragen naar het dienstjaar 1972. . 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
voortgezet, 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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PASSIVA

BANKBILJETTEN IN OMLOOP.

De biljetten van de Bank in omloop op 31 december 1971 vertegen-
woordigen F 201.765.533.100

Per 31 december 1970 was het bedrag F 188.211.613.600

Ziehier de samenstelling ervan per coupure :

Per 31 december 1970 Per 31 december 1971

F 5.000 F 30.630.670.000
F 1.000 F 169.383.581.000 152.024.830.000
F 500 F 9.678.627.500 9.655.307.500
F 100 F 9.149.405.100 9.454.725.600

Totaal F 188.211.613.600 201. 765.533.100

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 1970 Per 31 december 1971

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

23.561.088 19.309.033

7.434.718 7.434.718

Te transporteren F 30.995.806 26.743.751

(') 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 30.995.806 26.743.751

Instellingen door een bijzondere
wet beheerst . F 248.486.198 374.599.706
Banken in België . .F 1.187.845.188 1.009.217.835
Ondernemingen en particulieren F 217.780.932 297.109.697
Banken in het buitenland, gewone
rekeningen F 525.646.050 698.654.172
Te betalen waarden . .F 2.551.013.444 1.485.435.14.6

Totaal .F 4.761.767.618 3.891.760.307

Volgende verbintenissen, luidend in Belgische franken, zijn opgeno-
men onder het hoofd cc Te betalen waarden » : bankassignaties, verplaatste
cheques, betaalmandaten, dividenden, tegenwaarden 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 zijn als volgt :

Per 31 december 1970 Per 31 december 1971

Europees Monetair Akkoord .
Andere akkoorden

Totaal

F
F

F

458.980.162
263.962.838

1.077.208.584
2.052.126.624

3.129.335.208722.943.000

TOTAAL DER VERBINTENISSEN OP ZICHT.

De verbintenissen op zicht omvatten de bankbiljetten in omloop, de
rekeningen-courant en diversen, en de verbintenissen tegenover het buiten-
land in het kader van internationale akkoorden.
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Per 31 december 1971 belopen zij F 208.786.628.615, tegen
F 193.696.324.218 per 31 december 1970.

INTERNATIONAAL MUNTFONDS :

Bijzondere trekkingsrechten, netto cumulatieve toewijzing.

De tegenwaarde van het bedrag van F 7.022.300.000 onder deze
rubriek, bevindt zich op de actiefzijde in de rekening : « Internationaal
Muntfonds : Bijzondere trekkingsrechten )) (').

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 1971
onder het hoofd cc Te leveren vreemde valuta's en goud )) (") bereikt
F 35.796.176.847 tegen F 48.686.895.295 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 Il.

(') Zie blz. 114 van dit verslag.
(2) Zie blz. 116 en 118 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 1971 .
tegen, per 31 december 1970 .

F
F

3.514.079.159
3.119.940.905

OVERGANGSREKENINGEN OP DE PASSIVA.

Ziehier de overgangsrekeningen op de passiva, per 31 december 1971 :

a) Herdisconto van de wissels en schatkistcertificaten
in portefeuille . F 58.137.765

b) Prorata van deport op te leveren vreemde valuta's F

c) Fonds van de Honderdste Verjaring . F

d) Verzamelingen . F

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

e) Fiscale voorziening C) . . F

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

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

h) Maatschappelijke voorziening voor diverse risi-
co's (') . F 1.725.000.000

--------

Totaal F 2.999.464.227

11.324.082

40.207.011

17.297.800

516.396.535

100.000.000

531.101.034

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.

(I) Zie blz. 144 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 1970 Per 31 december 1971

Statutaire reserve F

F

852.112.403

532.495.800

899.529.526

732.551.425Buitengewone reserve

Rekening voor afschrijving van ge-
bouwen, materieel en meubelen F 2.000.483.122 2.028.351.349

Totaal. F 3.385.091.325 3.660.432.300

De vermeerdering vertegenwoordigt het aandeel in de verdeling der
winst van 1970 dat aan de statutaire reserve toekomt, alsmede een over-
schrijving naar de buitengewone reserve en de afschrijving op gebouwen,
geboekt dd. 31 december 1971.

De overschrijving op 31 december 1971 naar de buitengewone reserve,
zegge F 200.055.625, wordt besproken in de toelichting van de Winst- en
Verliesrekening C).

Het verschil tussen het bedrag van de rubriek « Gebouwen, materieel
en meubelen )) op de activa en dat van de rubriek « Rekening voor
afschrijving van gebouwen, materieel en meubelen )) op de passiva,
zegge F 163.317.403, 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 502.690.666 tegen F 475.567.048 per 31 december 1970.

(') Zie blz. 143 van dit verslag.
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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) )) verschijnt op de week-
staat van de Bank, onderaan het totaal van de
passiva (').

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

GEOPENDE DOCUMENTAIRE KREDIETEN.

Zijn opgenomen onder het hoofd « Geopende
documentaire kredieten )),de importkredieten geopend
door de Bank aan Belgische ondernemingen, cliënten
van haar discontokantoren, alsmede de exportkredieten
geopend door bemiddeling van buitenlandse ban-
ken . .F

2.288.783.124

24.150.122

(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 1971 ('), 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 .F 26.231.021.596

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 411.246.828

ONTVANGEN WAARBORGEN.

De ontvangen waarborgen omvatten volgende
posten:

Onderpanden van de voorschot-
rekeningen . F 26.347.229.760

Waarborgen verleend door de
discontocedenten

Te transporteren

.F

.F

7.859.500

26.355.089.260

(') Andere dan die aanwezig in de portefeuille van de Bank (zie blz. 118 van dit verslag),
te weten:

Per 31 december 1970 Per 31 december 1971

geviseerde accepten :
- export
- import

F 19.554.490.316
F 8.025.661.164
----------------

F 27.580.151.480(°)

22.604.498.437
3.626.523.159

26.231.021.596(0)

(*) Inclusief die welke vervallen binnen de 120 dagen
op datum vaD de balans . . . . . . F 14.203.176.475 9.872.882.744
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Transport.. . F

Waarborgen in overheidseffecten
gesteld door ontleners van call
money . F
Diverse borgtochten F

26.355.089.260

4.826.491.000
885.786.277

Totaal. . F 32.067.366.537

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 1.000.000.000

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 1971. . F 10.639.274

BEWAARNEMINGEN VAN EFFECTEN.

Deze bewaarnemingen zijn onderverdeeld als
volgt:
Internationaal Muntfonds .F 2.201.000.000
Internationale Ontwikkelings-
Associatie F 137.000.000

Te transporteren F 2.338.000.000

(') Het betreft voorschotten via het Europees Monetair Akkoord (zie blz. 117).
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Transport. F

Aziatische Ontwikkelingsbank F

Internationale Bank voor Herstel
en Ontwikkeling. . .. . F

Andere bewaarnemingen. . . F

SCHATKIST.

2.338.000.000

61.800.000

465.547.500

97.315.183.450

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 . . . . ..... F

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

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

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

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

4 1/2 % Certificaten Nationale
Landmaatschappij .. . F

Te transporteren .F

5.000.000.000

1.000. 000.000

638.305.187

1.225.018.259

3.708.085.000

372.616.000

11.944.024.446

132

100.180.530.950



Transport .F 11.944.024.446

Diverse waarden:
- neergelegd door het Munt-

fonds C) .F 839.245.885

- andere .F 1.618.005.491

F 14.401.275.822

Diverse waarden door de Staat in bewaring genomen:

Waarden door derden
gedeponeerd .F 25.510.075.198

108.710.605.600

112.064.353.751

Dienst der ingeschreven Schuld. F

Deposito- en Consignatiekas. . F

Als borgstelling gedeponeerde
waarden . F 7.799.393.576

F 254.084.428.125

Waarden afgegeven ingevolge de bepalingen betref-
fende het van onwaarde maken van de niet aange-
geven Belgische effecten aan toonder (2) . . F 40.343

Af te leveren waarden .

Totaal

F

F

36.630.461.342

305.116.205.632

RENTENFONDS.

De waarden die eigendom zijn van het Renten-
fonds opgericht krachtens de besluitwet van 18 mei
1945, in bewaring bij de Bank, bedragen . . F 15.833.963.612

(') Belgisch Muntfonds.
(2) 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 Spaar- en Lijf-
rentekas zijn onderverdeeld als volgt :

Voorlopige beleggingen F 88.569.447.360

Beleende fondsen. . F 13.052.100

Neergelegde waarborgen

Totaal

F 476.943.868
-------

. F 89.059.443.328
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WINST - EN VERLIESREKENING

CREDIT

De internationale monetaire eonjunctuur heeft de samenstelling van
het provenu uit de verrichtingen van de Bank gewijzigd.

Wegens de toevloeiing van vreemde valuta's gedurende het grootste
deel van 1971, zijn buitenlandse tegoeden in de plaats getreden van
het binnenlandse krediet waardoor de ontvangsten van disconto en van
intrest zijn afgenomen en de opbrengst van de verrichtingen met het
buitenland is toegenomen.

DISCONTO EN INTRESTEN.

Per 31 december 1970 Per 31 december 1971

F 1.480.745.423 679.415.178

De ontvangsten van disconto en intrest zijn aanzienlijk verminderd.
In vergelijking met vorig jaar is het gemiddeld niveau van het handels-
papier in portefeuille en van de voorschotten op onderpand gedaald van
F 8.055 miljoen tot F 5.001 miljoen, dat van de portefeuille overheids-
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effecten van F 11.533 miljoen tot F 6.247 miljoen. De discontovoet voor
geaccepteerde in een bank gedomicilieerde wissels werd op 25 maart terug-
gebracht van 6,50 % tot 6 % en op 23 september tot 5,50 %.

Overeenkomstig artikel 37 der statuten wordt het gedeelte van de
opbrengst der verrichtingen van disconto, voorschot en belening dat de
3 % overtreft aan de Staat toegekend en opgenomen onder een bijzondere
rubriek van de winst- en verliesrekening C).

Na aftrek van het bedrag verschuldigd aan de Staat, zijn de ont-
vangsten van disconto en intrest van de Bank in 1971, in vergelijking met
1970, met F 254.743.399 verminderd C).

WISSEL EN PROVENU DER BELEGGINGEN IN HET BUITENLAND.

Per 31 december 1970 Per 31 december 1971

F 1.565.693.416 1.802.047.387

Zoals uit de hierboven geciteerde cijfers blijkt zijn de ontvangsten uit
wisselverrichtingen en beleggingen in het buitenland, integendeel, vim het
ene tot het andere jaar toegenomen met F 236.353.971.

Het betreft hier het nettoresultaat verworven door de Bank, na voor-
afgaande aftrek van het bedrag dat aan de Schatkist toekomt. Inderdaad,
sedert 1 januari 1966 worden de voorwaarden, door de Bank gesteld aan de
Schatkist voor dekkingen op termijn, derwijze aangepast dat voor de Bank
de netto-opbrengstvoet van de plaatsingen, mogelijk gemaakt door genoem-
de dekkingsoperaties, niet de intrestvoet overschrijdt waarboven de
opbrengst voor gedane verrichtingen van disconto, voorschot en belening
door de Bank aan de Staat wordt toegekend.

(1) Zie blz. 142 van dit verslag.

(2) Bruto-ontvangst
Aandeel van de Staat .

Blijft voor de Bank .

Boekjaar 1970
F 1.480.745.423
F 893.532.465
----------------

587.212.958

Boekjaar 1971
679.415.178
346.945.619

332.469.559F
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De ruimte op de binnenlandse markt heeft in 1971 de Schatkist in
de mogelijkheid gesteld haar verplichtingen tegenover het buitenland te
verminderen. Daardoor, en terwijlonder invloed van de internationale
monetaire eonjunctuur de buitenlandse tegoeden van de Bank aanzienlijk
toenamen, verminderde het gemiddelde bedrag van deze tegoeden bestemd
voor dekking van de verplichtingen van de Schatkist. Per saldo vermeerder-
de dan ook het nettoresultaat verworven door de Bank ondanks de weerslag
op de bruto-ontvangst C) van een daling van de rentetarieven in het buiten-
land en de eonversie in goud of in posities op het Internationaal Muntfonds
van een belangrijk gedeelte van de deviezenoverschotten. Coud brengt
geen rente op en de Bank ontvangt slechts een vergoeding van 0,50 % voor
haar posities op het Internationaal Muntfonds (").

RECHTEN OP BEWAARNEMINGEN, PROVISIES EN VERGOEDINGEN.

Per 31 december 1970 Per 31 december 1971

F 192.597.165 188.878.802

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

De forfaitaire toelage van 0,10 % op de niet-rentende, geconsolideerde
vordering van F 34.000.000.000 welke de Bank op de Staat bezit, is opge-
nomen onder de vergoedingen. Deze toelage wordt aan de Bank toegekend
als gedeeltelijke schadeloosstelling voor de instandhouding van de biljetten-
omloop waarvan deze vordering de tegenpost vormt.

(1) Bruto-ontvangst
Aandeel van de Staat .

Blijft voor de Bank .

Boekjaar 1970
F 3.033.795.589
F 1.468.102.173-----------------
F 1.565.693.416

Boekjaar 1971
2.131.456.507

329.409.120

1.802.047.387

(2) Het betreft netto-posities, zegge, per 31 december 1971 :

Storting in goud

Netto- positie

29.972.154.941

8.125.000.000

Bijzondere trekkingsrechten
Activa . . . . .. 20.269.825.950
Passiva : netto cumula-
tieve toewijzing . 7.022.300.000

Deelneming
Activa

21.847.154.941 Netto- positie 13.247.525.950
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PROVENU DER OVERHEIDSFONDSEN.

Deze rubriek groepeert de elementen die vroeger waren opgenomen
onder de rubrieken (( Provenu der overheidsfondsen » en (( Winst op
verkoop en incassering van effecten )). Deze voorstelling laat een betere
beoordeling toe van het verloop van de globale opbrengst van de porte-
feuille verworven door de Bank krachtens de artikelen 18 en 21 van de
statuten C).

In vergelijking met 1970 is de opbrengst als volgt gestegen :

Per 31 december 1970 Per 31 december 1971

F 197.932.520 222.995.048

De verbetering spruit voort uit de vermeerdering van de portefeuille
en uit de arbitrageverrichtingen waartoe tijdens het voorbije boekjaar werd
overgegaan.

