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De groei van de buitenlandse vraag, de krachtige bedriioigheid in
de woningbouw, de hervatting van de niiverheidsinvesteringen waren de
belangriikste factoren van de economische opbloei die in 1973 voortduurde.
De produktie van sommige goederen of diensten kon zich evenwel niet
snel genoeg ontwikkelen om de druk van de binnenlandse of buitenlandse
vraag op te vangen, hetzii omdat de bedriiisuitrustingen. volledig bezet
waren, hetzij omdat het voor indienstneming beschikbare geschoolde per-
soneel schaars geworden was, hetzij omdat, reeds vóór de aardoliecrisis,
moeilijkheden aan het licht kwamen in de voorziening in diverse produkten.
Die relatieve ontoereikendheid van het aanbod van sommige sectoren, die
trouwens nog werd verscherpt door de internationale aard ervan, heeft
biigedragen tot de instandhouding van de opwaartse priisbeweging.

Voor het geheel van de industriële produkten bedroeg de verhoging
van de groothandelspriizeti 12,8 pct. van november 1972 tot november 1973,
tegen 6,1 pct. het voorgaande [aar.Oorzaak ervan was vooral de stiiging van
de kosten. De grondstoffen zijn veel duurder geworden : de berekeningen
van het « Hamburgisches Welt-Wirtschafts-Archiv ))wiizen op een gemid-
delde stiiging van hun priizen. in dollars met 76 pct. van december 1972 tot
december 1973, hetgeen overeenstemt met een verhoging van ongeveer
60 pct. uitgedrukt in de andere belangriikste valuta's. De loonlast per
eenheid produkt vermeerderde in België meer dan in 1972 : in de niiverheid
is de gemiddelde bruto uurverdienste toegenomen met 15,1 pct. van septem-
ber 1972 tot september 1973, d.w.z. in een tempo dat nagenoeg overeenkomt
met dat van het [aas voordien, maar de verbetering van de produktiviteit
was geringer. Weliswaar is het reële beschikbare inkomen van de bezoldig-
den minder naar omhooggegaan dan het voorgaande [aar, ten gevolge van
de versnelling van de stiiging van de kosten van levensonderhoud.

Twee verschijnselen hadden kunnen verklaard worden als de uiting
van een ontoereikendheid van de binnenlandse vraag, indien ze zich niet
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voorgedaan hadden in een toestand van hoogconjunctuur, gekenmerkt door
inflatoire spanningen.

Het eerste is de voortdurende, hoewel minder snelle stijging van de
werkloosheid, ondanks de behoeften aan geschoolde arbeidskrachten. Die
tegenstrijdigheid vindt haar verklaring in de structurele aard welke de niet
opgeloste vraagstukken van de werkgelegenheid in bepaalde opzichten
vertonen : zij betreffen hoofdzakelijk de vrouwelijke arbeidskrachten die
vooral te lijden hebben van aanpassingsgebreken in hun beroepsopleiding,
blijken scherper te zijn in de dienstensector dan in de industrie en zijn
relatief ernstiger in Wallonië dan in Vlaanderen.

Het tweede is het aanhouden van een ruim overschot op de lopende
rekening van de betalingsbalans : voor de eerste elf maanden bedroeg
het fr. 45,4 miljard, tegen fr. 49,6 miljard in 1972. Zoals de voorgaande jaren
houdt dit overschot o.m. verband met de kenmerken van de grote indus-
triële investeringen die in het jongste decennium werden verwezenlijkt :
technologisch sterk ontwikkelde produktie-eenheden, die relatief weinig
arbeidskrachten gebruiken en uit hoofde van hun afmetingen op deuitvoer
zijn gericht; welnu, de buitenlandse markten vertoonden een verdere uit-
breiding. De handhaving van het overschot, in 1973, vloeit eveneens voort
uit de omstandigheid dat de gezamenlijke ruilvoet van de Belgisch-Luxem-
burgse Economische Unie slechts weinig verslechterde. De gemiddelde
prijzen bij de uitvoer van de Economische Unie liepen immers omhoog,
dank zij de stijging van de wereldprijzen van de produkten die een
aanzienlijk deel van haar leveringen aan het buitenland vertegenwoor-
digen; die beweging hield bijna gelijke tred met de aanzienlijke prijs-
stijging van de grondstoffen en van de ingevoerde voedingsmiddelen,
die reeds in 1972 plaatsvond of zich in 1973 voordeed, alsmede met
de verhoging van de in Belgische franken uitgedrukte prijzen van de pro-
dukten welke geleverd worden door landen waarvan de valuta in rechte
of in feite opgewaardeerd werd. Had men getracht het in verhouding tot
het nationale inkomen aanzienlijke overschot van het lopende betalings-
verkeer weg te werken door een verdere aanzwengeling van de binnen-
landse vraag, dan zouden aldus nieuwe en krachtige impulsen gegeven
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zijn aan de inflatoire druk die reeds door de bestaande knelpunten werd
veroorzaakt. Men heeft dan ook getracht de uitdeining, in de economie, van
de afgeleide uitwerkingen van dit overschot op het buitenland, een actieve
bron van ingevoerde spanningen, af te remmen.

De recente energiecrisis gaat, buiten de andere meer zorgwekkende
gevolgen die zij op de Belgische economie zal kunnen hebben, de gegevens
van de buitenlandse handel grondig wijzigen. Onverschillig of de bevoor-
rading in aardolie toereikend zal zijn om de behoeften te dekken of, daaren-
tegen, zal moeten worden aangevuld met andere opnieuw concurrentieel
geworden energiebronnen, de waarde van de invoer zal in elk geval worden
belast met belangrijke bijkomende uitgaven wegens de prijsstijging van de
energieprodukten. Maar de plotselinge verhoging van een overheersende
prijs zoals die van de energie moet onvermijdelijk uitwerkingen hebben op
alle prijzen. Die stijgingen, welke verschillen volgens de aangewende hoe-
veelheid energie in de produktie van de menigvuldige goederen en diensten,
zullen leiden tot verschuivingen van de vraag, waarvan de richting en de
kracht niet te voorzien zijn. Gelijkaardige veranderingen zullen zich voor-
doen in andere landen. In elk geval zal de uitvoer van België naar volume
en naar prijs worden beïnvloed; wat de hoeveelheid betreft, zal hij ongetwij-
feld voordeel kunnen halen uit de groei van het inkomen in sommige landen
die energieprodukten leveren; zijn gemiddelde waarde zou harerzijds kun-
nen toenemen met de stijging van de prijzen van de industriële eindproduk-
ten, die zich waarschijnlijk overal ter wereld zal voordoen. De uiteindelijke
weerslag van al die wijzigingen op de lopende rekening van de betalings-
balans zalongetwijfeld een vermindering zijn van het overschot; de omvang
van de verslechtering kan evenwel nog niet worden geraamd. De toestand
zou onrustwekkend worden, mochten andere industrielanden overgaan tot
invoerbeperkingen om het evenwicht van hun buitenlandse rekeningen, dat
door de stijging van de waarde van hun petroleumaankopen werd verbro-
ken, te herstellen.

De in vergelijking met andere goederen veel duurder geworden energie
mag niet meer worden verkwist. Van wezenlijk belang blijft in elk geval dat
de beschikbare hoeveelheden toereikend zouden zijn om een vertraging van
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de produktie in Europa te oermiiden. Gelukkig verminderde de vrees dat
Europa, slachtoffer van een soort van blokkade, zou belanden in een perio-
de van belegeringseconomie, waarvan de bedrijvigheid door de schaarste
zou omlaag gedrukt worden en die terzelfder tijd zou worden meegesleept
in een ongebreidelde priisinflatie. Niettemin moet men nog bliicen rekening
houden met de mageliikheid dat de ontwikkeling van sommige activi-
teiten zal worden belemmerd door een ontoereikende voorziening in ener-
giebronnen en afgeleide produkten, terwijl andere zullen te liiden hebben
van de vermindering van sommige bestedingen, zoals de aankopen van
wagens. In de voor ons liggende periode de vraag steunen om die activitei-
ten aan te wakkeren, zou in het eerste geval nutteloos en in het tweede
moeiliik: zijn.

Het wegens de toenemende risico's noodzakeluke economische beleid
tot oriiuxuing van het peil van de werkgelegenheid zal moeten worden
gevoerd in een ingewikkelde toestand, gekenmerkt door tegenstrijdige
bestanddelen. Tot nu toe was de groei van de vraag immers algemeen:
hij betrof alle belangriike bestedingscategorieën; in de toekomst zou de
druk van de vraag minder samenhangend kunnen zijn : hii zou in sommige
sectoren kunnen verzwakken; daarentegen zullen de haussejactoren - o.m.
de binnenlandse en buitenlandse kostenverhogingen - zeker een algemene
opwaartse druk bliiven uitoefenen. De keuzen en de beslissingen van de
overheden zouden daardoor moeilijker worden. Aldus zouden de deflatoire
uitwerkingen van de verzwakking van sommige bedriicighedea niet kun-
nen worden opgevangen door verspreide relancemaatregelen van alge-
mene aard; dergeliike maatregelen zouden alleen maar voedsel geven aan
de inflatietoestand die door het duurder worden van de energie, door de
schaarsieoerschiinselen, door de prijsstijgingspsychose en door sommige
verschuivingen van de vraag naar overbelaste markten wordt onderhouden.
De werking van al die haussefactoren zou weliswaar in belangrijke mate
teniet worden gedaan indien de besteding van een groter deel van de
inkomens aan de aankoop van duurder geworden ingevoerde minerale oliën
zou gepaard gaan met een ontspanning van de overdreven vraag naar som-
mige in het land geproduceerde goederen en diensten. Dit zou eveneens
het geval ziin mocht de ongerustheid, welke uit de aardoliecrisis voortvloeit,
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aanleiding geven tot een vermindering van de geneigdheid tot verbruiken
en investeren. Voor de onmiddellijke toekomst wijst nog niets op een veran-
dering in het gedrag van de gezinnen; integendeel, de vrees voor schaarste
heeft sommige aankopen verhaast. Van hun kant bleken de bedrijven
in het algemeen in de eerste plaats begaan met de aanvulling van hun
bedrijfsvoorraden; hun investeringsprogramma's zullen in tal van gevallen
moeten worden gewijzigd, maar vooralsnog is er niets waaruit kan worden
opgemaakt dat, eenmaal de periode van aarzeling achter de rug, de omscha-
kelingen waartoe werd besloten zullen uitlopen op een aanmerkelijke
inkrimping van het totale volume der uitrustingsbestedingen.

In elk geval maken de recente ontwikkelingen het niet mogelijk de
acties tot beperking van de prijsinflatie overhaast uit de hand te geven.
De autoriteiten van de Europese Economische Gemeenschap hebben dit
onderstreept. In verscheidene landen hebben de regeringen hun voorne-
men te kennen gegeven zich in te spannen om de haussebeweging in te
dijken.

Ook in België is dit een van de doelstellingen voor de eerstkomende
maanden ofschoon ook aandacht moet worden geschonken aan de ontwik-
keling van de andere gegevens van het conjunctuurbeleid, opdat tijdig zou
kunnen worden ingegrepen, mochten deze laatste een ongunstige wending
vertonen.

Indien de geldpolitiek nog een belangrijk deel van de anti-inflatoire
actie voor haar rekening moet nemen, dient men zich duidelijk rekenschap
te geven van de voorwaarden voor een doeltreffende uitoefening ervan
evenals van haar grenzen. In dat verband was het jaar 1973 zeer leerrijk.

** *

In de loop van het beschouwde jaar was het voornaamste doel van de Geldpolitiek.

geldpolitiek, wat het binnenlands evenwicht betreft, te vermijden dat de
vraag DP overdreven wijze zou uitzetten, wat de voortplanting van de aan
de gang zijnde prijsstijging zou in de hand werken en kracht zou bijzetten.
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Dat doel maakte deel uit van het regeringsplan dat in februari, na
overleg in de schoot van het Nationaal Comité voorEconomische Expansie,
werd aangenomen en dat in juli werd versterkt.

Om het gevaar voor een overdreven uitbreiding van het krediet te
verminderen, streefde de Bank ernaar de kredietcapaciteit van de finan-
ciële instellingen binnen gepaste grenzen te houden.

Daartoe werd het stelsel van monetaire reserve, dat door het akkoord
van 24 november 1972 tot stand kwam tussen de Nationale Bank, enerzijds,
en de banken, de private spaarkassen en de belangrijkste openbare krediet-
instellingen, anderziids, verlengd; in februari en september werd het ver-
sterkt. Sedert juli hebben de levensverzekeringsmaatschappifen en sedert
december de instellingen voor verzekering tegen arbeidsongevallen, op hun
beurt, de verbintenis aangegaan deel te nemen aan de vorming van de
monetaire reserve.

Opdat het instrument van de reserve een meer dan marginale restric-
tieve uitwerking zou hebben op de kredieten en de bestedingen die er het
gevolg van zijn, is evenwel voor iedere categorie van financiële instel-
lingen de verhoging van de bedragen, die in toepassing van die akkoorden
bevroren werden, te gering gebleven in verhouding tot de overvloed aan
aangetrokken middelen. De gegevens over de groei van de kredieten aan de
bedrijven en particulieren in de loop van het jaar zijn in dat verband signi-
ficant. Nochtans werd de vooruitgang van die kredieten ook afgeremd door
de uitwerking van een bepaling van de akkoorden, waarbij de financiële
instellingen verplicht werden niet alleen hun portefeuilles overheidspapier
en -fondsen niet te verminderen, maar bovendien die portefeuilles te ver-
hogen met een overeengekomen, gebruikelifke, fractie van hun nieuwe mid-
delen; zonder die verplichting zou de kredietstroom breder zijn geweest;
de banken zouden niet gedwongen geweest zifn hetzelfde bedrag herdiscon-
teerbare wissels te mobiliseren en zouden bifgevolg over een grotere liquidi-
teit hebben beschikt.

De nagestreefde verkrapping van de liquiditeit van het bankstelsel,
door het pas beschreven mechanisme, werd nog versterkt door opeenvol-
gende verlagingen van de herdisconto- en visumplafonds.

XII



Bovendien heeft de Bank, vanaf de maand maart, de banken verzocht
de gezamenlijke expansie van het opgenomen bedrag van hun kredieten
aan de bedrijven en particulieren voor 1973 binnen een grens van ongeveer
14 pct. te houden. Die wijze van optreden, die erin bestond een algemeen
doel aan te geven in plaats van tot elke instelling een formele en in nauw-
keurige cijfers uitgedrukte aanbeveling te richten, is ondoeltreffend ge-
bleken.

Dat is een van de redenen waarom, ter gelegenheid van de her-
nieuwing van de akkoorden op loktober, het reservestelsel werd uitgebreid
tot de kredieten. De Bank verwachtte van deze regeling dat zij het krediet-
aanbod zou drukken - zij moest de banken en andere financiële instellin-
gen meer terughoudend maken - en terzelfder tijd de kredietvragers zou
doen aarzelen, aangezien zij uitdrukkelijk of impliciet verplicht zouden zijn
de intrestlast van de nieuwe reserve te dragen.