GEIND OP AFGESCHREVEN EN TE VERZILVEREN WAARDEN.

Per 31 december 1970 Per 31 december 1971

F 247.545 691.331

De in 1971 ontvangen bedragen vertegenwoordigen hoofdzakelijk
inkomsten voortkomend uit de verkoop van afgeschreven goederen, waar-
van de Bank geen gebruik meer heeft.

TERUGBETALING VAN BELASTINGEN.

Het bedrag van F 34.919.643 vertegenwoordigt de terugbetaling aan
de Bank van het niet aangewend gedeelte van haar vervroegde storting met
betrekking tot het dienstjaar 1969 C).

(1) Zie blz. 121 van dit verslag.
(2) Art. 277, § 3 van het Wetboek der inkomstenbelastingen.
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OVERSCHRIJVING VAN DE OVERGANGSREKENING OP DE PASSIVA a PRO-
VISIE VOOR GEBOUWEN, MATERIEEL EN MEUBELEN »,

Per 31 december 1970 Per 31 december 1971

F 54.561.295 27.868.227

Het bedrag afgenomen op 31 december 1971 van de rekening
(( 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 1970 Per 31 december 1971

F 916.084.564 1.084.666.077

De personeelsuitgaven maken ongeveer 84,7 pct. uit van de algemene
onkosten en bepalen in grote mate het verloop ervan.

Dank zij een voortdurende inspanning op het gebied van personeelsop-
leiding en op het gebied van modernisering van de uitrusting, is de Bank,
gedurende de laatste jaren, in staat geweest met een ongewijzigd per-
soneelsbestand het hoofd te bieden aan een vermeerdering van haar taken.
Niettemin zijn de personeelsuitgaven verder opgelopen ingevolge de
weerslag van de beslissingen getroffen in 1971 op het gebied van de sociale
programmatie in de banksector, ingaand 1 januari 1971, en ingevolge de
drie aanpassingen van de glijdende schaal der bezoldigingen aan de stijging
van het prijsindexcijfer bij consumptie.

De stijging van de prijzen heeft ook haar invloed laten gelden op de
uitgaven voor onderhoud en op de kostprijs van voorraden van alle aard.

Inzake de belasting over de toegevoegde waarde is de Bank een
gedeeltelijke belastingplichtige. Hierdoor komt deze belasting op goederen
en diensten, die haar worden geleverd, niet volledig voor aftrek in
aanmerking.
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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.

GEWONE TOELAGE AAN DE PENSIOENKAS VAN HET PERSONEEL.

Per 31 december 1970 Per 31 december 1971

F 95.260.000 111.058.000

BUITENGEWONE TOELAGE AAN DE PENSIOENKAS VAN HET PERSONEEL.

Per 31 december 1970 Per 31 december 1971

F 70.000.000 138.000.000

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 over-
eenkomstig de evolutie van het prijsindexcijfer bij consumptie; 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 1970 Per 31 december 1971

F 118.283.901 88.399.629

In de geschriften zijn de uitgaven voor investering in gebouwen (met
uitzondering van de waarde der terreinen), in materieel en in meubelen,
volledig afgeschreven.
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De uitgaven over 1971, geringer dan in 1970, vallen als volgt uiteen:

Uitgaven in verband met de constructie van
gebouwen te Brussel en in de provincie. .F 27.868.227

Modernisering van gebou-
wen. . F 26.606.375

Aankoop van materieel voor
de Drukkerij, de technische dien-
sten en de bureaus . .F 22.325.020

Aankoop van meubelen voor
de bureaus te Brussel en in de
provincie .F 11.600.007

F 60.531.402

Totaal. F 88.399.629

GELDELIJKE VERPLICHTING TEGENOVER DE STAAT.

Per 31 december 1970 Per 31 december 1971

F 893.532.465 346.945.619

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.

Zoals uit de bespreking van de ontvangsten van disconto en intrest
blijkt, heeft de inkrimping van het volume der verrichtingen en de
daling van het disconto- en voorschottarief een beperkende invloed uit-
geoefend op deze ontvangsten. Het aandeel van de Staat ondergaat onver-
mijdelijk de invloed hiervan.
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BESTEMMING VAN HET WINSTSALDO.

Het batig saldo van de Winst- en Verliesrekening
beloopt . F 1.187.746.291

Het werd als volgt besteed :

Ooerschriioing naar de buitengewone reserve .F 200.055.625

Overschrijvingen naar de overgangsrekeningen op de passiva :

Fiscale voorziening . .F 360.000.000

Maatschappelijke voorziening voor diverse risico's F 125.000.000

F 685.055.625

Te verdelen nettowinst . F 502.690.666

Totaal. .F 1.187.746.291

Hierna de stand, in detail, van de hoger vermelde rekeningen

a) Buitengewone reserve.

Op 31 december 1970 . .F 532.495.800

Overschrijving overeenstemmend met het gedeelte van
de winst op de verkoop en de incassering van effecten
uit de portefeuille overheidsfondsen, dat fiscale vrij-
stelling geniet op voorwaarde dat het onbeschikbaar
blijft C) . . + F 55.625

Overschrijving via het debet van de winst- en verlies-
rekening tot stijving van het Reservefonds + F 200.000.000

Saldo op 31 december 1971 . .F 732.551.425

(1) Artikelen 34 en 105 van het Wetboek der inkomstenbelastingen.
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b) Fiscale voorziening.

Per 31 december 1970 .F 529.310.175

Betalingen van diverse belastingen en taksen in 1971,
waaronder vooral de onroerende voorheffing. . - F

Provisie voor de vennootschapsbelasting, voor het
boekjaar 1971, gedekt door een vervroegde stor-
~g .-F

12.913.640

360.000.000

Overdracht ten laste van de Winst- en Verliesreke-
ning, met het oog op de vereffening van toekomstige
belastingen + F 360.000.000

----_.

516.396.535Saldo per 31 december 1971 .F

c) Provisie voor gebouwen, materieel en meubelen.

Per 31 december 1970

Afneming in 1971 C) .
Saldo per 31 december 1971 .

.F

-F
.F

558.969.261

27.868.227

531.101.034

Op 31 december 1971 diende geen enkel bedrag naar deze provisie
te worden overgeboekt. Het bestaande saldo dekt de uitvoering van het
huidige programma dat over verscheidene jaren is gespreid.

d) Maatschappelijke voorziening voor diverse risico's.

Per 31 december 1970 . .F 1.600.000.000

Overdracht ten laste van de Winst- en Verliesreke-

Saldo per 31 december 1971

+F
.F

125.000.000ning

1.725.000.000

(1) Zie blz. 139 van dit verslag.
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De maatschappelijke voorziening voor diverse risico's werd einde 1957
aangelegd, gelet op de risico's verbonden aan de activiteit van de Bank
en op de schommelingen waaraan haar resultaten onderhevig zijn.

De voorziening van F 1.725.000.000 vertegenwoordigt 3,39 pct. van het
gecumuleerd gemiddeld bedrag, in 1971, van het handelspapier in porte-
feuille, de tegoeden in vreemde valuta's en de lopende verrichtingen in
Belgische franken en in buitenlandse munt.

VERDELING VAN DE NETTOWINST.

Overeenkomstig artikel 38 der statuten werd de nettowinst als volgt
verdeeld:

1. Aan de aandeelhouders, een eerste dividend van
6 pct. op het nominaal kapitaal. .F 24.000.000

2. Van het overschot, zegge F 478.690.666

a) 10 pct. aan de reserve. .F 47.869.067

b) 8 pct. aan het personeel .F 38.295.253

3. Van het overschot, zegge F 392.526.346

a) aan het Rijk, 1/5e
• .F 78.505.269

b) aan de aandeelhouders, een tweede dividend F 311.120.786

c) het saldo aan de reserve . F 2.900.291

Totaal van de te verdelen nettowinst . F 502.690.666
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DIVIDEND TOEGEKEND VOOR HET BOEKJAAR 1971

Eerste globaal dividend . F 24.000.000
Tweede globaal dividend F 311.120.786

Totaal F 335.120.786

voor 400.000 aandelen, te weten, per aandeel, een
dividend van . .F 837,80

Coupon n' 170 is vanaf 1 maart 1972 betaalbaar met F 680, vrij
van roerende voorheffing.

Het nettodividend is F 680, en derhalve komt het belastbaar inko-
men dat per aandeel voor de personenbelasting dient aangegeven, op
F 1.032 C), inclusief het belastingkrediet en de roerende voorheffing.

De Regentenraad :

Cecil de STRYCKER, Vice-Gouverneur,
Roland BEAUVOIS, Directeur,
Elisabeth MALAISE, Directeur,
Henri VLOEBERGHS, Directeur,
René EWALENKO, Directeur,
Georges JANSON, Directeur,
Constant BOON, Regent,
Henri LEMAIRE, Regent,
Hendrik CAPPUYNS, Regent,
Louis VAN HELSHOECHT, Regent,
Roger RAMAEKERS, Regent,
Raymond PULINCKX, Regent,
Charles HU RIAUX, Regent,
Jozef HOUTHUYS, Regent,
William FRAEYS, Regent.

De Gouverneur,
Robert VANDEPUTTE.

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

Inkomsten van aandelen F 680
Belastingkrediet

680 x 15
F 18256

Roerende voorheffing 680 x 1
4 F 170

F 1.032
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Balans

Winst-en Verliesrekening

Orderekeningen



ACTIVA BALANS PER 31

Goudvoorraad

Internatlonaal Muntfonds :

Deelneming
Leningen
Bijzondere trekkingsrechten

Totaal van de dekklngselementen

Vreemde valuta's

Te ontvangen vreemde valuta's en goud

Internationale akkoorden :

Europees Monetair Akkoord
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

305.896.138
651.519

12.028.514

Overheidseffecten :

Belgische overheidseffecten
Luxemburgse overheidseffecten

Deel- en pasmunt

Tegoed bij het Bestuur del' 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

Totaal van de activa

148

77.206.629.692

29.972.154.941

20.269.825.950

127.448.610.583

35.039.251.068

244.796.908

34.777.367.546

15.084.240.444

318.576.171

4.925.000.000

312.288.966

871.303

34.000.000.000

3.832.270.726

414.284.977

2.191.668.752

3.514.079.159

pro memorie

578.465.211

262.681. 771.814



DECEMBER 1971 PASSIVA

Bankbiljetten in omloop

Rekeningen-courant en diversen :

~

Gewone rekening
Schatkist. .

Buitengewone eonjunctuurtake

Instellingen door een bijzondere wet beheerst

Banken in België

Ondernemingen en particulieren
Banken in het buitenland, gewone rekeningen

Te betalen waarden

19.309.033
7.434.718

374.599.706

1.009.217.835
297.109.697

698.654.172

1.485.435.146

Internationale akkoorden :

Europees Monetair Akkoord

Andere akkoorden

1.077.208.584

2.052.126.624

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

Overgangsrekeningen

Kapitaal

Reservefonds :

Statutaire reserve

Buitengewone reserve
Rekening voor afschrijving van gebouwen, materieel en meubelen

Te verdelen nettowinst

Totaal van de passiva

149

201. 765.533.100

3.891. 760.307

3.129.335.208

208.786.628.615

7.022.300.000

35.796.176.847

3.514.079.159

2.999.464.227

400.000.000

899.529.526
732.551.425

2.028.351.349

502.690.666

262.681. 771.814



DEBET WINST- EN VERLIESREKENING

Algemene onkosten .

Gewone toelage aan de Pensioenkas van het Personeel

Buitengewone toelage aan de Pensioenkas van het Personeel

Afsohrijving van gebouwen, materieel en meubelen .

Geldelijke verpliohting tegenover de Staat :
Provenu boven 3 % der discontoverrichtingen en der voorschotverrichtingen

op onderpand

Oversohrijving naar de buitengewone reserve

Oversohrijvingen naar de overgangsrekeningen op de passiva
Fiscale voorziening
Maatschappelijke voorziening voor diverse risico's

Te verdelen nettowinst

1.084.666.077

111.058.000

138.000.000

88.399.629

346.945.619

200.055.625

360.000.000
125.000.000

502.690.666

2.956.815.616

ORDEREKENINGEN PER r

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

Geopende dooumentaire kredieten
Visum van aooepten betreffende de in- en uitvoer .
Borgtoehten verleend ten gunste van het personeel
Ontvangen waarborgen :

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

Waarborgoertifioatenvan de Sohatkist ontvangen.
Te incasseren waarden
Bewaarnemingen van effecten :

Internationaal Muntfonds
Internationale Oniunkkelinqsaesociatie
Aziatische Ontwik7œlingsban7.
Internationale Bank voor Herstel en Ontwikkeling.
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 X % Certif. N.M. voor de Huisvesting
4 X % Certif. Nationale Landmaatschappij .
Diverse waarden :

- Neergelegd door het Muntfonds .
- Andere

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

Waarden 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 1971 CREDIT

Disoonto en intresten

Wissel en provenu der beleggingen in het buitenland .

Rechten op bewaarnemingen, provisies en vergoedingen

Provenu der overheidsfondsen .

Geïnd op afgesohreven en te verzilveren waarden

Terugbetaling van belastingen .

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

679.415.178

1.802.047.387

188.878.802

222.995.048

691.331

34.919.643

27.868.227

2.956.815.616

31 DECEMBER 1971

26.347.229.760
7.859.500

4.826.491.000
885.786.277

2.201.000.000
137.000.000
61.800.000

465.547.500
97.315.183.450

5.000.000.000
1.000.000.000

638.305.187
1.225.018.259

3.708.085.000
372.616.000

839.245.885
1.618.005.491

14.401.275.822

25.510.075.198
108.710.605.600
112.064.353.751

7.799.393.576
254.084.428.125

40.343
36.630.461.342

88.569.447.360
13.052.100

476.943.868.

2.288.783.124
24.150.122

26.231.021.596
411.246.828

32.067.366.537
1.000.000.000

10.639.274

100.180.530.950

305.116.205.632
15.833.963.612

89.059.443.328





VERSLAG
VAN HET

COLLEGE DER CENSOREN





Mijne Heren,

Het College der censoren stelt er ten zeerste prijs op zich aan te
sluiten bij de hulde die door de Regentenraad wordt gebracht aan Baron
Ansiaux, eregouverneur van de Instelling.

Gouverneur Ansiaux is voor de Bank een eminente leider geweest.
De uitzonderlijke rol die hij op het internationale plan alsook in België
heeft vervuld, en zijn verheven opvatting van de uitoefening van zijn ambt,
zullen in ieders geheugen geprent blijven.

** *

Het College betreurt eveneens het vertrek van directeur Paul Calle-
baut, die op 1 maart 1971 tot voorzitter van de Nationale Maatschappij voor
Krediet aan de Nijverheid werd aangesteld.

Het wenst hem een volledig welslagen bij de vervulling van zijn nieuwe
functies.

** *

De leeftijdsgrens heeft de h. Antoine Herbosch verplicht op
22 februari 1971 afscheid te nemen, na twaalf jaar zitting in het College.
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Zijn collega's brengen hulde aan de h. Herbosch voor zijn minzaamheid
en voor zijn weldoordachte adviezen. Hij heeft zijn taak steeds op voorbeel-
dige wijze vervuld, en gaarne betuigen zij hem andermaal hun gevoelens
van waardering en van vriendschap.

** *

Wij verwelkomen in het College de h. André Leysen die op 22 februari
1971 door de Algemene Vergadering tot censor werd verkozen.

** *

Mijne Heren,

De begrotingsvoorstellen voor het boekjaar 1972, vergezeld van een
omstandig verslag, alsmede de balans en de winst- en verliesrekening per
31 december 1971 werden, binnen de door de statuten en het huishôudelijk
reglement voorgeschreven tijdgrenzen, aan het College voorgelegd.

De begroting van de uitgaven werd gestemd na een grondig onderzoek
van de bewijsstukken overgelegd door de diensten.

De goedkeuring van de balans en van de winst- en verliesrekening
werd voorafgegaan door steekproeven in de inventarisbestanddelen. Het
College erkende de gegrondheid van de redenen waarom per 31 decem-
ber 1971 geen verandering werd gebracht in de wijze van waardering van
de buitenlandse tegoeden en verplichtingen van de Bank. Die redenen
worden uiteengezet in het verslag van de Regentenraad.

De Algemene Raad heeft de verdeling van de winst definitief geregeld.
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In overeenstemming met de bepalingen van artikel 223 van het huis-
houdelijk reglement werden de processen-verbaal, opgemaakt bij elke
inspeetie of controle verricht in het Hoofdbestuur, de bijbanken en de
agentschappen, regelmatig aan het College medegedeeld.

De inspeeties en controleverrichtingen waaraan de leden van het
College deelnamen, hebben hun volledig voldoening geschonken.

Het College wenst nogmaals te wijzen op het plichtsbesef en op de
toewijding van het personeel in al zijn geledingen en waardeert het streven
van de Directie om de organisatie van de Instelling voortdurend aan de
nieuwe behoeften aan te passen en in deze geest de opleiding van het
personeel te volmaken.

Het betuigt ook graag zijn dank aan de Directie voor de doeltreffende
hulp die deze aan het College heeft verleend bij het vervullen van zijn
opdracht.

De leden van het College der censoren,

Fritz MEYV AERT, Secretaris,
Alex FLORQUIN,
Louis PETIT,
Gaston VANDEW ALLE,
Jacques DELRUELLE,
Hubert DETREMMERlE,
Henri DE KERCKHEER,
Roger van de WYER,
André LEYSEN.

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

H. Robert VANDEPUTTE.

H. Cecil de STRYCKER.

H. Roland BEAUVOIS,
Mej. Elisabeth MALAISE,
HH. Henri VLOEBERGHS,

René EWALENKO,
Georges JANSON.

HH. Constant BOON,
Henri LEMAIRE,
Hendrik CAPPUYNS,
Louis VAN HELSHOECHT ,
Roger RAMAEKERS,
Raymond PULINCKX,
Charles HURIAUX,
Jozef HOUTHUYS,
William FRAEYS.

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

H. René MAGDONELLE.

H. Maurice ]ORDENS.

REGERINGSCOMMISSARIS

H. Marcel D'HAEZE.

161



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 DE SCHATBEWAARDER,

Hoofdkas HH. J. SANDRON, hoojdkassler,
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,

F. TOURNEUR, afdelingshoofd.Risicocentrale

Departement Overheidsfondsen J. LJEBAERT, onderdirecteur,

Effecten O. BELLEMANS, afdelingshoofd,

Rentenmarkt A. ROWIES, inspecteur-generaal,

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

Studiën

Departement Studiën Mej. G. VAN POUCKE, onderdirecteur,

Voorlichting HH. V. ]ANSSENS, 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

Opleiding

Medico-sociale dienst

Departement Immobiliën

Gebouwen

Economaat en Toezicht

Drukkerij:

Technische dienst

Administratieve dienst

HH. P. ANDRE, onderdirecteur,

F. HEYV AERT, inspecteur-generaal;

J. DECOSTER, inspecteur-generaal,

R. VAN DEN BRANDEN, inspecteur-
generaal.

R. SIMONIS, onderdirecteur,

]. WENS, inspecteur-generaal,

J. MAERTENS, inspecteur-generaal.

P. DASIN, inspecteur-generaal.

A. BAUDEWIJNS, onderdirecteur,

G. DEVRIENDT, afdelingshoofd,

Mej. M. WILLEMS, afdelingshoofd.

HH. A. VRANCKX, adviseur van de Directie,
chef van het personeel,

J. LUYCKFASSEEL, inspecteur-gene1'Oal,

G. PIRSON, inspecteur-generaal.

J. POULLET, inspecteur-generaal, .

A. VLASSELAER, inspecteur-generaal,

J. NAGANT, afdelingshoofd,

P. JACOBS, afdelingshoofd.

Dr M. ROMAIN.

HH. J. GRAS, onderdirecteur,

F. DEMEULENAERE, afdelingshoofd,

R. CHEV ALlER, afdelingshoofd.

C. AUSSEMS, hoofdingenieur,
onderdirecteur,

C. AUSSEMS,

M. VAN HEDEN, afdelingshoofd.

** *
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BIJBANKEN EN DISCONTOKANTOREN

Antwerpen

Beheerder: HH. E. HUYBRECHT.

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

Luik

Beheerder: J. VILENNE.

Discontokantoor : P. HERMAN,
Baron G. van ZUYLEN,
Ridder M. de LAMINNE de BEX,
A. FRANCOTTE.

Luxemburg (Groothertogdom Luxemburg)

Beheerder: A. TOURNAY.

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

Agenten Leden der Discontokantoren

Aalst HH. F. DE KEYSER, HH. 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 DRIESSSCHE, M. SIMON,

P. BEAUDUIN.

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

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

Boom F. DEPUYDT, a.ï.,
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.

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

166



Dendermonde

Dinant

Doornik

Eeklo

Gent

Geraardsbergen

Hasselt

Hoei

Ieper

Kortriik

La Louvière

Agenten

HH. J. BOUDOU,

G. MARLET,

V. BRANDELAER,

L. GHYSELS,

F. COLLUMBIEN,

K. MORTIER,

K. DEWAELE,

G. WALNIER,

G. BURGGRAEVE,

A. DE VULDER,

R. DEKUYPER,

Leden der Discontokantoren

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

Discontokantoor te Dinant en Marche-en-Famenne
Baron R. de VILLENF AGNE

de VOGELSANCK,
T. de MONTPELLIER
. d'ANNEVOIE,
Baron C. GOFFINET.

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

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

R. HAN ET,
Graaf de HEMPTINNE,
R. BRAUN.

J. RENS,
F. HOEBEKE,
L. DE WITTE.

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

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

Discontokantoor te Roeselaere en Ieper
J. SOUBRY,
F. DECLERCQ,
J. DE MEESTER,
J.-E. VAN DER MERSCH.

P. DE WITTE,
Baron E. de BETHUNE,
T. DE STOOP.

L. PONCEAU,
M. HAUTIER,
T. NICODEME.

167



Agenten Leden der Discontokantoren

Leuven HR H. LIEN ART van LIDTH
de JEUDE,

HH. G. de LAVELEYE,
P. van der VAEREN,
A.-L. VANDER ELST.

Malmédy
Discontokantoor te Verviers en Malmédy

J. TASSIER, a.i., G. PELTZER,
F. TIQUET,
R. van der SCHUEREN.

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

Baron R. de VILLENF AGNE
de VOGELSANCK,

J. de MONTPELLIER
d'ANNEVOIE,

Baron C. GOFFINET.

Discontokantoor te Mechelen en Boom
Mechelen L. KERREMANS, P. CARTUYVELS,

J. VIGNERON,
F. VERHAEGEN.

Moeskroen F. RYCKAERT, G. BLANCKE,
J. CASIER,
F. MORVOET.

Namen F. LEFEVER, T. P. le HARDY
. de BEAULIEU,
Baron de MOREAU

d'ANDOY,
A. PIRMEZ.

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

Niioel 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. PEETROONS, R. VAN CAUWENBERGHE,
C. MAERE,
P. van GELUWE de BERLAERE.
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Péruwelz

Philippeville

Roeselare

Ronse

Sint-Niklaas

Tienen

Tongeren

Turnhout

Verviers

Veurne

Agenten Leden der Discontokantoren

HH. P. NYS,
Discontokantoor te Aat en Péruicelz

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

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

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

F. DECLERCQ,
J. DE MEESTER,
J.-E. VAN DER MERS CR.

M. TRIJS, J. TASTE,
A. DELACROIX,
J.-B. WALTNIEL.

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

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

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

van BRIENEN,
P. MEYERS.

L. VAN DEN WIJNGAERT, L. JANSEN,
J. DIERCKX,
A. DIERCKX de CASTERLE.
R. VAN STEENKISTE.

Disco ntokantoor te Verviers en Malmédy
A. FRANÇOIS, G. PELTZER,

F. TIQUET,
R. van der SCHUEREN.

Discontokantoor te Oostende en Veume
G. ONGENA, F. LOOTENS,

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

Waver HH. R. PINSART,

Zinnik C. LOTS,

170

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 1967 1968 1969 1970 1971

Goudvoorraad I 73.962,9 76.175,1 75.947,2 73.519,4 77.206,6
,

Internationaal Muntfonds :
Deelneming 7.777,0 19.583,8 29.972,2
Leningen - - -

Bijzondere trekkingsrechten 10.245,5 20.269,8

Totaal van de dekklngselementen 73.962,9 76.175,1 83.724,2 103.348,7 127.448,6

Vreemde valuta's 36.086,8 18.087,0 35.618,5 39.013,9 35.039,2

Te ontvangen vreemde valuta's en goud 12.468,5 12.326,7 17.509,8 10.718,0 244,8

Activa in Belgische franken in het buitenland. 3.000,0 - - - -

Internationale akkoorden :

Europese Betalingsunie
I- - -
I

- -

Internationaal Muntfonds I
- Deelneming 14.736,5 10.278,0
- Leningen 1.875,0 4.975,0

Andere akkoorden - 119,8 - 140,2 -

Debiteuren wegens termijnverkopen van vreemde
valuta's en goud 35.520,7 18.256,1 34.015,5 37.843,0 34.777,4

Handelspapier 13.833,8 26.694,2 18.638,5 6.487,9 15.084,2

Voorschotten op onderpand :

Instellingen door een bijzondere wet beheerst. 319,2 0,5 18,3 147,7 305,9
Banken 12,1 530,8 9,1 27,8 0,7
Ondernemingen en particulieren 13,8 40,6 19,7 13,1 12,0

345,1 571,9 47,1 188,6 318,6
Overheidseffecten :

Belgische overheidseffecten 2.650,0 14.675,0 15.550,0 13.250,0 4.925,0
Luxemburgse overheidseffecten - 200,0 - - -

Deel- en pasmunt . 319,8 266,5 281,4 265,2 312,3

Tegoed bij het Bestuur der Postchecks . 1,5 1,9 1,4 1,6 0,9

Geconsolideerde vordering op de Staat . 34.000,0 34.000,0 34.000,0 34.000,0 34.000,0

0verheidsfondsen 3.366,9 3.514,5 3.632,8 3.728,4 3.832,3

Te Innen waarden 498,7 961,0 923,0 1.196,0 414,3

Gebouwen, materieel en meubelen . 1.998,6 2.063,6 2.105,0 2.161,0 2.191,7
I

W aarden van de Pensioenkas van het Personeel 2.328,8 2.583,4 2.857,9 3.119,9 3.514,1

Afgeschreven en te verzilveren waarden p.m. p.m. p.m. p.m. p.m.

0vergangsrekeningen 859,2 957,6 822,5 785,7 578,4

237.852,8 226.707,3 249.727,6 256.248,1 262.681,8



BIJLAGE 1
PER 31 DECEMBER (in miljoenen franken)

R

,,

PASSIYA 1967 1968 1969 1970 1971

Bankbiljetten In omloop . 177.481,8 183.243,4 183.002,0 188.211,6 20l.765,5

Rekeningen-courant en diversen :

Schatkist I

Gewone rekening 1,7 3,8 24,9 23,6 19,3
Buitengewone conjunctuurtaks . 9,7 8,9 8,2 7,4 7,4-

Instellingen door een bijzondere wet beheerst . 153,6 482,9 292,4 248,5 374,6

Banken in België 2.195,9 857,5 954,1 1.187,9 1.009,2
Ondernemingen en particulieren . 308,1 327,7 212,2 217,8 297,1

Banken in het buitenland, gewone rekeningen . 316,5 677,0 382,5 525,6 698,7

Te betalen waarden . 548,6 876,9 3.053,1 2.551,0 1.485,5

3.534,1 3.234,7 4.927,4 4.761,8 3.891,8
Internationale akkoorden :

Europees Monetair Akkoord 270,8 255,7 147,9 459,0 1.077,2

Andere akkoorden 326,5 224,3 318,4 263,9 2.052,1

597,3 480,0 466,3 722,9 3.129,3

Totaal del' verbintenissen op zicht. 18l.613,2 186.958,1 188.395,7 193.696,3 208.786,6

Internationaal Muntfonds :
Bijzondere trekkingsrechten, netto cumulatieve

toewijzing 3.544,8 7.022,3

Belgische banken, monetaire resene - - - - -

Te leveren vreemde valuta's en goud. 48.217,9 30.664,7 5l.767,3 48.686,9 35.796,2

Pensioenkas van het personeel . 2.328,8 2.583,4 2.857,9 3.119,9 3.514,1

vergangsrekeningen 1.819,4 2.486,5 2.572,7 2.939,5 2.999,5

apltaal . 400,0 400,0 I 400,0 400,0 400,0
I

esenefonds : I

Statutaire reserve 731,9 769,2 809,0 852,1 899,5

Buitengewone reserve 502,2 518,2 530,4 532,5 732,6

Rek. voor afschrijving van geb., mat. en meub. l.843,2 1.905,8 1.945,9 2.000,5 2.028,3

e verdelen nettowInst 396,2 421,4 448,7 475,6 502,7

237.852,8 226.707,3 249.727,6 256.248,1 262.681,8

o
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VERGELIJKING VAN DE WIN ST- EN

DEBET 1967 1968
I

1969 1970 1971

Algemene onkosten 704,4 762,8 801,6 916,1 1.084,7

Gewone toelage aan de Pensioenkas van het
Personeel 67,5 74,8 83,8 95,2 111,1

Buitengewone toelage aan de Pensioenkas van het
Personeel 165,0 102,0 68,0 70,0 138,0

Afschrijving van gebouwen, materieelen meubelen . 163,1 148,3 106,8 118,3 88,4

Geldelijke verplichting tegenover de Staat :
Provenu boven 3 % der discontoverrichtingen
en der voorschotverrichtingen op onderpand 278,1 171,6 1.266,4 893,5 346,9

Overschrij!ling naar de buitengewone reserve . 20,5 15,9 12,2 2,1 200,0

Overschrijvingen naar de overgangsrekeningen op
de passiva.