Andere maatregelen, met betrekking tot de kredietcategorieën welke
meer specifiek sommige bestedingen financieren, werden genomen door
middel van rechtstreekse reglementeringen of via verrichtingen van gespe-
cialiseerde financiële instellingen. In februari en in augustus heeft de
Regering, op voorstel van de Bank, de voorwaarden voor het verkrijgen van
afbetalingskredieten verscherpt. In juni kreeg het Centraal Bureau voor
de Kleine Spaarders van de private spaarkassen de verbintenis dat zij
overeengekomen grenzen voor de toekenning van hypothecaire leningen
gedurende de laatste zeven maanden van het jaar zouden in acht nemen. Op
verzoek van de Regering vroeg de Bank in augustus de belangrijkste be-
trokken openbare instellingen en private spaarkassen de verhoudingen die
gewoonlijk worden in acht genomen tussen de hypothecaire leningen en
de handelswaarde van het te kopen of op te richten gebouw met 15 pct. te
verminderen; de Minister van Economische Zaken heeft nadien hetzelfde
verzoek tot de levensverzekeringsmaatschappijen gericht. Die maatregel
werd niet toegepast op de sociale woningen; maar in het midden van het
jaar heeft de Regering de vastleggingsplafonds, vastgesteld voor de over-
heidssector van de sociale huisvesting, met 25 pct. verlaagd. Al die beslis-
singen werden genomen wegens de scherpe spanningen die in de sector van
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de woningbouw tot ontwikkeling zijn gekomen. De kracht van de relance-
maatregelen, waartoe in 1972 werd besloten, heeft tot die evenwichtsversto-
ring bijgedragen; te laat toegepast, uit hoofde van het lange tiidsinteroal.
tussen hun afkondiging en hun uitwerking, bleken die maatregelen een pro-
cyclische invloed uit te oefenen, wat reeds voordien in gelijkaardige perio-
des het geval was geweest, evenzeer trouwens als voor de afremmings-
maatregelen waarmee ze afwisselen. Die schoksgewijze interventies, een
oorzaak van verstoringen welke zich in het bedrijfsleven verspreiden, wor-
den in deze sector voortgezet bij gebrek aan een structureel stabiliserings-
beleid dat de bevrediging der behoeften spreidt, hierbij rekening houdend
met de strakheid van het aanbod, met de risico's van een overdreven stij-
ging van de kosten en met de beperkingen voortvloeiend uit de ontwikke-
ling van de gezamenlijke kapitaalmarkten.

Door hun weerslag op de hoeveelheid financieringsmiddelen hebben
de vermelde maatregelen natuurlijk de rentetarieven beïnvloed. Die tarie-
ven werden bovendien gewijzigd door specifieke beslissingen. De interna-
tionalisatie van de kapitaalmarkten verplicht de Belgische overheden, bij
het voeren van hun rentebeleid met het oog op het bereiken van het bin-
nenlands evenwicht, rekening te houden met de beperkingen voortvloeiend
uit de verhoudingen met het buitenland. Die beperkingen hebben zich in
1973 weliswaar minder doen gelden. In de eerste plaats, omdat het samen-
vallen van het conjunctuurverloop in de belangrijkste industrielanden het
rentebeleid van die landen in dezelfde richting stuwde. Vervolgens, omdat
het zweven, tegenover de Belgische frank, van verschillende valuta's en
inzonderheid, vanaf maart, van de dollar, de invloed van de internationale
renteverschillen op de kapitaalbewegingen verminderde. Ten slotte, omdat
maatregelen ertoe strekkend de officiële deviezenreserves te behoeden
tegen de toevloeiingen van speculatieve kapitalen een betere bescherming
van de binnenlandse geldmarkt als neveneffect hadden. Het Belgisch-
Luxemburgs Instituut voor de Wissel verlaagde in september en novem-
ber de reglementaire grens van de contante nettoverplichtingen aangegaan
door de banken in buitenlandse valuta's van de gereglementeerde markt en
in convertibele Belgische en Luxemburgse franken; bovendien heeft de
Bank, op verzoek van de Regering, van de banken verkregen dat zij een
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bijzondere provisie van 0,25 pct. per week zouden toepassen op de vermeer-
deringen van de buitenlandse tegoeden in rekeningen convertibele Bel-
gische franken; die maatregel werd van kracht in maart, naderhand opge-
schort in augustus, maar opnieuw, tot het einde van het [aar, in werking
gesteld in september, na de opwaardering van de gulden waarvan men
mocht verwachten dat zij aanleiding zou geven tot een speculatie op de
Belgische frank.

Ofschoon die ontwikkelingen en maatregelen de binnenlandse finan-
ciële markten een nieuwe bescherming hebben geboden, ziin deze laatste
daarom nog niet ondoordringbaar geworden voor de buitenlandse invloeden
welke uitgaan van de Euro-dollarmarkt of van nabuurlanden waarmee
België een stelsel van vaste wisselkoersen bleef toepassen. Het feit was
ooerduideluk: voor de markten van het kortlopende geld.

De stijgingen die zich voordeden op die markten in het buitenland
werkten in België de spontane opwaartse beweging van de rentetarieven
voor kort geld in de hand en stelden tevens de Bank in staat die beweging
te bevestigen door haar eigen rentetarieven te wijzigen. Deze laatste
werden vijfmaal verhoogd; de discontovoet is gestegen van 5 pct. aan het
begin van het jaar tot 7,75 pct. eind november, het voorschottentarief van
6 tot 8,50 pct.

Die aanpassingen hadden een verhoging van de kosten van de bank-
kredieten tot gevolg; de banken, zoals andere financiële instellingen, be-
sloten bovendien hun kredietnemers een zogenaamde ((monetaire-reserve-
provisie » aan te rekenen.

Ondanks die verhogingen ziin de rentetarieven van de bankkredieten,
die werden vastgesteld op grond van de tarieven van de Bank, minder
gestegen dan die van de leningen tussen banken en dan die van de grote
deposito's; de rentepercentages van deze laatste, die worden aangetrokken
in sterk concurrerende voorwaarden, kunnen niet worden losgemaakt van
die welke op de buitenlandse markten worden aangeboden. Aldus werden
tijdens de laatste maanden van het jaar bepaalde marktverhoudingen
scheefgetrokken. Sommige banken konden een beroep doen op het herdis-
conto, tegen te voordelige voorwaarden, om leningen toe te staan aan
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andere banken. Voor sommige cliënten van de banken was het eveneens
lonend geworden schulden aan te gaan bij een van die banken om grote
deposito's te vormen bij een andere en aldus een winst te maken op het
renteverschil.

Rekening houdend met de ontwikkeling van deze laatste verrichtingen
hebben de banken, aan het einde van het jaar, besloten de rentetarieven van
de Bank niet langer als enig vergelijkingspunt te nemen om de tarieven van
hun kaskredieten vast te stellen, maar meer te steunen op de toestand van
de markt om, in onderling overleg, een minimumrentepercentage vast te
leggen. Op de hoogte gebracht van dit voornemen, heeft de Bank hiertegen
geen enkel bezwaar gemaakt. Zij had immers zelf sedert eind 1972 uit eigen
beweging die wijziging aanbevolen: zij zag hierin een voorafgaande voor-
waarde om tot een grotere soepelheid te kunnen komen bij de vaststelling
van haar eigen tarieven.

Aan dat opzet van de Bank beantwoordt eveneens de effectieve invoe-
ring van een nieuw rentepercentage aan het einde van het jaar; het is van
toepassing op de herfinanciering van wissels, buiten de herdiscontoplafonds,
door het Herdiscontering- en Waarborginstituut binnen vastgestelde gren-
zen. Door het Instituut die mogelijkheden te verlenen, heeft de Bank aldus
in feite een overschrijding toegestaan van de maximumgrens welke het
gezamenlijke bedrag van de plafonds aan het beroep op de laatste krediet-
gever stelde. Voorlopig wordt op die overschrijding een strafpercentage
aangerekend, aangezien het bijzondere rentepercentage dat van de voor-
schotten overtreft.

Voor de toekomst ziet de Bank in dit bijzonder percentage, dat van dag
tot dag volgens de toestand van de markt kan veranderen, de aanloop tot
een algemener stelsel, dat haar in de mogelijkheid zou stellen de prijs van
haar interventies op de geldmarkt doorlopend beter aan te passen aan de
algemene gegevens van die markt. Deze soepelheid is noodzakelijk voor de
dagelijkse actie die de centrale bank uitoefent overeenkomstig haar met de
politieke overheid overeengekomen algemeen beleid. De gegevens van die
actie veranderen immers vlugger dan voorheen. Andere landen hielden hier-
mede reeds rekening en hebben hun mechanismen dienovereenkomstig
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aangepast. In België daarentegen doen de wijzigingen van de rentetarieven
van de centrale bank zich nog voor als gewichtige gebeurtenissen, waaraan
een fundamentele betekenis vastzit; die « sacralisering )) beïnvloedt op
ongewenste wijze de beslissingsprocessen.