- Fiscale voorziening 293,0 550,0 575,0 525,0 360,0
- Provo v" onk. op aank., verk. en verz. v. goud - - 20,0 - -

- Provo v" gebouwen, materieel en meubelen. 75,0 150,0 190,0 160,0 -

- Maatschap. voorziening voor diverse risico's 150,0 200,0 250,0 250,0 125,0
- Fonds van de Honderdste Verjaring - 20,0 5,0 10,0 -

Te verdelen nettowinst 396,2 421,4 448,7 475,6 502,7

2.312,8 2.616,8 3.827,5 3.515,8 2.956,8
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BIJLAGE 2

VERLIESREKENINGEN PER 31 DECEMBER (in miljoenen franken)

CREDIT 1967 1968 1969 1970 1971

DIsconto en intresten . 802,5 886,0 2.587,4 1.480,7 679,4

Wissel en provenu der beleggingen in het buitenl. ( 1 ) 1.075,9 1.314,5 820,5 1.565,7 1.802,0

Rechten op bewaarnemingen, provisies en vergoed .. 156,2 170,8 186,3 192,6 188,9

Provenu der overheidsfondsen . 187,8 180,7 191,3 197,9 223,0

Geïnd op afgeschreven en te verzilveren waarden 0,4 2,2 1,9 0,2 0,7

Terugbetaling van belastingen . - - - 24,1 34,9

Overschrijving van de overgangsrekening op de pas-
siva « ProvisIe voor gebouwen, materieel en
meubelen » 90,0 62,6 40,1 54,6 27,9

2.312,8 2.616,8 3.827,5
I

3.515,8 2.956,8

(1) Na aftrek van een bedrag van 285,2 miljoen in 1967, 58,6 miljoen in 1968, 406,6 miljoen in 1969, 1.468,1 miljoen in 1970 en
329,4 miljoen in 1971. 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).

175





BIJLAGE :3

DIVERSE GEGEVENS

1967 1968 1969 1970 1971

Brutodividend toegekend per aandeel . 670,28 711,56 754,94 794,92 837,80

Roerende voorheffing ingehouden per aandeel . 125,28 136,56 144,94 149,92 157,80

Nettodividend toegekend per aandeel . 545,00 575,00 610,00 645,00 680,00

Belastbaar inkomen aan te geven voor de personen-
belasting 827,25 872,75 925,90 979,00 1.032,00
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BIJLAGE 4

OPGAVE VAN DE OVERHEIDSFONDSEN
DIE OP 31 DECEMBER 1971 DEEL UITMAAKTEN

VAN DE PORTEFEUILLE VAN DE BANK

Overheidsfondsen en andere krachtens de statuten verworven effecten

7,50 pct. Belgische Lening 1969/87.
8 - 8,25 pct. Samengevoegde Belgische Leningen 1975/81.
8,25 pct. Samengevoegde Belgische Leningen 1970/80.
8,50 pct. Belgische Lening 1970/83.
8,50 pct. Belgische Lening 1971/84.
7,50 - 7,75 pct. Belgische Lening 1971/78/86.
7,75 pct. Belgische Lening 1971/86.
7,25 - 7,50 pct. Belgische Lening 197] /80/87
7,50 pct. Belgische Lening 1971/87.
4 pct. Belgische Lotenlening 1941.
4 pct. Oorlogsschade 1923.
8 - 8,25 pct. Wegenfonds 1\)70/76/83
2 pct. Nationale Stichting voor de Financiering van het Wetenschappelijk

Onderzoek 1960/69 - 1990/99, 1" tranche.
2 pct. Nationale Stichting voor de Financiering van het Wetenschappelijk

Onderzoek 1960/69 - 1990/9\), 2e tranche.
Nationale Stichting voor de Financiering van het Wetenschappelijk

Onderzoek 1960/ü9 - 1990/99, 3e tranche.
Nationale Stichting voor de Financiering van het Wetenschappelijk

Onderzoek 1960/69 - 1990/99, 4" tranche.
Nationale Stichting voor de Finaneiering van het Wetenschappelijk

Onderzoek H160/69 - 1990/99, 5e tranche.
Nationale Stichting voor de Financiering van het Wetenschappelijk

Onderzoek 1960/69 - 1990/99, 6" tranche.
Nationale Stichting voor de Financiering van het Wetenschappelijk

Onderzoek 1960/69 - 1990/99, 7° tranche.
Nationale Stichting voor de Financiering van het Wetenschappelijk

Onderzoek 1960/69 - 1990/99, 8" tranche.
Nationale Stichting voor de Financiering van het Wetenschappelijk

Onderzoek 1960/69 - 1H90/99, 9" tranche.
Nationale Stichting voor de Financiering van het Wetenschappelijk

Onderzoek 1960/ô9 - 1990/99, 10" tranche.

2 pct.

2 pct.

2 pct.

2 pct.

2 pct.

2 pct.

2 pct.

2 pct.
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8,25 pct. Regie van Telegrafie en Telefonie 1969/8I.
8,50 pct. Regie van Telegrafie en Telefonie 1£)70/84.
7,25 pct. Regie van 'l'elegrafie en Telefonie 1971/83.
8 - 8,25 pct. Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen 1970/76/82.
7,75 pct. Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen 1971/85.
6,75 pct. Nationale Kas voor Beroepskrediet 1968/88.
8,25 pct. Nationale Kas voor Beroepskrediet 1970/78.
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.
8 pct. Nationale Maatschappij voor Krediet aan de Nijverheid 1971/9I.
8 pct. Nationale Maatschappij voor Krediet aan de Nijverheid 1971/79.
7,75 pct. Lening van de Intercommunale Vereniging voor de Autoweg E3 1971/83.
7,75 pct. Lening van de Intercommunale Vereniging

voor de Autosnelweg E5 1971/83.
7,75 pct. Lening van de Stad Antwerpen 1971/82.
8 pct. Lening van de Stad Gent 1971/8l.
7,75 pct. Lening van de Stad Luik 1971/82.
8,75 pct. N.V. Zeekanaal en Haveninrichtingen van Brussel 1970/86.

Aandelen van de Nationale Maatschappij voor Krediet aan de Nijverheid.
Aandelen van de Nationale Investeringsmaatschappij
Aandelen van de Bank voor Internationale Betalingen

\

- Belgische uitgifte.
- Amerikaanse uitgifte.
- Dantziger uitgifte.

l
,- Estlandse uitgifte.
- Letlandse uitgifte.
- Litauer uitgifte.

3e tranche van de Belgische uitgifte
Genotsaandelen van de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen.

1" en 2e tranches
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BIJLAGE 5

WEEKSTATEN

IN HET « STAATSBLAD}} GEPUBLICEERD IN 1971



ACTIVA
WEEKSTATEN IN HET « STAATSBLAD}) GEPUBLICEERD IN 1971

(Miljoenen franken)

Internationaal Muntfonds : Internationale
Te 011t- akkoorden: Debiteuren Overheidseffecten : Waarden

- Totaal weqens Geconsoli- Gebouwen, van deVoorschotten Tegoed bijGoud- van de Vreemde vanqen termijn- Deel- en deerde Overheids-
DATA vreemde verkopen Handelspapier op het Bestuur materieel en Pensioenkas

voorraad Deel- Bijzondere dekkings- valuta's Europees Andere pasmunt vorderinq fondsen
Leningen valuta's

van onderpand Belgische Luxem- der Postchecks
op de Staat meubelen van hettrekkings- elementen Monetair vreemde val. burgseneming rechten en goud Akkoord akkoorden en goud overheids- overheids- Personeel

eifecten effecten

4 jan. 1971 73.479 19.584
I

13.723 106.786 38.954 11.179 154 37.745 7.035 I 24 10.175 261 1 34.000 3.728 2.105 3.172- - I -

11 73.440 19.584 13.723 106.747 39.538 11.424 12 38.118 3.421 I 13 10.000 254 1 34.000 3.728 2.105 3.163» - - -

18 » 73.444 19.584 - 13.723 106.751 43.404 11.196 - 17 42.010 3.432 64 5.025 - 287 2 34.000 3.832 2.161 3.233
25 » 73.444 19.584 - 13.723 106.751 45.257 11.196 - 11 43.833 4.275 17 - - 314 2 34.000 3.832 2.161 3.305

1 februari 73.444 25.834 - 13.723 113.001 41.194 11.030 - 52 39.755 5.287 296 - - 307 2 34.000 3.832 2.161 3.305
8 » 73.402 25.834 - 13.723 112.959 41.429 9.359 - 88 39.947 3.465 253 250 - 330 1 34.000 3.832 2.161 3.302

15 » 73.392 25.834 - 13.723 112.949 40.614 8.606 - 121 39.038 3.295 22 1.750 - 338 1 34.000 3.832 2.161 3.302
22 » 73.392 25.834 - 13.723 112.949 43.219 8.379 - 29 41.595 3.329 19 - - 376 2 34.000 3.832 2.161 3.282

1 maart 73.378 25.769 - 13.723 112.870 42.519 7.964 - 58 40.687 5.114 44 2.325 - 351 1 34.000 3.832 2.161 3.283
8 » 73.334 25.769 - 13.723 112.826 41.411 6.681 - 95 39.984 3.150 23 5.725 - 366 1 34.000 3.832 2.161 3.276

15 » 73.334 25.769 - 13.723 112.826 41.930 6.130 - 160 39.608 3.000 19 6.925 - 388 2 34.000 3.832 2.161 3.282
22 » 73.334 25.769 - 13.723 112.826 40.939 5.857 - 111 39.381 2.987 14 4.350 - 413 2 34.000 3.832 2.161 3.282
29 » 73.334 25.769 - 13.723 112.826 40.659 5.857 - 13tl 39.172 2.945 22 3.075 - 413 1 34.000 3.832 2.161 3.282

5 april 73.334 23.169 - 14.973 111.476 42.113 5.060 - 92 39.556 2.721 27 10.500 - 382 1 34.000 3.832 2.161 3.273
9 » 73.334 23.126 - 14.973 111.433 41.863 4.832 - 150 39.323 2.695 19 7.750 - 374 1 34.000 3.832 2.161 3.273

19 » 74.584 23.126 - 14.973 112.683 40.201 4.604 - 120 39.016 2.605 21 6.850 - 363 2 34.000 3.832 2.161 3.273
26 » 74.584 23.076 - 14.973 112.633 41.448 5.099 - 133 40.382 2.467 328 6.075 - 366 2 34.000 3.832 2.161 3.300

3 mei 75.146 21.301 - 14.973 111.420 42.887 4.643 - 141 41.342 3.316 15 7.850 - 357 1 34.000 3.832 2.161 3.307
10 » 79.396 19.832 - 15.723 114.951 44.249 4.643 - 141 43.512 2.284 13 14.475 - 345 1 34.000 3.832 2.161 3.311
17 » 79.396 19.832 - 15.769 114.997 49.121 4.785 - 95 47.649 2.253 11 11.825 - 355 1 34.000 3.833 2.161 3.321
24 » 79.581 19.832 - 17.770 117.183 47.996 4.601 - 108 46.429 2.278 9 8.750 - 341 2 34.000 3.833 2.161 3.321
28 » 79.581 19.832 - 17.770 117.183 47.724 4.601 - 130 46.181 5.551 120 275 - 312 1 34.000 3.832 2.161 3,321,

7 juni 79.300 19.557 - 17.770 116.627 46.555 3.607 - 6 44.752 1.959 28 7.450 - 301 2 34.000 3.832 2.161 3.320
14 » 79.300 19.557 - 17.770 116.627 44.787 2.172 - 79 43.172 1.894 14 12.825 - 311 1 34.000 3.832 2.161 3.321
21 » 79.300 26.716 - 17.770 123.786 36.998 2.172 - 100 35.712 1.847 172 13.450 - 342 1 34.000 3.832 2.161 3.322
28 » 79.187 25.832 - 17.770 122.789 37.305 2.172 - 114 35.626 1.733 20 15.550 - 331 2 34.000 3.832 2.161 3.350

5 juli 79.162 25.832 - 17.770 122.764 36.101 1.489 - 181 34.632 7.327 1.072 14.900 - 283 1 34.000 3.832 2.161 3.341
12 » 79.162 25.801 - 17.770 122.733 35.907 1.352 - 186 34.413 8.323 20 15.350 - 287 1 34.000 3.832 2.161 3.341
19 » 79.165 25.801 - 17.770 122.736 37.719 1.352 - 60 36.385 12.431 106 7.225 - 310 1 34.000 3.832 2.161 3.341
26 » 79.165 25.791 - 17.770 122.726 39.073 1.352 - 21 37.624 9.446 15 4.350 - 338 2 34.000 3.832 2.161 3.341

2 augustus 79.962 24.986 - 17.770 122.718 41.557 1.352 - 29 40.199 8.911 221 6.650 - 325 1 34.000 3.832 2.161 3.343
0 » 79.962 29.965 - 17.770 127.697 41.935 1.352 - 29 40.680 1.852 24 11.200 - 325 1 34.000 3.832 2.161 3.333

13 » 79.950 29.910 - 20.270 130.130 45.000 1.352 - 29 43.877 1.834 18 5.575 - 336 2 34.000 3.832 2.161 3.333
23 » 79.950 29.910 - 20.270 130.130 43.133 1.107 - - 42.088 1.830 43 - - 349 2 34.000 3.832 2.161 3.333
30 » 79.162 29.910 - 20.270 129.342 42.659 862 - - 43.595 3.441 25 . 1.025 - 354 2 34.000 3.832 2.161 3.333

6 september 78.599 29.910 - 20.270 128.779 42.658 862 - - 44.959 4.035 23 5.075 - 329 1 34.000 3.832 2.161 3.323
13 » 78.599 29.910 - 20.270 128.779 42.658 985 - - 46.929 1.593 24 8.425 -

I
345 1 34.000 3.832 2.161 3.323

20 » 78.599 29.910 - 20.270 128.779 42.643 3.187 - -- 47.251 1.548 23 9.250 - 359 1 34.000 3.832 2.161 3.365
27 » 78.567 29.910 - 20.270 128.747 42.612 3.187 - - 47.225 1.437 26 9.475 - 372 1 34.000 3.832 2.161

I

3.367

4 oktober 78.562 29.910 - 20.270 128.742 42.083 3.187 - - 47.162 1.476 24 11.825 - 347 1 34:000 3.832 2.161 3.357
11 » 78.555 29.972 - 20.270 128.797 41.587 3.187 - - 46.698 1.488 17 12.800 - 348 1 34.000 3.832 2.161 3.375
18 » 78.550 29.972 - 20.270 128.792 39.580 3.187 - - 44.715 1.492 22 14.850 - 374 1 34.000 3.832 2.161 3.378
25 » 78.213 29.972 - 20.270 128.455 38.314 3.187 - - 43.179 11.907 53 - - 380 1 34.000 3.832 2.161 3.377
29 » 78.213 29.972 - 20.270 128.455 38.269 2.692 - - 42.779 16.831 244 - - 353 1 34.000 3.832 2.161 3.390

8 november 78.205 29.972 - 20.270 128.447 36.118 2.937 - - 39.910 12.508 16 - - 361 1 34.000 3.832 2.161 3.382
15 » 78.205 29.972 - 20.270 128.447 36.050 3.180 - - 40.335 9.553 25 - - 355 1 34.000 3.832 2.161 3.382
22 » 78.205 29.972 - 20.270 128.447 37.163 2.936 - - 40.107 7.677 19 - - 346 - 34.000 3.832 2.161 3.382
29 » 78.193 29.972 - 20.270 128.435 37.978 2.936 - - 40.610 8.710 HJ - - 340 1 34.000 3.832 2.161 3.382

6 december 78.189 29.972 - 20.270 128.431 38.244 2.936 - - 40.743 12.141 117 - - 307 1 34.000 3.832 2.161 3.376
13 » 78.189 29.972 - 20.270 128.431 37.783 2.447 - - 39.986 6.364 80 3.400 - 318 1 34.000 3.832 2.161 3.376
20 » 77.206 29.972 - 20.270 127.448 34.626 245 - -

I
35.431 9.555 69 5.075 - 341 1 34.000 3.832 2.161 3.376

27 » 77.206 29.972 - 20.270 127.448 34.682 245 - - 35.101 15.327 13 -
I

- 331 1 34.000 3.832 2.161 3.376
. . I

(1) Waarvan het kœpitœcrl : fr. 400 miljoen .



WEEKSTATEN IN HET « STAATSBLAD» GEPUBLICEERD IN 1971

Orderekening : . Rekeninqen-courant : Internationale akkoorden : I Internationaal
Bestuur der Kapitaal.
Postchecks :

Totaal I Muntfonds: Belgische Te leveren Pensioenkas

TOTAAL Tegoed voor Bankbiljetten
der I

Bijzondere banken.
reserves en TOTAAL

Diversan rekening van de Schatkist Banken Diverse trekkings- vreemde val. van het Diversen afschrijvinqs- DATA

ACTIVA Minister van in omloop in het rekeningen- Europees
Andere verbintenissen rechten, monetaire rekeninqen PASSIVA

Nationale buitenland, courant Monetair netto reserve en goud Personeel
Opvoeding Gewone Buitengewone en te akkoorden op zicht I cumulatieve

(1)

(Schoolpact)
eonjunctuur- gewone betalen Akkoord toewijzing

rekening taks rekeningen waarden

3.230 258.549 2.586 187.704 2 7 537 1.319 449 264 190.282 I 7.022 - 49.049 3.172 5.296
I

3.728 258.549 4 jan. 1971

3.213 255.737 2.586 184.498 2 7 565 1.097 415 255 186.839 7.022 - 49.664 3.163 5.321 3.728 255.737 11 »

636 256.140 2.573 180.926 18 7 535 4.027 378 372 186.263 7.022 - 53.341 3.233 2.448 I 3.833 256.140 18 »

740 255.694 2.424 179.097 1.170 7 520 2.287 407 343 183.831 7.022 - 55.187 3.305 2.516 3.833 255.694 25 »

877 255.099 2.389 183.018 1.502 7 622 1.510 350 390 187.399 7.022 - 50.933 3.305 2.607 3.833 255.099 1 februari

809 252.185 2.347 182.275 24 7 539 2.278 289 385 185.797 7.022 - 49.549 3.302 2.682 3.83'3 252.185 8 »

1.281 251.310 2.288 179.785 1 7 538 5.491 254 383 186.459 7.022 - 47.884 3.:-302 2.810 3.833 251.310 15 »

849 254.021 2.251 179.025 6 7 508 6.558 358 385 186.847 7.022 - 50.215 3.282 2.822 3.833 254.021 22 »

1.295 256.504 2.172 184.180 3 7 513 5.150 332 347 190.532 7.022 - 48.893 3.283 2.941 3.833 256.504 1 maart

1.161 254.692 2.133 184.064 17 7 484 5.428 292 343 190.635 7.022 - 46.904 3.276 3.022 3.833 254.692 8 »

973 255.236 2.133 181.981 24 7 538 8.773 292 419 192.034 7.022 - 45.961 3.282 3.104 3.833 255.23ö 15 »

1.124 251.279 2.063 180.656 - 7 529 6.604 299 417 188.512 7.022 - 45.461 3.282 3.169 3.833 251.27D 22 »

897 249.281 1.965 180.516 6 7 515 4.998 257 415 186.714 7.022 - 45.251 3.282 3.179 3.833 249.281 29 »

947 256.141 1.922 186.557 14 7 627 5.992 249 413 193.859 7.022 - 44.824 3.273 3.330 3.833 256.141 5 april

1.067 252.773 1.879 185.618 22 7 589 4.087 205 410 190.938 7.022 - 44.355 3.273 3.352 3.833 252.773 9 »

1.303 251.034 1.829 182.960 19 7 588 5.637 200 407 189.818 7.022 - 43.711 3.273 3.377 3.833 251.034 19 »

1.156 253.382 1.788 182.452 21 7 590 6.487 258 408 190.223 7.022 - 45.576 3.300 3.428 3.833 253.382 26 »

1.247 256.5Hl 1.788 189.713 11 7 630 1.475 350 594 192.780 7.022 - 46.074 3.307 3.503 3.833 256.519 3 mel

1.132 269.050 1.686 189.872 2 7 607 11.583 317 593 202.981 7.022 - 48.255 3.311 3.648 3.833 269.050 10 »

1.423 275.830 1.679 188.792 13 7 665 14.664 274 591 205.006 7.022 - 52.891 3.321 3.757 3.833 275.830 17 »

1.446 272.458 1.552 189.149 24 7 826 11.889 325 587 202.807 7.022 - 51.474 3.321 4.001 3.833 272.458 24 »

1.564 266.95ü 1.552 194.446 1 7 582 1.446 468 584 197.534 7.022 - 51.223 3.321 4.023 3.833 266.956 28 »

1.677 266.277 1.520 195.391 i6 7 578 2.226 422 581 199.221 7.022 - 48.752 3.320 4.129 3.833 266.277 7 juni

1.676 266.872 1.460 192.590 10 7 549 8.641 417 579 202.793 7.022 - 45.670 3.321 4.233 3.833 266.872 14 »

1.322 259.217 1.365 192.311 6 7 640 8.383 674 572 202.593 7.022 - 38.136 3.322 4.311 3.833 259.217 21 »

2.314 261.299 1.265 194.298 16 7 619 8.526 590 573 204.629 7.022 - 38.101 3.350 4.364 3.833 261.299 28 »

1.856 263.940 1.265 203.575 4 7 757 3.460 528 565 208.896 7.022 - 36.369 3.341 4.479 3.833 263.940 5 juli

1.983 263.889 1.181 202.561 6 7 632 4.840 536 558 209.140 7.022 - 36.013 3.341 4.540 3.833 263.889 12 »

2.090 263.749 1.141 200.135 22 7 623 5.147 522 549 207.005 7.022 - 37.993 3.341 4.555 3.833 263.749 19 »

1.992 260.273 1.141 196.444 15 7 612 4.290 359 550 202.277 7.022 - 39.239 3.341 4.561 3.833 260.273 26 »

1.947 267.246 1.092 199.920 1 7 638 5.170 337 547 206.620 7.022 - 41.820 3.343 4.608 3.833 267.246 2 augustus

1.933 270.354 1.092 197.490 20 7 651 9.978 309 654 209.109 7.022 - 42.300 3.333 4.757 3.833 270.354 9 »

2.075 273.554 1.002 195.419 12 7 922 11.720 280 667 209.027 7.022 - 45.513 3.333 4.826 3.833 273.554 13 »

2.281 264.289 1.007 192.897 1.384 7 641 5.909 255 602 201.695 7.022 - 43.561 3.333 4.845 3.833 264.289 23 »

2.191 266.822 958 193.826 7 7 590 6.200 1.667 617 202.914 7.022 - 44.798 3.333 4.922 3.833 266.822 30 »

2.347 272.384 852 197.301 1 7 631 4.788 3.514 833 207.075 7.022 - 46.151 3.323 4.980 3.833 272.384 6 september

2.606 275.661 810 194.324 22 7 625 7.602 4.802 820 208.202 7.022 - 48.233 3.323 5.048 3.833 275.661 13 »

2.326 278.725 777 192.922 23 7 701 7.294 6.697 853 208.497 7.022 - 50.911 3.365 5.097 3.833 278.725 20 »

2.099 278.541 548 191. 759 7 7 585 8.457 745 6.756 208.316 7.022 - 50.884 3.367 5.119 3.833 278.541 27 »

2.227 280.424 548 198.195 4 7 726 3.468 691 7.160 210.251 7.022 - 50.796 3.357 5.165 3.833 280.424 4 oktober

2.513 280.804 490 196.271 22 7 1.870 4.874 794 7.143 210.981 7.022 - 50.300 3.375 5.293 3.833 280.804 11 »

2.445 278.829 440 192.955 15 7 670 9.471 759 7.110 210.987 7.022 - 48.293 3.378 5.316 3.833 278.829 18 »

2.686 271.532 380 191.076 4.721 7 807 1.079 749 6.781 205.220 7.022 - 46.750 3.377 5.330 3.833 271.532 25 »

2.574 275.581 311 196.009 4.682 7 1.084 1.098 806 6.434 210.120 7.022 - 45.854 3.390 5.362 3.833 275.581 29 »

2.637 266.310 311 194.448 666 7 863 1.005 700 5.657 203.346 7.022 - 43.242 3.382 5.485 3.833 266.310 8 november

2.729 264.950 237 192.529 646 7 907 968 699 5.336 201.092 7.022 - 43.984 3.382 5.637 3.833 264.950 15 »

2.463 262.533 237 190.735 718 7 699 1.228 729 4.923 199.039 7.022 - 43.557 3.382 5.700 3.833 262.533 22 »

2.506 264.910 1.167 192.571 58 7 709 2.126 671 4.684 200.826 7.022 - 44.098 3.382 5.749 3.833 264.9.lO 29 »

2.478 258.767 1.044 196.992 401 7 709 1.135 727 4.500 204.471 7.022 - 44.281 3.376 5.784 3.833 268.767 6 december

2.647 264.826 1.044 194.448 7 7 795 1.243 743 4.452 201.695 7.022 - 43.071 3.376 5.829 3.833 264.826 13 »

2.611 258.771 1.742 196.250 7 7

I
677 979 1.279 3.043 202.242 7.022 - 36.420 3.376 5.878 3.833 258.771 20 »

2.612 259.129 1.570 197.089 83
I

7 680 1.032 1.242 2.738 202.871 7.022 - 36.118 3.376 5.909 3.833 259.129 27 »

(Miljoenen franken) PASSIVA





BLJLAGE 6

ECONOMISCHE EN FINANCIELE STATISTIEKEN

Tabel 1.