Toch is de hantering van de officiële tarieven niet het enige instrument
waardoor een centrale bank het verloop van de rentestand kan beïnvloeden.
Deze laatste reageert trouwens niet alleen op de bewegingen van het aan-
bod van en de vraag naar geldmiddelen, op de wisselwerkingen met de
buitenlandse markten en op het beleid van de Bank; hij ondergaat boven-
dien de invloed van andere beslissingen, komend van verschillende kanten,
van de overheid en van de financiële instellingen. Tussen de aldus (( be-
heerde ))rentepercentages voor kort geld en de ((vrije ))rentepercentages
zijn in 1973 grote verschillen tot stand gekomen; de eerstgenoemde heb-
ben de haussebeweging niet op de voet gevolgd en, in de afdelingen van
de markt waar ze werden toegepast, deed zich een geldverkrapping voor;
dat was het geval, in de tweede helft van het jaar, met de inschrijvingen op
certificaten van het Rentenfonds.

Naar het oordeel van de Bank werden de meeste rentepercentages
voor kort geld en zelfs voor langlopende kapitalen niet verhoogd in de mate
die voor een vastberaden anti-inflatoir beleid vereist was. In werkelijke
waarde uitgedrukt, d.w.z. na aftrek van de stijging van de prijzen van
goederen en diensten - onverschillig of die stijging berekend wordt op
basis van de groothandelsprijzen, van de kleinhandelsprijzen, van de prijzen
van de basisprodukten of van die van de bouw -, waren de debetrente-
percentages negatief of te laag; de bestedingsbeslissingen en de krediet-
vraag werden er eerder door aangewakkerd dan geremd.

Een geheel van factoren droeg ertoe bij de stijging van de renteper-
centages te vertragen.

In de eerste plaats werden de financiële markten in ruime mate voor-
zien van nieuwe monetaire en quasi-monetaire liquiditeiten : het totaal van
deze laatste, berekend als gemiddelde voor de eerste tien maanden, was
met ongeveer 15 pct. toegenomen tussen 1971 en 1972; van 1972 lot
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1973 bedroeg hun aangroei 17,5 pct. Zoals in het merendeel van de andere
Lid-Staten van de Europese Economische Gemeenschap lag dit tempo aan-
zienlijk hoger dan de stijging die in de resolutie van 31 oktober 1972 van
de Raad van Ministers werd vooropgezet. Die schepping van liquiditeiten
steunde natuurlijk op de Bank; in de eerste maanden van het jaar leverde de
stijging van de deviezenreserves van deze laatste aan de geldmarkt bij-
komende kasmiddelen; later werden die middelen verkregen door een fors
beroep op de herdiscontomogelijkheden.

In de loop van het jaar hebben de onzekerheid t.a.v. de wisselkoersen
en de door sommige landen genomen beperkende maatregelen de parti-
culieren er ook toe aangezet hun beleggingen in het buitenland te vermin-
deren; aldus kwamen overvloediger middelen op de binnenlandse finan-
ciële markt terecht.

Voorts was het beroep dat door de obligatie-uitgiften van de Staat
op die markt werd gedaan kleiner dan het voorgaande [aar; de netto
financieringsbehoeften - d.w.z. na aftrek van de aflossingen van de schuld
- van de centrale overheid bereikten immers niet meer het bedrag van
1972. Gedurende sommige periodes kon de Schatkist. bij de Bank zelfs
tegoeden in rekening aanhouden of ze beleggen in kortlopend papier; de
tifdelifke bevriezing van gelden, in het eerste geval, heeft de opwaartse be-
weging van de rentepercentages op de geldmarkt in de hand gewerkt.
Overigens werd de dekking van het tekort vergemakkelifkt doordat de fi-
nanciële instellingen, die de akkoorden in verband met de monetaire reserve
hadden ondertekend, de verbintenis hadden aangegaan een bepaald over-
eengekomen deel van hun nieuwe middelen te beleggen in overheidspapier.
Deze bepaling, die om de hiervoor besproken monetaire redenen in de
overeenkomsten werd opgenomen, had tot gevolg dat het welslagen van
de leningen van de overheid niet meer in dezelfde mate als voorheen afhing
van de rentevoordelen die het publiek werden geboden.

Ten slotte, ook al wordt de inflatie aangeklaagd, zowel door de burger
als door de bedrijfsleider en de overheid, stuit de politiek van rentever-
hoging op krachtig verzet. Sedert een tiental jaren gaat de fundamentele
ontwikkeling in de industrielanden die met een voortschrijdende inflatie
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te kampen hebben weliswaar in de richting van een verhoging van de rente-
stand; maar de beweging is traag want de geestesgesteldheid is zo
dat men er moeilijk kan aan wennen een rentepeil dat vroeger zou hebben
geschokt als redelijk te beschouwen. Tegen dat duurder worden van het
krediet werd eveneens aangevoerd dat de verzwaring van de financiële last
kostprijsverhogend werkt en zelf een factor is van prijsstijgingen; de be-
wijsvoering is niet overtuigend; zij gaat niet op voor de financiering op
krediet van de consumptie- en investeringsuitgaven van de gezinnen; zij
is slechts een voorwendsel wanneer zij wordt ingeroepen om verhogingen
van « beheerde )) prijzen, waartoe in elk geval reeds werd besloten, te
rechtvaardigen; zij ontkent a priori dat een tamelijk restrictief beleid inzake
rentepercentages de druk van een overdreven vraag kan verzwakken in een
mate die toereikend is om het afwentelen van de stijgingen van financiële
kosten op de verkoopprijzen minder gemakkelijk te maken; welnu, de
gemakkelijkheid van die afwenteling werkt het overdreven aangaan van
schulden in de hand.

De verhogingen van de rentepercentages, een dam die langzaam wordt
opgeworpen tegen een krachtige stroom, worden in werkelijkheid aange-
voeld als een dreigende hinderpaal zodra ze doeltreffend worden. Zij hin-
deren de kandidaten-leners, en die zijn talrijk, in een periode waarin
de particulier en de onderneming rekenen op een winst in reëel kapitaal en
op de erosie van hun schuldenlast, waarin de onderneming, ja zelfs het
gezin, zich haast om zich te dekken door aankopen vóór de verwachte
prijsstijgingen en hiervoor een beroep doet op het krediet; zij hinderen de
sectoren waarvan de activiteit en de winsten op koortsachtige markten uit-
breiding nemen; zij hinderen de meest bescheiden subjecten die moeten
lenen om de uitgaven te doen die anderen met hun ruimere eigen middelen
kunnen dekken; zij hinderen zelfs de overheid waarvan de enorme finan-
ciële lasten toenemen met de kosten van haar nieuwe uitgiften. Kortom,
hoewel dat beleid het abstracte geheel van de gemeenschap dient, stoort
het teveelleden van die gemeenschap, die zulks op concrete wijze tot uit-
drukking brengen. Derhalve was het in 1973, zoals vroeger in andere om-
standigheden, moeilijk de rentetarieven vroeg genoeg, snel genoeg en
sterk genoeg te verhogen opdat ze op tijd een restrictieve uitwerking zou-
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den kunnen hebben die meer is dan een goedaardige en gedeeltelijke af-
remming van de inflatie. Te meer daar de Regering, in haar streven om in
België een relatief laag rentepeil te handhaven met het oog op andere doel-
stellingen van het economische en financiële beleid, meer dan eens heeft
gevraagd de voorgenomen verhogingen van de rentetarieven van de Bank,
waarvan deze laatste haar geregeld mededeling gaf, te verminderen of te
spreiden.