Geografische spreiding van de uitvoer
van de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie

In procenten
Maandgemiddelden in miljarden franken van de totale

waarde

1970
I

1971 v 1071 v
(Eerste

1966 1967 1968 1969 1970 1960 11
(Eerste maan-

11 maanden) den)

l. Landen met markteconomie 27,68 28,37 33,11 40,97 47,31 46,68 48,25 97,4 97,9
a) Geïndustrialiseerde

landen ..................... 23,98 24,63 29,11 36,20 41,49 40,91 42,52 76,6 86,3
waarvan :

Europese Economische
Gemeenschap ............ 17,87 18,45 21,88 28,33 33,13 32,71 33,76 50,5 68,5

Duitse Bondsrepubliek (6,00) (5,80) (7,12) (9,60) (11,91) (11,77) (12,33) (15,8) (25,0)
Frankrijk ............... (4,60) (5,19) (6,31) (8,81) (9,58) (9,46) (9,99) (10,4) (20,3)
Italië .................. (0,94) (1,17) (1,29) (1,80) (2,27) (2,26) (2,13) (3,1) (4,3)
Nederland ............... (6,33) (6,29) (7,16) (8,12) (9,37) (9,22) (9,31) (21,2) (18,9)

Verenigd Koninkrijk ... 1,34 1,39 1,49 1,69 1,76 1,69 1,79 5,5 3,6
Verenigde Staten ......... 2,46 2,45 3,21 2,90 2,90 2,85 3,42 9,5 6,9
Japan ..................... 0,20 0,25 0,23 0,32 U,35 0,35 0,31 0,6 0,6

b) Andere ontwikkelde
landen ..................... 1,23 1,33 1,23 1,63 1,97 1,95 1,89 5,8 3,8

c) Ontwikkelingslanden ... 2,47 2,41 2,77 3,14 3,85 3,82 3,84 14,6 7,8
waarvan :

Republiek Zaïre ......... 0,27 0,21 0,29 0,37 0,47 0,48 0,52 1,6 1,1

2. Landen met centraal geleide
economie ..................... 0,59 0,74 0,69 0,69 0,81 0,80 0,76 2,5 1,5

--- --- --- --
Totaal (1) ... 28,45 29,30 34,02 41,94 48,37 47,73 49,26 100,0 100,0

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

( 1) Incl. scheepsproviand en diversen.

v Voorlopige cijfers.
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Tabel 2.

Financiering van de betalingsbalans
van de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie

(Veranderingen in milierden. franken)

Indeling volgens het Tijdschrift Overeenstemmende rubrieken van de tabellen 5, 'ï en
van de N utionnle Bank van België (1) 8 (2) van onderhavig verslag

Her- Goudvoorrand en netto Commer- Directe vorderingen Verplichtingen via
finnn- deviezenpositie van de ciële en verplichtingen Belgische

ciering geldscheppende instellingen kre- van de banken gelùscheppende
buiten dieten tegenover het instel1ingen

de Belgische en in buitenland Goud-
geld- Luxemburgse BeI- en

schep- banken gisehe deviezen-
frankenpende 'l'oteel aan het reserves

instel- Diverse
buiten- Bel- van de van de

lingen geld- Nationale land gisolie Buiben- andere
Nationale

van Bel- schep- Bank Bnok
commer- gische Buiten- pende van

bij hun en Iandse van de publiek- vanoor- Luxer»- geld- Staat rechte-ciële en lnndse instel- België burgse soorten (6 ) lijke België
verde- Luxem- gpld- lingen sprong (8 )

gefinan- franken (5 ) overheidringen hurgse soorten cierd (4) (7 )
op het franken door deLuiten- banken

land (3 )

1966 ........................ -1,1 -1,7 -6,4 +1,1 + 1,7 - 6,4 +1,4 -3,3 + 1,8 - 7,1 ... + 0,8

1967 ........................ +2,7 -0,8 -2,3 +0,3 + 12,4 + 12,3 +5,5 -3,0 + 2,5 - 3,4 -1,3 + 12,0

1968 ........................ -0,8 +2,1 +8,1 +0,3 - 14,2 - 4,5 +9,5 -2,2 + 8,0 + 0,8 -0,2 - 20,4

1969 ........................ +2,8 +5,9 +1,8 +2,0 + 5,4 + 17,9 +0,6 +5,5 + 7,7 - 5,9 +0,2 + 9,8

1970 ........................ +4,8 +3,8 -0,7 +0,7 + 11,4 + 20,0 +6,7 -4,4 -11,7 + 10,5 -0,4 + 19,3

1970 Eerste 11 maand. +5,3 +4,9 -0,9 +0,6 + 12,1 + 22,0 +5,5 -3,0 -10,4 + 8,7 -0,4 + 21,6
1971 Eerste 11 m. ... v -2,2 -9,1 +9,8 +2,1 + 17,8 + 18,4 +1,1 -9,2 - 9,7 + 20,8 ... + 15,4

waarvan :

Eerste 8 m. ... v (-1,0)(-7 ,2)1(+3,5)1(+0, 7)1(+ 22,6) (+ 18,6)(-1,2)1(-7,9)1(-13,4)(+ 18,0) ( ...) (+ 23,1)
Sept.-november v (-1, 2)1(-1,9)( +6 ,3)1(+1 ,4)1(- 4,8) (- 0,2)1(+2,3)1(-1,3)1(+ 3,7)1(+ 2,8) ( ...) (- 7,7)

( 1 ) Statistieken, tabellen IX, rubriek 6 en sub-rubrieken.

(") Bladzijden 48, 51 en 52.

(") Tabel 5, kolom (a) , met tegenovergestelde tekens.

(4) Tabel 5, kolom (b) , met tegenovergestelde tekens.

e) Tabel 5, kolom (c) , met tegenovergestelde tekens.

(6) Tabel 7, kolom (d) , met tegenovergestelde tekens.

(1) Tabel 7, kolom (g) , met tegenovergestelde tekens.

(8) Tabel 8, laatste kolom.

v Voorlopige cijfers.
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Tabel 3.

Goudvoorraad en netto deviezenpositie van de Nationale Bank van België

(M iljardc» franken)

Goud- en deviezenreserves Jaarlijkse Jaarlijkse
'I'egoeden Tegoeden Uitvoer- varunderingen verende-

bij het in accepten Eind- vnn de totale ringenEinde periode Goud- Interna- buiten- Diver- 'rota al in totaal goud- en van hetvoor- tienale land se sen (3) Belgische (3 ) deviezen- eindtotaalrnad Monetaire geld- (2) franken reserves (4 )
Fonds (1) soorten (4)

1965 ............... 77,9 15,6 21,9 0,7 116,1 6,7 122,8
1966 ............... 76,2 18,6 21,4 0,7 116,9 7,6 124,5 + 0,8 + 1,7
1967 ............... 74,0 16,6 36,1 2,2 128,9 8,0 136,9 + 12,0 + 12,4
1968 ............... 76,2 15,3 18,1 - 1,1 108,5 14,2 122,7 - 20,4 -14,2
1969 ............... 76,0 7,8 35,6 - 0,9 118,5 9,8 128,3 + 9,8 + 5,4

1970 November 76,4 21,4 46,5 - 0,7 143,6 0,3 143,9 + 21,6(') + 12,1(')
December 73,5 29,8 39,0 - 1,1 141,2 1,9 143,1 + 19,3 + 11,4

1971 Augustus 79,2 50,2 42,6 - 3,8 168,2 1,4 169,6 + 23,1(6) + 22,6(6)
November 78,2 50,3 38,1 - 6,1 160,5 4,3 164,8 +15,4(5) + 17,8(")
December 77,2 50,3 35,0 - 3,8 158,7 5,8 164,5 + 13,6 + 17,5

e) Rechten, incl. de bijzondere trekkingsrechten, die de Belgische Staat bezit als
lid 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.

(2) Tegoeden op het buitenland III Belgische franken (behoudens de uitvoer-
accepten ), tot 1967 in hoofdzaak Amerikaanse schatkistcertificaten; verplichtingen
tegenover het buitenland, inzonderheid tegenover de centrale banken.

ca) 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) Excl. de boekhoudkundige veranderingen, nl. die welke voortvloeien a) uit
de verandering in het financieringsstelsel van de tegenpost van de rekening van het
Internationale Monetaire Fonds bij de Nationale Bank van België (wet van 9 juni
1969), b) uit de aanpassingen van de contante tegoeden in Duitse marken, ten gevolge
van de revaluatie van deze valuta in 1969, en in Zwitserse franken, ten gevolge van
de revaluatie van deze valuta in 1971, en c) uit toekenningen van bijzondere trek-
kingsrechten aan België in 1970 en 1971.

(5) Verandering voor de eerste elf maanden.

(6) Verandering voor de eerste acht maanden.
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(Dagelijkse noteringen, in Belgische franken)

Tabel ~.

Officiële wisselkoersen vastgesteld door de in de Verrekenkamer te Brussel vergaderde bankiers

1 1 1 1 1 100

I
1 Canadese dollar 1 1 1 1 100 1

100 100 1
1971 U.S.· pond Nederl. Duitse Franse Ital. Zwit. Zweedse Deense Noorse Oostent. Finse

dollar sterling gulden mark frank
I

kabel post
frank kroon schill.

escudo peseta
mark

zaïre
lire kroon kroon

Januari
Hoogste 49,70 119,95 13,82 13,67 9,00 7,97 49,19 49,19 11,55 9,63 6,64 6,97 192,60 174,65 71,43 11,93 100,03
Laagste 49,63 118,96 13,80 13,63 8,99 7,96 48,88 48,88 11,51 9,61 6,63 6,95 191,75 173,98 71,31 11 ,90 100,02
Gemiddelde 49,64 119,41 13,81 13,65 8,99 7,97 49,04 49,04 11 ,53 9,61 6,63 6,95 192,01 174,28 71 ,34 11 ,91 100,02

Februari
Hoogste 49,64 120,07 13,81 13,67 9,00 7,98 49,49 49,49 11,55 9,62 6,64 6,96 192,00 174,60 71 ,34 11,91 100,03
Laagste 49,63 119,80 13,79 13,66 8,99 7,O5 49,17 49,17 11 ,52 9,58 6,63 6,95 191,63 174,00 71 ,31 11,91 100,02
Gemiddelde 4O,63 119,99 13,80 13,67 8,99 7,96 49,26 49,26 11 ,55 9,60 6,63 6,95 191,72 174,46 71,32 11,91 100,02

Maart
Hoogste 49,65 120,15 13,81 13,68 9,00 7,99 4O,49 49,49 11 ,56 9,62 6,64 6,96 192,23 174,50 71,38 11 ,91 100,03
Laagste 49,63 119,89 13,80 13,65 9,00 7,O6 49,21 49,22 11 ,52 9,61 6,63 6,95 191,68 174,23 71,32 11 ,91 99,99
Gemiddelde 49,64 120,06 13,81 13,67 9,00 7,97 4O,33 49,33 11 ,5i 9,62 6,64 6,96 191,96 174,38 71 ,34 11,91 100,01

April
Hoogste 49,68 120,12 13,81 13,68 9,00 7,99 49,34 49,34 11 ,56 9,62 6,64 6,97 192,50 174,45 71,42 11 ,92 100,02
Laagste 49,63 119,74 13,77 13,63 9,00 7,98 49,17 49,16 11 ,53 9,61 6,62 6,96 192,08 174,00 71,33 11,88 99,98
Gemiddelde 49,64 120,03 13,79 13,66 9,00 7,98 49,27 49,27 11 ,55 9,62 6,63 6,97 192,26 174,21 71 ,36 11 ,91 100,00

Mei
(Tot de 4e)
Hoogste 49,63 120,09 13,81 13,67 9,00 7,98 49,20 49,20 11 ,55 9,62 6,62 6,96 192,28 174,35 71,35 11,89 100,00
Laagste 49,63 120,01 13,81 13,67 9,00 7,98 49,20 49,20 11 ,55 9,62 6,62 6,96 192,20 174,25 71,35 11,88 99,99
Gemiddelde 49,63 120,05 13,81 13,67 9,00 7,98 49,20 49,20 11 ,55 9,62 6,62 6,96 192,24 174,30 71,35 11,88 100,00

Mei
(Vanaf de Ile) (1 )
Hoogste 49,65 120,12 14,06 14,18 8,99 7,98 49,24 49,25 12,19 9,62 6,63 6,99 198,70 176,00 71,35 11,89 100,01
Laagste 49,63 119,95 13,94 13,94 8,96 7,96 49,17 49,19 12,07 9,59 6,61 6,98 198,55 174,28 71 ,31 11 ,83 99,99
Gemiddelde 49,63 120,05 14,00 14,03 8,98 7,97 49,20 49,21 12,13 9,61 6,62 6,98 198,63 174,97 71 ,33 11,84 100,00

Juni
Hoogste 49,85 120,61 14,00 14,23 9,02 7,98 49,13 49,13 12,19 9,66 6,66 7,01 199,88 175,25 71 ,66 11,90 100,02
Laagste 49,63 120,01 13,89 13,94 8,97 7,95 48,53 48,53 12,10 9,61 6,62 6,98 198,68 174,50 71 ,33 11 ,84 99,98
Gemiddelde 49,73 120,29 13,96 14,16 9,00 7,96 48,72 48,73 12,15 9,63 6,64 6,99 199,20 174,85 71,48 11,86 100,00

Juli
Hoogste 49,79 120,44 14,00 14,35 9,03 7,99 48,86 48,86 12,15 9,65 6,64 7,01 199,60 175,00 71 ,57 11,92 100,00
Laagste 49,63 120,02 13,93 14 ,18 9,00 7,96 48,51 48,51 12,10 9,61 6,62 6,98 198,90 174,30 71,36 11 ,89 99,98
Gemiddelde 49,67 120,14 13,96 14,26 9,01 7,97 48,63 48,63 12,13 9,62 6,63 6,99 199,14 174,55 71 ,43 11 ,90 99,99

Augustus
(Tot de 13e)
Hoogste 49,65 120,09 14,40 14,66 9,00 8,00 49,04 49,04 12,24 9,63 6,63 7,00 199,45 174,60 71,45 11,91 99,99
Laagste 49,63 120,04 13,98 14,34 9,00 7,97 48,73 48,73 12,14 9,61 6,61 6,99 199,08 174,40 71 ,42 11 ,88 99,98
Gemiddelde 49,63 120,06 14,14 14,47 9,00 7,98 48,85 48,85 12,20 9,62 6,62 6,99 199,23 174,49 71,43 11,90 99,98

Augustus
(Vanaf de 23e)(2)
Hoogste 48,88 119,53 14,02 14,28 8,86 7,95 48,24 48,25 12,23 9,63 6,62 7,06 199,55 183,00 70,35 11,83 96,98
Laagste 48,20 118,53 14,02 14,20 8,74 7,85 47,68 47,68 12,12 9,51 6,55 7,00 197,35 175,00 69,49 11,60 96,40
Gemiddelde 48,40 119,12 14,02 14,25 8,78 7,89 47,83 47,83 12,19 9,55 6,59 7,02 198,28 178,13 69,72 11,66 96,65

September .
Hoogste 48,40 119,01 14,02 14,27 8,78 7,88 47,66 47,66 12,12 9,52 6,60 6,99 197,75 180,50 69,83 11,65 96,80
Laagste 46,77 116,18 13,92 14,13 8,47 7,615 46,46 46,46 11 ,83 9,32 6,46 6,84 194,25 174,00 67,80 11 ,26 93,54
Gemiddelde 47,81 118,05 14,00 14,23 8,66 7,79 47,18 47,18 12,00 9,44 6,54 6,93 196,27 176,48 69,07 11 ,51 95,63

Oktober
Hoogste 47,10 117,23 13,98 14,18 8,52 7,70 46,74 46,75 11,90 9,39 6,48 6,88 195,00 174,15 68,30 11 ,33 94,20
Laagste 46,62 116,26 13,90 13,98 8,42 7,61 46,44 46,44 11,68 9,29 6,43 6,80 192,60 170,15 67,55 11,23 93,24
Gemiddelde 46,82 116,63 13,94 14,08 8,46 7,65 46,60 46,60 11,78 9,33 6,45 6,84 193,61 171,78 67,96 11 ,27 93,63

November
Hoogste 46,58 116,13 14,01 13,96 8,43 7,60 46,39 46,38 11,69 9,35 6,41 6,79 192,30 170,50 67,94 11 ,21 93,16
Laagste 45,94 114,57 13,87 13,86 8,33 7,50 45,84 45,84 11,61 9,24 6,36 6,72 190,75 168,50 67,00 11,06 91,88
Gemiddelde 46,32 115,50 13,91 13,91 8,38 7,56 46,15 46,15 11,64 9,27 6,38 6,76 191,52 169,40 67,59 11 ,15 92,64

December
(Tot de 17e)
Hoogste 46,15 115,24 13,93 14,02 8,37 7,60 46,00 46,00 11,76 9,38 6,40 6,78 193,70 169,75 68,76 11,11 92,29
Laagste 45,52 113,87 13,85 13,92 8,23 7,51 45,49 45,49 11,66 9,29 6,33 6,71 191,50 168,00 66,43 10,96 90,94
Gemiddelde 45,69 114,69 13,91 13,98 8,28 7,56 45,73 45,73 11,71 9,33 6,36 6,75 192,28 168,78 67,26 11,01 91,39

December
(Vanaf de 21e) (3)
Hoogste 45,51 116,23 13,91 13,94 8,71 7,67 45,76 45,76 11,73 9,36 6,43 6,78 193,00 171,00 69,53 10,98 90,61
Laagste 44,75 113,81 13,73 13,65 8,54 7,53 44,70 44,70 11,40 9,16 6,32 6,68 189,00 164,50 67,815 10,90 89,50
Gemiddelde 45,19 115,24 13,83 13,81 8,64 7,61 45,20 45,20 11 ,57 9,27 6,38 6,73 191,03 167,08 68,67 10,93 90,22

(1) Van 5 tot 10 mei werd de notering geschorst.
(2) Van 16 tot 20 augustus werd de notering geschorst.
( 3) Op 20 december werd de notering geschorst.



Tabel 5.

Schatkistontvangsten en -ultgaven voortvloeiend uit de uitvoering
van de gewone begroting

(M iljarden [ranken}

Excl. de uit de begroting Met inbegrip van de uit de
gelichte ontvangsten begroting gelichte ontvangsten

en uitgaven van het Fonds en uitgeven van het Fonds
voor Economische Expansie voor Economische Expansie Saldoen Regionale Reconversie (1), de en Regionale Reconversie (1), de

Regie der Posterijen en de Regie Regie der Posterijen en de Regie
voor Maritiem Transport (2) voor Maritiem 'I'ransport (2)

Ontvangsten

I
Uitgaven (3) Ontvangsten

I
Uitgaven (e)~(a)-(b)

(a) (b) (c) (d) of (c) - (d)

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
1970 ........................... 299,5 293,9 305,6 300,0 + 5,6

1970 Eerste 10 maanden ... 246,1 239,9 250,9 244,7 + 6,2
1971 Eerste 10 maanden ... 268,9 265,8 277,6 274,5 + 3,1

e) Opgericht in 1967.

(2) Opgericht in 1971.

(") Het saldo van de verrichtingen van het Fonds voor Economische Expansie en
Regionale Reconversie, de Regie der Posterijen en de Regie voor Maritiem Transport
is in deze kolom opgenomen.
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Rijkssohuld

l

Tabel 6.

(Miljarden franken)

Directe schuld Van de
in Delgische franken Indirecte Republiek

in buiten- Zaïre
Einde periode Schuld land se schuld over- Tot aa l

(4)
Geves- op Kort- geld- 'l'otan! (2 ) genomen
tigde middel- lopende 'I'otnal soorten schuld

schuld lunge schuld (1 ) (3 )
termijn

1965 .................. 293,6 6,8 104,9 405,3 45,4 450,7 33,9 4,4 489,0
1966 .................. 305,6 7,8 109,3 422,7 49,8 472,5 31,0 3,9 507,4
1967 .................. 317,1 8,5 103,6 429,3 55,4 484,7 40,7 3,5 528,9
1968 .................. 335,0 9,1 120,7 464,8 54,9 519,7 47,6 3,0 570,3
1969 .................. 347,7 13,9 120,2 481,8 61,1 542,9 52,9 2,6 598,4

1970 Oktober ...... 365,4 11,9 109,4 486,7 54,0 540,7 62,1 2,3 605,1
December ... 359,6 12,5 135,4 507,5 50,3 557,8 61,7 2,2 621,7

1971 Oktober ...... 429,2 13,7 122,7 565,6 24,6 590,2 57,5 1,9 649,6
December ... 426,5 13,4 124,1 564,0 22,2 586,2 56,7 1,8 644,7

Urrl1~ : Besbuur der Thesaurie en Staatsschuld.

(1) 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 de Republiek Zaïre overgenomen schuld en de ver-
plichtingen 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 12,
blz. 64, is rekening gehouden met alle verplichtingen waarvan de Staat rechtstreeks
debiteur is en met de verplichtingen waarvan hij debiteur is via de Belgische geldschep-
pende instellingen.

(2) Schuld uitgegeven door overheidsinstellingen, mam WAarvan de rente en de
aflossing ten laste van de Staat vallen.

(") Schuld waarvan de Belgische Staat, op grond van de overeenkomst van
6 februari 1965 tussen België en de Republiek Zaïre, goedgekeurd bij de wet van
23 april 1965, de dienst waarneemt. ExcL de schuld van het Belgisch-Kongolees Fonds
voor Delging en Beheer.

(4) De veranderingen van het einde van de ene periode tot het einde van de
andere kunnen ten dele voortvloeien uit de boekingswijze. Rubriek 3 van tabel ôbis
geeft de veranderingen van de rijksschuld die voor de Schatkist aanleiding gaven tot
geldbewegingen.
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Ta.bel 6bis.

Verloop yan de rijksschuld
en dekking yan de netto Iinanclerlngsbehceften yan de Staat

(Miljarden franken)

1966 1967 1968
1970 I 1971

1970
(Eerste

10 maanden)

1. Veranderingenvanderijksschuld (1) +18,4 +21,5 +41,4 +28,11+23,3 + 6,7 +27,9

2. Boekhoudkundige veranderingen :

a) Schatkistcertificaten in het bezit
van het Internationale Monetaire
Fonds (2) (+ 1,3)(+ 0,5)(+ 4,4)(+ 2,3)(- 0,5)(- 8,9)(-10,4)

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 Leningsovereenkomsten (3)

c) 'l'egoed van de N.B.B. bij het
Bestuur der Postchecks voor reke-
ning van de Minister van Natio-
nale Opvoeding (4 ) •••••••••••••••

( ... ) (- 1,5)(+ 3,1)(- 5,0) (-) (-) (-)

- 1,4)(- 2,'2)

d) Diversen

(... ) (+ 0,3)(+ 0,8)(+ 0,'2) (... )

Totaal van 2 ... + 1,3 - 0,7 + 8,3 - 1,8 - 0,5 -10,3 -ll,8
--- ---

3. Veranderingen van de rijksschuld die
voor de Schatkist aanleiding gaven tot
geldbewegingen (3 = 1 - 2) ......... +17,1 +'2'2,'2 +33,1 +'29,9 +23,8 +17,0 +39,7

4. Veranderingen van de door het Wegen-
fonds geaccepteerde wissels (5) ......... - + 0,8 + 1,0 - 1,8 .. . . .. ...

5. Veranderingen van het creditsaldo van
de Schatkist bij de N.B.B. en van haar
voorlopige beleggingen in handelspapier .. . .. . .. . . .. . .. ... + 7,8

--- ---
6. Dekking van de netto financierings-

behoeften van de Staat (6=3+4-5) +17,1 +23,0 +34,1 +28,1 +'23,8 +17,0 +31,9

(1) Volgens tabel 6 van onderhavige bijlage.

+ 0,7 + 0,8

(2) De afgifte van schatkistcertificaten aan het Internationale Monetaire Fonds
voor de gedeeltelijke storting van de verhogingen van het Belgische quoturn geeft
uiteraard geen aanleiding tot een thesaurieontvangst ; de overige veranderingen in de
portefeuille van het Fonds, die gepaard gaan met zijn verrichtingen in Belgische fran-
ken, hebben, overeenkomstig de vigerende wettelijke en conventionele bepalingen,
ontvangsten en uitgaven bij de Nationale Bank van België en niet bij de Schatkist tot
gevolg.

( 3) De leningen aan het Internationale Monetaire Fonds verstrekt bij toepassing
van de Algemene Leningsovereenkomsten en de aflossingen door het Fonds van die
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leningen worden niet beschouwd als transacties 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.

(4) 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.

(5) Veranderingen van de schulden die het Wegenfonds heeft aangegaan in de
vorm van door het Fonds geaccepteerde wissels ter betaling van uitgevoerde en
opgeleverde werken (koninklijk besluit n" 41 van 29 september 1967).
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Tabel 7.
Begrenzing van de bankkredieten

Op de in kolom (a.) voorkomende data mochten de begrensde kredieten, zoals ze om-
schreven zijn in kolom (b), voor iedere bank, de hoogste van de normen zoals berekend
in kolom (c) niet overtreffen.

Datum

I
Begrensde kredieten (1)

I
Normen (2 )

(a) (b) (c)

30 sept. 1970 Accept-, disconto-, promesse- Gemiddeld uitstaand bedrag
en kaskredieten, excl. de eind september en december vermenigvuldigd met 1,055
kaskredieten in deviezen aan 1969 of
het buitenland, de disconto- of vermeerderd met
kredieten aan het Wegen- Uitstaand bedrag eind de- fr. 30 miljoen
fonds en de uitstaande be- cember 1969
dragen van Creditexport (3)

of

Gemiddelde van het uitstaande bedrag eind september
1968 vermenigvuldigd met 1,19 en van het uitstaande
bedrag eind september 1969 vermenigvuldigd met 1,04

of

Norm eind maart 1970 (verminderd met de uitstaande
bedragen van Creditexport op die datum) vermenigvul-
digd met 0,95 lvermenigvuldigd met 1,06

31 dec. 1970 . Idem Norm eind september 1970 of
vermeerderd met
fr. 35 miljoen

31 maart 1971 Idem, excl. de investerings- Norm eind september 1970 1
kredieten toegestaan aan in- (verminderd met het op vermenigvuldigd met 1,08
gezetenen vóór 9 december deze datum uitstaande be- of
1970 en ten laatste op 15 drag van de buiten de be- vermeerderd met
december 1970 aangegeven grenzing gesloten investe- fr. 45 miljoen
bij de Risicocentrale ringskredieten )

30 juni 1971 Zelfde definitie als op 30 1,,,mMI'''ldigd met 1,045
septomber 1970, met uitzon. Norm eind maart 1971 of
dering van de investerings- vermeerderd met
kredieten toegestaan aan fr. 25 miljoen
ingezetenen vóór 24 maart
1971 en ten laatste op 31
maart 1971 aangegeven bij
de Risicocentrale lvermenigvuldigd met 1,06

30 sept. 1971 Idem Norm eind maart 1971 of
vermeerderd met
fr. 35 miljoen

(') 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) Door de pools van Creditexport gefinancierde wissels en wissels met meer dan
een jaar looptijd welke door die pools gemobiliseerd zijn op de door het Herdiscontering-
en Waarborginstituut gehouden markt van het particuliere disconto.
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Tabel 8.

Chartaal geld (*)

(Miljarden franken)

Einde periode

Door de Door de
Nationale Bank Schatkist

van België uitgegeven
uitgegeven biljetten
biljetten en munten

170,3 6,6
175,3 6,9
177,5 6,5
183,2 6,6
183,0 7,0

182,6 7,3
188,2 7,5
196,0 7,9
201,8 8,1

Jaarlijkse
Chartaal geld veranderingen

(I) van het
chartaal geld

173,4
178,7 + 5,3
180,1 + 1,4
185,4 + 5,3
185,2 0,2

185,6 + 0,4 (2)

190,7 + 5,5
199,0 + 8,3 (2)

n.b. n.b.

1965
1966
1967
1968
1969

1970 Oktober
December

1971 Oktober
December

(*) Cf. Tijdschrift van de Nationale Bank van België, Stutist.ieken, tabel XIII·4.

(1) 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 9.

Giraal geld ('")

(Miljarden franken)

In het bezit vau de bedrijven en particulieren

I
In het Juurlijkse

bij de bij het bij de bezit vernnde-
Einde periode Nationale Bestuur banken van de Eindtotaal ringen

Dank vau der en Totaal overheid van het
België Postchecks overbeide- (1) eindtotaal

instellingen

--"

1965 ........................ 0,4 37,5 95,4 133,3 11,8 145,1
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 ........................ 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)
December ......... 0,4 49,6 152,6 202,6 25,3 227,9 +26,7

1971 Oktober ............ 0,3 50,8 163,5 214,6 28,1 242,7 +14,8(8)

(*) Cl. Tijdschrift van de Nationale Bank van België, Statistieken, tabel XIIl·4.

(') Tegoeden van de buitengewone rekenplichtigen bij het Bestuur del' Post-
checks en direct opvraagbare rekeningen en rekeningen voor ten hoogste een 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 10.