Het rentebeleid werd weliswaar gesteund door de aanwending van
kwantitatieve instrumenten. Die maatregelen werden reeds beschreven en
hun uitwerkingen, zoals zij achteraf konden worden vastgesteld, bevestigen
dat zij gematigd bleven. Slechts in de allerlaatste maanden begon de ver-
krapping voelbaar te worden. In sommige buurlanden waren die beperkin-
gen veel strenger. In tegenstelling met die andere centrale banken, die
over wettelijke beslissingsmachten beschikten, kon de Bank, als juridische
grondslag van haar maatregelen, alleen maar steunen op reeds oude teksten,
waarvan de, overigens beperkte, draagwijdte berustte op de bevoegdheid
waarover de Bankcommissie beschikt om reglementen uit te vaardigen,
maar dan alleen met betrekking tot de banken. Die grondslagen waren
weinig geschikt om een meer algemeen beleid te schragen. Het gehele stel-
sel betreffende de monetaire reserve moest dan ook, na afloop van lang-
durige en herhaaldelijk hernieuwde onderhandelingen met de vertegen-
woordigers van de betrokken instellingen, worden gevestigd op overeen-
komsten die uiteindelijk werden gesloten met elke bank, private spaarkas
en met de voornaamste openbare kredietinstellingen. Ongetwijfeld heeft
de Bank, dank zij die overlegprocedure, de begrijpende medewerking van
haar directe gesprekspartners, de geest waarin de financiële instellingen
haar hun steun verleenden en de tucht waarvan de meeste daarna hebben
blijk gegeven kunnen waarderen. Dit neemt niet weg dat, om tot een over-
eenkomst te komen, sommige toegevingen moesten worden gedaan en dat
tekorten inzake samenhang, ongetwijfeld van bijkomstige betekenis, bleven
bestaan wegens de procedure zelf die moest worden gevolgd. Voor het
gezagsorgaan dat, in het algemeen belang, binnen de kortst mogelijke tijd
dient op te treden, is het veiliger uiteindelijk te kunnen steunen op een
rechtsregel die de macht organiseert - ook al wordt die slechts uitgeoefend
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nadat al het nuttige overleg heeft plaatsgehad - en er het toepassingsge-
bied nauwkeurig van bepaalt. Tijdens de laatste dagen van het jaar heeft
de wetgever die rechtsregel geschapen: de wet betreffende de begrotings-
voorstellen 1973-1974 verleent de Bank de bevoegdheid, met de instem-
ming van de Regering, aanbevelingen te richten tot de verschillende cate-
gorieën financiële instellingen en desnoods te vragen dat die aanbevelingen
zouden worden bevestigd door reglementaire maatregelen van de controle-
of voogdijoverheden.

Die nieuwe bepalingen, die een beleid tot afremming van de krediet-
expansie zullen schragen, verschuiven echter niet de grenzen van dat beleid.

Dit kwantitatieve beleid heeft immers zijn beperkingen. Wil men over-
dreven drastische voorschriften opleggen, dan bevordert men de organisatie
van nieuwe financieringskringlopen, die zich buiten de erkende financiële
instellingen, en misschien met de medewerking van deze laatste, ontwikke-
len. Men loopt dan eveneens het risico de kapitaalinvoer uit het buitenland
te verruimen, tenzij men zich afzondert achter een arsenaal van steeds
moeilijker te hanteren reglementaire maatregelen, die de normale activitei-
ten dreigen te verlammen. Men verergert dan eveneens op buitensporige
wijze de discriminatoire, impliciete en onvoorzienbare gevolgen die het
gezamenlijke rantsoeneringsbeleid kan uitoefenen op de financieringsvoor-
waarden van de verschillende sectoren, van de verschillende ondernemin-
gen; welnu, dit euvel verhelpen, met behulp van formeel gedifferentieerde
beperkende maatregelen, heeft technisch alleen zin indien het erom gaat de
financieringen te treffen die uitsluitend aan wel bepaalde bestedingen ver-
bonden zijn; maar meestalontbreken nauwkeurige officiële maatstaven; in
vele gevallen nog, wanneer het de ondernemingen betreft, gaat de ((selec-
tiviteit » van de kredieten verloren in de eenheid van de kassen van de
kredietnemers; deze laatsten eisen haar vooral op om vrijstellingen te ver-
krijgen ten einde de remmen losser te maken.

Die technische beperkingen van het kwantitatief beleid zitn niet de
enige. Dit laatste stuit bit de kredietnemers eveneens op dezelfde weer-
standen als het rentebeleid; het hindert bovendien de financiële instellingen
waarvan de groei gevoed wordt door de ophoping van vorderingen en daar-
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tegenover staande schulden. Dat, ten slotte, de bevriezing van liquiditeiten
in de eerste maanden van 1973 niet de door de Bank gewenste omvang
heeft gehad, is hieraan toe te schrijven dat de regeringsoverheden ingegre-
pen hebben om het tempo waarin de reserve moest worden gevormd, te
spreiden.

Al met al beschikt het monetaire beleid, in zijn geheel, over een enge
bewegingsvrijheid.

Wanneer de keuzen die moeten worden gedaan t.a.v. de bevrediging
van de velerlei eisen van de gehele gemeenschap bemoeilijkt worden door
de werking van de instellingen, vertonen de uitgaven van de Staat de
neiging om te versnellen in een tempo dat de vooruitgang van het reële
nationale produkt in zeer ruime mate overtreft; dat was het geval in België
in de loop van de jongste jaren, vooral indien men rekening houdt met de
gedebudgetteerde bedragen. Zelfs indien de omvang van het kastekort van
de centrale overheid geen ernstige financieringsproblemen doet riizet: en
zelfs indien die financiering volgens juiste modaliteiten plaatsvindt, bliift
het niettemin waar dat de uitvoering van die verzwaarde begrotingen in
een periode van hoogconjunctuur inflatoire uitwerkingen heeft. De grote
omvang van de bestedingen versterkt immers de overmatige uitzetting van
de vraag; de belastingontvangsten dekken weliswaar in vrij ruime mate de
uitgaven, maar hun toename is ten dele het gevolg van de zuiver nominale
stijging van de inkomens; wat de progressie van de belasting betreft, die
het beschikbare persoonlijke inkomen, na afhouding van de belasting, meer
dan proportioneel vermindert, zij wordt een van de factoren die de ver-
krijgers van inkomens ertoe aanzet te trachten hun inkomen te verhogen,
hetzij door middel van looneisen, hetzij, voor andere socio-professionele
categorieën, door middel van verhogingen van de prijzen van hun diensten
of produkten.

Hoe ook, de begrotingen van de centrale overheid zijn voor de centrale
bank een dwingend gegeven : zij zullen uitgevoerd worden en hun tekort
zal in ieder geval worden gefinancierd. Evenzo staat de geldpolitiek, vooral
in een klein land, voor een reeks andere gegevens; hiertoe behoren een
geheel van ontwikkelingen welke geïnduceerd zijn door het buitenland, of
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het nu gaat om veranderingen in de inkomens of in de prijzen. Evenzo ook
liggen de meest actieve factoren van stijging van de binnenlandse inkomens
en kosten in feite geheel buiten het werkgebied van de centrale bank.

Al wat de Bank in een periode van inflatie met betrekking tot de
interne bestanddelen van de economie kan doen, is ernaar te streven dat
de werking van de fondsenmarkten de elders veroorzaakte evenwichts-
verstoringen niet verscherpt, door met te ruime financieringen het ontstaan
van buitensporige financiële tekorten bij andere economische subjecten
dan de openbare machten te vergemakkelijken; zij kan trachten verder te
gaan in haar restrictief beleid en, zoveel mogelitk, de financiële gedragingen
zo te richten dat de aan de gang zijnde evenwichtsverstoringen er enigszins
door worden opgevangen.

Dan nog zullen die doelstellingen, hoe beperkt ook, niet worden bereikt
indien de Bank niet titdig kan optreden met de nodige krachtdadigheid, en
indien haar maatregelen worden ontzenuwd onder allerlei voorwendsels, zo-
dra zij hun invloed beginnen te laten gelden. De moeilijkheden waarmede
haar actie van elke dag heeft af te rekenen kunnen alleen worden over-
wonnen indien de Bank kan steunen op een voldoende instemming van de
Regering, van de georganiseerde groeperingen, van de financiële instel-
lingen en van het publiek.

Onder de verschillende mogelijkheden van het economisch beleid
werd, wanneer in 1973 besloten werd een anti-inflatiebeleid te voeren,
hoofdzakelijk een beroep gedaan op de instrumenten van de geldpolitiek.
Dat zou eveneens het geval kunnen zijn bit het begin van 1974, op een ogen-
blik waarop het enige feit dat men met vrij grote zekerheid voor de
eerstvolgende maanden kan voorzien, de voortzetting en wellicht de ver-
snelling van de prijsstijging is. De onverwachte aardoliecrisis heeft een
nieuwelement toegevoegd aan het geheel van de structurele inflatiefac-
toren die diep geworteld zijn in de werking van onze post-industriële maat-
schappij. Wanneer de overgrote meerderheid van de werkende particu-
lieren, de ondernemingen, de verschillende sociale en beroepsgroeperingen,
de liefdadigheidswerken, de openbare instellingen en de Staat die de uit-
drukking is van de gemeenschap, ieder voor zich gewaardeerde materiële
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voordelen vinden of menen te vinden in economische ontwikkelingen die,
gezamenlijk, onvermijdelijk de ontwaarding van het geld veroorzaken, dan
kan deze laatste niet anders dan zich voordoen. De uiteenzettingen van de
economen hebben vrij goed de logische causaliteitsverbanden beschreven.
Aldus voorgelicht, achtervolgen de meesten van onze tijdgenoten die met
het inflatieprobleem begaan zijn de hersenschim van een dichotomische
oplossing, die erop neerkomt het totale effect te doen verdwijnen en de
afzonderlijke oorzaken te laten voortduren.

Als een gemeenschappelijk uitvloeisel van de individuele handelingen
en begoochelingen moet de geldontwaarding zich met deze voortzetten en
verder de vermogens herverdelen, want zij treft bijzonder al diegenen die
hun besparingen in de vorm van schuldvorderingen beleggen. Dat gevolg
van de inflatie, geleidelijk verergerend naarmate het verschijnsel in kracht
toeneemt, wordt hoe langer hoe duidelijker ingezien; het vormt van nu af
een bron van bezorgdheid uit het oogpunt van de sociale rechtvaardigheid;
het wekt eveneens de vrees voor de economische gevolgen die de verdwij-
ning van het vertrouwen in de waarde van het geld zou hebben in een toe-
komst die zich onduidelijk aftekent. Want, in dat geval, zou de toenemende
weigering financiële besparingen te vormen het aanbod van fàndsen ver-
minderen; de groei in het algemeen en, in ieder geval, de financiering van
de overheidssector zouden in het gedrang worden gebracht.

** *

Inflatie en
besparingen.

Een onmiskenbare toestand van inflatie brengt een verschuiving te-
weeg in de indeling van de totale besparingen in, enerzijds, reële beleg-
gingen, inzonderheid in gebouwen, en beleggingen in financiële activa.
De eerste worden bevoorrecht, de tweede ondervinden een zekere terug-
houdendheid; in de vorming van die financiële activa doet de inflatie een
voorkeur voor de korte termijn tot uiting komen.

Dergelijke verschuivingen hebben zich in 1973 voorgedaan. Zij ble-
ven weinig belangrijk. Dat het aandeel van de besparingen van de parti-
culieren, dat besteed wordt voor de aankoop van gebouwen of voor nieuw-
bouw, is toegenomen, houdt zowel verband met het relancebeleid
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van de Regering in 1972 als met het vooruitzicht van de prijsstijgingen. Van
haar kant verliep de vorming van de financiële besparingen, waarvan het
absoluut bedrag nog toenam, niettemin in een lager tempo dan in 1972. Of-
schoon talrijke Il reële ))rentevoeten negatief of zeer gering zijn geworden,
is het gedrag van de spaarders al bij al niet wezenlijk veranderd.

Dat heeft verscheidene oorzaken. De kleine doorlopende besparingen,
afkomstig van lage inkomens, kunnen niet onmiddellijk vluchten in reële
waarden, precies omdat zij, individueel genomen, zo gering zijn. Een be-
langrijke massa betrekkelijk liquide financiële activa wordt zonder onder-
breking gevormd met het oog op de geplande, maar toekomstige, aan-
koop van duurzame verbruiksgoederen of woongebouwen, of uit voorzorg,
een niet te verwaarlozen motief dat zich overigens sterker doet gelden in
tiider: van onzekerheid. Ten slotte werd, biizonder in 1973, de toevoer van
financiële besparingen in België begunstigd door de inflatoire stijging van
de inkomens van de particulieren en de bedrijven en door de aantrekking
die van hogere rentevoeten uitging op al die spaarders die bleven geloven in
een zekere waardevastheid van het geld.

Geven de gebeurtenissen van 1973 op dit ogenblik slechts aanleiding
tot de bezorgdheid, van sociale aard, om de zwakste spaarders te bescher-
men tegen de gevolgen van de inflatie, toch blijft de vaststelling dat zij
wijzen op evoluties in de gedragingen, die mogelijk nog maar in hun begin-
stadium zijn. Mochten die veranderingen zich, ten gevolge van de prijs-
stijging, duidelijker aftekenen en mocht de vorming van een voldoende
volume financiële besparingen bedreigd zijn, dan zou de overheid, indien
zij er niet in slaagt de inflatie tot staan te brengen, verplicht zijn maat-
regelen te nemen om die besparingen te beschermen tegen de verminde-
ring van hun koopkracht, zowel wat het kapitaal als wat de rente betreft.

Er wordt soms gezinspeeld op de indexering van de besparingen. Komt
een dergelijke maatregel slechts ten goede aan sommige vormen van beleg-
gingen, dan zouden de instellingen welke die middelen aantrekken bevoor-
recht worden ten koste van de, zwaarder belaste, gemeenschap; ook de
structuur van de financiële besparingen zou er grondig door worden veran-
derd; zijn de bevoorrechte tegoeden deposito's op gewone boekjes, dan
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zouden de meest liquide besparingen, onmiddellijke substituten van het
geld, bevoordeeld worden. Men zou kunnen overwegen de maatregel uit te
breiden tot alle financiële activa met vast rendement : ten minste die op
middellange en lange termijn, naast de deposito's op boekjes; hierdoor
zouden niet alleen de financiële instellingen, maar ook de Staat en de
private bedrijven ertoe verplicht zijn hun schulden te indexeren ten gunste
van schuldeisers die buitenlanders zouden kunnen zijn. De gemeenschap
belasten met de toelagen die voor de aanpassing van al die uitstaande
vorderingen nodig zouden zijn, zou een veel te zware druk betekenen
wegens de fiscale weerslag ervan; te meer daar de ervaring heeft aange-
toond dat het, bij gebrek aan controlemiddelen, onmogelijk is te trachten
die last te verminderen door een maximumgrens vast te stellen voor de
individuele bedragen van de geïndexeerde tegoeden. Bijgevolg zouden de
leners onvermijdelijk zelf de last van de indexering van hun schulden
moeten dragen; dit proces zou moeten worden uitgebreid tot alle vormen
van kredietverlening, zoniet zouden ernstige ontwrichtingen ontstaan; uit-
eindelijk zou dit stelsel tot alle activa-tegenposten worden uitgebreid. Zijn
veralgemening zelf zou het stelsel maken tot een schadelijk instrument dat
zou leiden, hetzij tot de verlamming van alle economische expansie, hetzij,
integendeel, tot het verwekken van een hollende inflatie.

Verscheidene Europese landen hebben een of ander, zeer beperkt,
stelsel van spaarpremies ingevoerd, meer met het doel sommige catego-
rieën van spaarders aan te moedigen dan om de gevolgen van de waarde-
vermindering van het geld goed te maken. Eens te meer zou de gemeen-
schap, mochten die premiestelsels algemeen worden toegepast, een buiten-
sporige last te dragen krijgen; zouden ze daarentegen slechts worden
toegepast op sommige beleggingen, dan zouden ze oorzaak zijn van de
verstoring van de financiële kringlopen en van het ontstaan van een
differentieel stelselonder de instellingen.