Giraal geld
Totaalcijfers del' gedane betalingen en gebruiksfrequentie (>:<)

'I'otanlcijfet-s van de gedane betn liugen Gebruiksfrequentie(Miljarden franhen)
Mnandgemiddelden

per standuurdmannd door middel door middel van do van de
van 2.1 dagen van direct van tegoeden Totaal direct tegoeden

op vraagbare bij het Bestuur opvraagbare bij het Bes tu ur
bankdeposito's der Postchecks bankdeposito's der Postchecks

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

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 ........................... 280,6 194,9 475,5 3,03 4,07
1970 ........................... 325,7 207,3 533,0 3,33 4,13

1970 Eerste 11 maanden ... 320,0 205,4 525,4 3,30 4,12
1971 Eerste 11 maanden ... 368,7 232,2 600,9 3,23 4,19--- ---

(1) (1 )
--- ---

197O le kwartaal ............ 291,8 H)7,6 489,4 3,18 :3,26 4,07 4,15
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 3,35 4,01 4,15
4e kwartaal ............ 349,9 221,0 570,9 3,46 3,31 4,30 4,17

1971 le kwartaal .... ... . . ... 341,5 222,7 564,2 3,18 3,26 3,98 4,06
2e kwaltaal ............ 387,6 245,4 633,0 3,39 3,30 4,35 4,25
3e kwartaal ............ 360,3 225,9 586,2 3,06 3,21 4,10 4,25

(*) Cf. 'I'ijdscht-iît vau de Nationale Bank van België, Statistieken, tabel XIII-IB.

( 1) Voor seizoeninvloeden gecorrigeerde cijfers.
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Tabel 11.

Deposito's op gewone boekjes

(Veranderingen in miljarden franken)

Depositonemende instellingen

I

Algemene

I
Part.iculiere

I

Openbare Tot aa!
Banken Spaar- en speerkussen krediet-

Lijfrentekas instellingen
---~--- --- ---~~~----

1966 ........................... + 6,6 + 6,1 + 4,5 + 1,4 + 18,6
1967 ........................... +10,8 + 6,4 + 5,3 + 1,1 + 23,6
1968 ........................... +12,0 + 7,,2 + 6,5 + 1,6 + 27,3
1969 ........................... + 2,2 + 3,7 + 4,9 + 0,5 + ll,3
1970 ........................... + 2,7 + 1,5 + 2,8 + 0,5 + 7,5

1970 Eerste 10 maanden ... + 1,3 - 1,0 + 1,0 + 0,2 + 1,5
1971 Eerste 10 maanden ... +15,4 + 9,6 + 7,7 + 2,0 + 34,7
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Tabel 12.

Uitstaande obligaties en kasbons in Belgische franken

Indeling naar emittenten

(Veranderingen in miiiarden. franken)

Particuliere
Financiële Overige spaarkassen,

Stunt overheids- publiek- hypotheek-
Totaal

(1 ) instellingen rechtelijke Banken en Overige
lichamen en kapitalisatie-(2 ) ins tellin gen maatschap-

pijen (2)

1966 ........................ + 10,1 + 14,0 + 11,9 + 0,6 + 2,5 + 2,1 + 41,2
1967 ........................ + 21,5 + 23,2 + 10,5 + 1,5 + 4,7 + 1,7 + 63,1
1968 ........................ + 25,4 + 28,6 + 9,2 + 3,0 + 4,8 + 3,9 + 74,9
1969 ........................ + 22,6 + 20,7 + 15,7 + 4,5 + 5,6 + 2,2 + 71,3
1970 ........................ + 19,3 + 42,2 v+ 19,8 + 4,6 + 7,0 v+ 4,6 v+ 97,5

1970 Eerste 10 maanden + 25,0 + 30,9 v+ 10,6 + 3,5 + 5,7 v+ 2,2 v+ 77,9
1971 Eerste 10 maanden + 66,6 + 44,1 v+ 25,1 + 4,4 v+ 6,1 v+ 11,6 v+157,9

(1) Directe en indirecte schuld.

( 2) Incl. spaa.rbons of -certificaten.

v Voorlopige cijfers.
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Tabel 13.

Uitstaande obligaties en kasbons in Belgische franken

Indeling naar het houderschap

(Veranderingen in miljarden franken)

Andere OverigeGeldscheppende financiële Overheid houders 'I'oteulinstellingen instellingen (2 )
(1)

1966 ........................... + 4,2 + 4,3 + 3,2 + 29,5 + 41,2
1967 ........................... + 13,2 + 2,3 + 1,2 + 46,4 + 63,1
1968 ........................... + 16,4 + 20,1 + 0,4 + 38,0 + 74,9
1969 ........................... + 11,8 + 12,6 + 0,4 + 46,5 + 71,3
1970 ........................... + 29,0 + 4,4 + 0,9 v+ 63,2 v+ 97,5

1970 Eerste 10 maanden ... + 22,3 + 1,9 + 0,7 v+ 53,0 v+ 77,9
1971 Eerste 10 maanden .v + 47,0 + 35,5 + 0,8 + 74,6 +157,9

( ') Excl. de nettoaankopen van sommige financiële instellingen, waarvan het
bedrag voor 1971 niet bekend is : die van de instellingen voor verzekering op het leven
en tegen arbeidsongevallen en die van de pensioenfondsen.

(2) De cijfers van deze kolom zijn als sluitpost berekend en vertegenwoordigen
in hoofdzaak de nettoaankopen van de particulieren en van de bedrijven. Cf. tabel 14
van deze bijlage.

v Voorlopige cijfers.
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Tabel H.

Uitstaande obligaties en kasbons in Belgische franken
aangehouden door de particulieren en de bedrijven

Indeling naar emittenten

(Veranderingen in mi liard en franken)

Particulière
Overige spaarkassen,

Ftueuciële publiek- hypotheek-
Slaai overheids- rechtelijke Banken en Overige Tolaal

instellingen lichamen en kapibnlisabie-
instellingen muntschap-

pijen

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

1966 ........................
I + 7,1 + 8,9 + 8,6 + 0,6 + 2,5 + 1,8 +29,5

1967 i +13,9 +19,6 + 5,3 + 1,5 + 4,6 + 1,5 +46,4........................

1968 ........................ + 6,6 +18,5 + 2,1 + 3,0 + 4,5 + 3,3 +38,0

1969 ........................ + 8,9 +16,9 + 9,5 + 4,5 + 5,5 + 1,2 +46,5

1970 ........................ + 9,4 +29,6 v+ 9,9 + 4,6 + 7,2 v+ 2,5 V +63,2

1970 Eerste 10 maanden +12,5 +23,5 v+ 6,5 + 3,5 + 5,9 v+ 1,1 v+53,0
1971 Eerste 10 maanden +16,9 +29,5 v+ 8,9 + 4,4 v+ 6,0 1'+ 8,9 v+74,6

v Voorlopige cijfers.
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Tabel 15.

Rentepercentages van beleggingen in Belgische franken
die openstaan voor het publIek (1)

Deposito's Rendement bij de uitgifte Gemiddeld beursrendement
Gewone op gewone van de kasbons en oblignties van de staatsleningen
termijn- spaarboekjes van de openbare (met, meer dan 5 jaar

kredietinstellingen looptijd) (3)
Einde periode deposito's bij de

bij de Algemene
banken Spaar- en Vóór 1 decem- Na 1 decem-(3 maanden) Lijfrentekas ber 1962 ber 1962(2) Il jaar) (5 jaar) uitgegeven uitgegeven

leningen leningen

1965 ........................ 3,50 3,50 4,75 6,1'2 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 ........................ 6,00 4,00 7,00 8,00 6,19 7,80

1970 Juni ............... 6,00 4,50 7,00 8,00 5,94 7,83
December ......... 5,50 4,50 7,00 8,00 5,70 7,79

1971 Januari ............ 5,50 4,50 6,50 7,50 5,6'2 7,7'2
Februari ............ 5,25 4,50 6,00 7,00 5,56 7,42
Maart ............... 5,'25 4,50 6,00 7,00 5,54 7,37
April ............... 4,50 4,50 6,00 7,00 5,47 7,41
Mei .................. 4,50 4,50 6,00 7,00 5,46 7,35
Juni ............... 4,50 4,50 6,00 7,00 5,43 7,'28
Juli ............... 4,50 4,50 6,00 7,00 5,43 7,3'2
Augustus ......... 4,50 4,50 6,00 7,00 5,28 7,15
September ......... 4,50 4,50 6,00 6,75 5,46 7,'29
Oktober ............ 4,50 4,50 5,75 6,75 5,43 7,'21
November ......... 4,00 4,50 5,75 6,75 5,37 7,17
December ......... 4,00 4,50 5,75 6,75 5,33 7,17

(1) Percentages vóór belastingheffing bij de bron.

e) Toegekende percentages op de bedragen tot fr. 350.000 in 1965 en 1966, en,
vanaf 1 januari 1967, tot fr. 500.000. Zij omvatten de getrouwheidspremie verleend
op de bedragen die ingeschreven bleven van 16 januari tot 31 december. Doordat de in-
komens uit deposito's op gewone spaarboekjes ten belope van een bepaald bedrag (thans
fr. 7.500 pel' jaar) vrijgesteld zijn van belasting, kan hun rentevoet niet worden verge-
leken 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 sch ulden of die welke slechts dool' inkoop tel' 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. 'l'ijdschrift van de Nationale Bank van België, Statis-
tieken, tabel XIX-6.
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Tabel 16.

Rentepercentages yan de Belgische geldmarkt en yan de Euro-dollar (*)

Niet-geviseerde
Schatkistcertificaten H.W.I. : accepten

Schatkist- uitgegeven geviseerde verhandeld
certd- Renten- bij toewijzing bank- op de markt, Euro-ficuten fonds- (4) accepten van het particulière dollar-

Daggeld op zeer certi- betref- disconto (2) deposito'skorte Iloaten fende(1 ) termijn (4 invoer Handels· Bank- (3

(3 maanden) (van GO accepten accepten maanden)
maanden) (3 ) (9 (12 tot 120 (met (met (2) (6)

(2) maanden) maanden) dagen) ongeveer ongeveer
(2) (5) 30 dagen 90 dngen

looptijd) looptijd)

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 .................. 5,40 8,50 8,75 8,80 8,80 7,40 7,40 8,75 10,00

1970 Juni ............ 6,39(7) 8,00 8,25 - - 7,40 7,20 8,00 8,75
December ...... 6,12(8) 6,95 7,25 - 7,75 6,00 6,00 7,00 6,37

1971 Januari ...... 4,84 6,80 7,15 7,50 7,65 6,00 6,00 6,70 5,50
Februari ...... 4,05 5,80 6,25 7,10 7,20 5,60 5,70 6,00 5,12
Maart ......... 2,66 4,85 5,25 6,35 6,45 4,80 4,50 5,10 5,00
April ............ 4,51 4,80 5,15 5,90 6,35 4,80 4,50 5,10 6,00
Mei ............ 1,65 4,80 5,15 5,85 6,35 4,55 4,10 4,80 7,25
Juni ............ 2,64 4,80 5,15 5,85 6,35 4,55 4,40 4,80 6,37
Juli ............ 4,80 4,90 5,30 5,85 6,35 4,55 4,10 5,00 6,50
Augustus ...... 3,61 4,70 5,05 5,85 6,35 4,55 4,10 4,90 9,00
September ... 3,88 4,60 4,90 5,75 6,25 4,30 3,90 4,70 7,50
Oktober ...... 3,28 4,60 4,80 5,65 6,15 4,30 4,30 4,90 5,75
November ... 4,59 4,60 4,85 5,55 6,05 4,30 4,60 5,40 6,25
December ... 4,10 4,80 5,15 5,65 6,15 4,45 5,00 5,65 5,62

(*) Cf. Tijdschrift van de Nationale Bank van België, Statistieken, tabellen XIX·2 en B.

( 1) Daggemiddelden.

(2) Einde periode.

( 3) Laatste wekelijkse toewijzing van de periode.

(4) Laatste toewijzing van het jaar of toewijzing van de maand.

e) Vóór 1 juni 1970 : percentages voor de accepten met ten hoogste 120 dagen
looptijd.

(6) Bron : The Times.

(7) Eerste halfjaar.

(8) Tweede halfjaar.
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Tabel 17.

Daggeld (*)

(lVIiljarden {ranken)

Kepitaal geleend door Kapitaal opgenomen door Tolnal
het van de

het de het Herdiscon- de verhun-
de Renten- overige de Henlen- tering- en overige delde

banken instel- banken instel- kapi-fonds lingen fonds Waarborg- lingen taleninstituut

Daggemiddelden

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
1971 ........................... 4,4 1,2 3,2 1,9 0,3 6,1 0,5 8,8

(*) Cf. 'l'Iidechrift van de Nationale Bunk vnn België, Statistieken, label XVIII-I.
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Tabel 18.

Tarief der dlsconto- en voorschotverrlohtlngen yan de Nationale Bank yan België

(T n procenten)

Voorschotten in
Disconto rekening-courant

en leningen tegen

schat-
Accepten vooraf schat- kist-

Geaccep-
door de Niet· ldst- certi-

Nationale Bank van Geeccep- Niet- en Ifcaten
teerde, nelgië geviseerd geaccep- Renten- uitge-

teerde, teerde
bij een

geaccep-
en niet fonds- geven overige

niet teerde, bij een certi- voor
bank

bij een bij een ficnten meer over-

gedorni-
bank uitge- dan heids-

cilieerde
bank bank gedomi- geven 130 fondsencilieerde

wissels
gedcrni- gedomi- wissels voor dagen

(3 )
cilieerde cilieerde maxi- en voor

en Invoer Uitvoer en mum maxi-
wissels wissels pro- 130 mumwarrants messen dagen 374

(1) dagen
(1) (2)

Einde jaar

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 bunk gedo.
micilieerde wissels, warrnnbs en
geviseerde of gecertificeerde ec- 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
1971 ........................... 5,50 7,00 6,50 6,75 7,00

1971

1 januari 24 maart ...... 6,50 8,50 8,00 8,25 8,50
25 maart ·22 september --. 6,00 7,50 7,00 7,25 7,50
23 september. 31 december 5,50 7,00 6,50 6,75 7,00

( 1) Maximaal beleningspercentage : 95 pct.

(2 ) Vóór 20 december 1967 bedroeg de maximumlooptijd 366 da.gen.

(3) Maximaal beleningspercentage : 80 pct.

(4) Het certificeringsstelsel werd op 1 juni 1970 ingevoerd.
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