De toekenning van fiscale vrijstellingen op de inkomens uit financiële
besparingen roept bezwaren van dezelfde aard op. Bovendien zou men op
die wijze de koopkracht van de gespaarde kapitalen niet voldoende kunnen
beschermen in al die gevallen waarin die inkomens, zelfs totaal vrijgesteld,
slechts een lager percentage zouden bereiken dan dat van de prijsstijging.
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Thans kan de uitkering van voldoend hoge rentevergoedingen, zonder
de huidige mechanismen te storen, zorgen voor het nodige volume financiële
besparingen. Wanneer het gaat om beleggingen op tamelijk lange ter-
mijnen waarvoor de spaarder heeft afgezien van de liquiditeit van
zijn tegoeden, zou die rentevoet hoger moeten zijn dan de lopende prijs-
stijging. Natuurlijk kan die oplossing niet in overweging worden genomen
zonder rekening te houden met de ontwikkelingen op de buitenlandse
kapitaalmarkten. Bovendien beschermt zij het gespaarde kapitaal en de
opbrengst ervan niet tegen de gevolgen van een latere versterking van de
prijsstijgingen; zij beschermt evenmin de liquide tegoeden. De tarieven
derwijze vaststellen en hanteren dat zij de spaarders een volledige be-
scherming bieden tegen die risico's zou er echter op neerkomen dat de
indexering wordt ingevoerd in een andere vorm. De verhoging van de rente
voor langlopende beleggingen - een compromisoplossing - zou trouwens
anti-inflatoir werken door de spaarneiging aan te wakkeren, door de aan-
trekkingskracht van de beleggingen in goederen te verminderen en door
het aangaan van schulden te belasten met rentevoeten die meer in over-
eenstemming zijn met de werkelijke kosten van de hulpbronnen.

** *

Het Comité ad hoc, de zogenaamde Groep van Twintig, die door de
Raad van Gouverneurs van het Internationale Monetaire Fonds in septem-
ber 1972 werd belast met het uitwerken van voorstellen tot hervorming
van het internationale monetaire stelsel, zette gedurende het hele jaar zijn
werkzaamheden voort.

In Nairobi werden, in september, door de jaarlijkse vergadering van de
Raad van Gouverneurs van het Fonds werkgroepen gevormd belast met de
studie van de grote werkhypothesen waarover overeenstemming bestond; de
hoofdthema's ervan zijn bekend. Naar de wens van de vergadering zou de
studie van die hervormingen vóór 31 juli 1974 moeten voltooid zijn. Op de
vergadering van de Groep van Twintig te Rome, in januari 1974, werd dat
tijdschema in feite opgegeven.
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Na de dollarcrisis die op de tweede devaluatie, in februari 1973, van die
valuta volgde en de wankele resultaten van de Monetaire Conferentie van
Washington van december 1971 omverhaalde, zijn de mechanismen van de
internationale betalingen, onder de druk van de gebeurtenissen, op
grond van een onmiskenbaar pragmatisme tot stand gekomen. Een beta-
lingsstelsel als een geheel van overal ter wereld erkende regels bestaat niet
meer; alleen overblijfselen zijn nog aanwezig. Een vaste en bestendige
waardemeter is er niet meer; de officiële goudprijs staat buiten elke ver-
houding tot de handelsnoteringen van het metaal en de waarde van de
overige primaire reservebestanddelen kan verschillen naargelang van de
landen tegenover welke die bestanddelen worden gebruikt voor de officiële
betalingen.

Afgezien van de Comecon-organisatie, zijn twee gebieden ontstaan; het
ene, op empirische wijze, ingevolge de beslissing van een aantal landen
de officiële koers van hun geldeenheid te bepalen met betrekking tot
de dollar; het andere, ingevolge een beslissing van zes landen van de Euro-
pese Economische Gemeenschap die, na maart, zich verder bleven houden
aan de overeenkomst van april 1972 betreffende de vernauwing van de
schommelingsmarges van hun geldeenheden tot 2,25 pct. Andere landen,
zoals Japan, het Verenigd Koninkrijk, Italië, Zwitserland, bijvoorbeeld,
gaven de voorkeur aan een stelsel van zwevende wisselkoersen, echter
gecontroleerd door naar haar eigen believen uitgevoerde interventies van
de overheid. Op 19 januari 1974 heeft Frankrijk het tweede gebied tijde-
lijk verlaten : op zijn beurt werd de Franse frank een zwevende valuta.

Dank zij de fundamentele groei van de wereldeconomie schijnt de
ontwikkeling van het handelsverkeer, in tegenstelling met wat vroeger
gevreesd werd, niet te zijn gehinderd door de wanorde in de mechanismen
van het internationale betalingsverkeer en door de storingen die de
toe- en wegvloeiingen van vluchtkapitaal op de valutamarkten veroor-
zaakten. In het vlak van de bedrijven en van de depositobanken wer-
den de betalingen zonder moeilijkheden uitgevoerd. Het waren de centrale
banken die, wegens het verval van het stelsel, problemen zagen oprijzen
in verband met het beheer van de reserves en de vereffening van betalings-
balanssaldi.
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Zo was de internationale waarde van de bijzondere trekkingsrechten
en van de nettopositie bij het Internationale Monetaire Fonds als instru-
menten van de officiële betalingen vastgesteld, krachtens de reglemen-
taire bepalingen van het Fonds, in verhouding tot de dollarkoers op
de markt van het crediteurland. Die bepalingen waren logisch en zelfs
onontbeerlijk om, overeenkomstig de statuten van het Fonds, de gelijkheid
tussen de gegeven en de ontvangen waarden bij de transacties in bijzon-
dere trekkingsrechten te waarborgen, welke ook de gebruikte valuta's
waren. Zij hebben iedere betekenis verloren voor de betalingen onder lan-
den met een geldeenheid waartegenover de dollar zwevend is geworden.
Een beslissing van de Raad van beheer van het Internationale Monetaire
Fonds heeft de toepassing van die bepalingen geschorst voor de betalingen,
met bijzondere trekkingsrechten, van de schulden die in de valuta van het
debiteurland zijn gesteld; tot die schorsing werd besloten voor een periode
van ten hoogste een jaar met ingang van 6 november; zij maakt het mogelijk
schulden tussen Lid-Staten van het Europese Fonds voor Monetaire Samen-
werking te betalen tegen de pariteit van één bijzonder trekkingsrecht
voor één Europese monetaire rekeneenheid. Wat de nettoposities bij het
Internationale Monetaire Fonds betreft, die worden verder door het Fonds
aangepast volgens de vroegere procedures.

De goudvoorraden van de centrale banken zijn vrijwel bevroren, want
geen enkele bank is bereid goud af te staan tegen de officiële prijs; het
bedrag van de reserves die in de wereld beschikbaar zijn om de betalings-
balanstekorten te financieren, is in die mate verminderd. Omstreeks half
november hebben de centrale banken van de Verenigde Staten en van zes
Europese landen, waaronder België, besloten een einde te maken aan het
akkoord van Washington van 1968, waarbij zij de verbintenis aangingen
geen goud op de vrije markt te kopen of te verkopen. Tot nog toe schijnt
geen enkele centrale bank gebruik te hebben gemaakt van de vrijheid waar-
over zij opnieuw beschikt om een deel van haar reserves op de markt te
verkopen in ruil voor tegoeden in deviezen.

Door de gebeurtenissen van de laatste jaren is het proces waardoor het
goud zijn monetair karakter verliest reeds flink aan de gang. Als reserve-
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instrument is het, in feite, verdrongen door andere instrumenten. Het is
niet langer meer de (( standaardwaarde )), d.w.z. de basiswaarde waar-
tegenover de andere worden bepaald. De wederinvoering van het goud, in
die functie, naast andere rekeneenheden, in een heropgebouwd interna-
tionaal stelsel zou een ontzaglijk gevaar voorinstabiliteit inhouden, want
de waarden van verschillende rekeneenheden kunnen, zoals men er zich
rekenschap van heeft gegeven, tegenover elkaar schommelen. Het strookt
ook niet meer met de werkelijkheid het goud alleen opnieuw te willen bekle-
den met de functies van fundamentele geldstandaard en eerste reserve-
instrument, zelfs indien het mogelijk was, met dat doel, op basis van een
internationale overeenkomst, een nieuwe officiële goudprijs vast te stellen.
Die prijs zou uiteraard hoger moeten zijn dan die van de vrije markt. Welnu,
de ervaring van de laatste decennia leert dat de koersen van het metaalover
een lange periode stijgen wegens het structurele verloop van het industriële
verbruik en van de oppotting, enerzijds, en van dat van de goudproduktie,
anderzijds. De veelvuldige verhogingen van de officiële goudprijs, die nood-
zakelijk zouden blijken om te vermijden dat de monetaire reserves geblok-
keerd worden, zouden in het nieuwe stelsel een krachtige factor van insta-
biliteit invoeren. Bovendien hebben de prijzen van het metaal in enkele
maanden tijds grote schommelingen ondergaan; in een op het goud geves-
tigd stelsel zouden deze laatste worden opgevangen door interventies van
de centrale banken, maar meteen zouden de basisreserves van het stelsel
opnieuwonderhevig zijn aan schoksgewijze impulsen. De officiële hoeveel-
heden internationale liquiditeiten moeten, in hun geheel, weliswaar gere-
geld stijgen, om rekening te houden met de ontwikkeling van het
handelsverkeer en met de grotere omvang van de internationale kapitaal-
bewegingen, maar het is niet redelijk dat die stijging zou afhangen van zo
wisselvallige factoren als de technische voorwaarden van de goudproduktie,
het beleid van de producerende landen en het gedrag van de oppotters en
speculanten.

Ofschoon het vooruitzicht van een vermindering van de officiële
monetaire rol van het goud een zeer ruime eensgezindheid ontmoet in de
ontwerpen van hervorming van het internationale stelsel, werd nog geen
enkele formule in overweging genomen om, bij wijze van overeenkomst,
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regels vast te leggen voor het gebruik dat de centrale banken van de thans
bestaande goudvoorraden zouden kunnen maken in hun onderling beta-
lingsverkeer.

** *

Uit de ontreddering van het internationale betalingsstelsel had een
nieuwe schakel tussen de leden van de verruimde Europese Econo-
mische Gemeenschap kunnen groeien. Dat was niet het geval. In de wan-
orde en haar problemen, in de onzekerheid en haar onrust, heeft de opbouw
van Europa zich niet als een stuwende gedachte laten gelden. De persoon-
lijkheid van Europa is niet naar voren getreden. De belangstelling van de
openbare mening heeft er zich van afgekeerd en de regeringen reageerden
op de gebeurtenissen vooral vanuit nationale bekommernissen.

Het doel van de monetaire integratie werd niet prijsgegeven, maar on-
danks de talrijke vergaderingen van de Raden van Ministers, van de ge-
specialiseerde Comités en de niet-aflatende werkzaamheden van de des-
kundigen, heeft de verwezenlijking ervan nauwelijks voortgang gemaakt,
evenmin als een krachtiger wil tot uiting kwam om de economisch-finan-
ciële politieken op meer concrete wijze op elkaar af te stemmen.

Het Engelse en het Ierse pond bleven zweven. De Italiaanse lire, die
bij het begin van het jaar door de centrale banken van de Lid-Staten krach-
tig werd gesteund, verliet het stelsel van vaste wisselkoersen op het ogen-
blik van de tweede devaluatie van de dollar. De overige zes Lid-
Staten bleven in 1973 trouwaan de overeenkomst van april 1972 over de
vernauwing van de schommelingsmarges tussen hun valuta's, die tussen
de koersen van deze laatste het mechanisme van de (( slang » tot stand
bracht. Deze laatste bewoog zich binnen een ((tunnel », begrensd door de
schommelingsmarges van de dollar; op 19 maart, toen die marges niet
meer werden verdedigd, heeft die tunnelopgehouden te bestaan.

Op die wijze hadden die zes landen ontstaan gegeven aan een (( sui
generis n veelpolig monetair gebied, zonder overheersende valuta, waarin
ieder lid een zeer ruime mate van zelfstandigheid behield.
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Krachtens beslissingen genomen buiten iedere vorm van algemeen
overleg werd de Duitse mark opgewaardeerd met 3 pct. in maart en met
5,5 pct. in juni; zo ook was er alleen tussen de Benelux-regeringen vooraf-
gaand overleg over de opwaardering van de gulden met 5 pct. die in
september plaatsvond. Die aanpassingen openbaarden niet noodzakelijk
fundamentele onevenwichtigheden in de respectieve ontwikkelingen van de
landen van de Il slang »; zij waren ook het gevolg van een gebrek aan een-
vormigheid in de deviezenstelsels van die landen, waarvan sommige meer
dan andere blootstonden aan de bewegingen van speculatieve kapitalen.
Bovendien werd, wat de gulden betreft, de wijziging van de spilkoers voor-
gesteld als een maatregel die tegemoet kwam aan bezorgdheid voor het
binnenlands evenwicht en deel uitmaakte van de anti-inflatoire maatregelen
van de Regering.

De Europese monetaire samenhang werd op 19 januari 1974 eens te
meer aan het wankelen gebracht door de Franse beslissing de overeenkomst
van april1972, gedurende zes maanden, niet meer toe te passen.

Er zijn maar vijf Lid-Staten van de Gemeenschap n:eer die hun valuta's
binnen de I( slang » houden. Zij hebben besloten de coördinatie van hun
deviezenbeleid, vooral ten aanzien van hun interventies op de valuta-
markten, evenals van hun geldpolitiek te versterken. Door zich de nodige
inspanningen te getroosten om de onderneming te doen slagen, streven
die landen naar de vrijwaring van een factor die, nu reeds, wezenlijk
gunstig is voor de ontwikkeling van hun handelsverkeer en, later, de
vooruitgang van de monetaire integratie van de Gemeenschap zal ver-
gemakkelijken.

Tot die vooruitgang zalook het in juni in werking getreden Europese
Fonds voor Monetaire Samenwerking kunnen bijdragen, in weerwil van
al de beperkingen waaraan het bij de aanvang werd onderworpen. Zijn
huidige taak is beperkt tot het multilateraal maken van de wederzijdse
vorderingen en schulden van de centrale banken van de Europese Econo-
mische Gemeenschap en tot het beheer van de kortlopende monetaire bij-
stand.
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De tegoeden en verplichtingen die de centrale banken verkrijgen of
aangaan naar aanleiding van interventies tot steun van andere valuta's van
de landen van de « slang )), zijn voortaan tegoeden op en verplichtingen
tegenover het Fonds en zijn uitgedrukt in Europese monetaire rekeneen-
heden. Aldus multilateraal gemaakt, zullen die vorderingen en schulden
verrekend worden op voorwaarde dat zij ontstonden in de loop van
dezelfde maand. Aan het einde van de volgende maand wordt hun saldo
vereffend in overeenstemming met de bepalingen van de overeenkomst
van april 1972, d.w.z. rekening houdend met de samenstelling van de
reserves van het debiteurland. Die werkingsvoorwaarden van het Fonds
zijn nog vrij restrictief : bepaalde bilaterale vereffeningen blijven mogelijk
en de looptijden van de kredieten tussen centrale banken zijn kort; boven-
dien wordt in ruime mate gebruik gemaakt van een derde valuta in de inter-
venties en de terugbetalingen. Maar, zo de wil tot voortzetting van de
consolidatie van de Gemeenschap weer tot uiting komt, zal het optreden
van het Fonds moeten worden verruimd.

Zolang de Europese economische ruimte niet homogener wordt
gemaakt door een actieve samenschakeling van de factoren die de evolutie
van de structuren en van de conjunctuur in de onderscheiden Lid-Staten
bepalen, kunnen de betalingsbalansen van die Staten immers nog uiteen-
lopende ontwikkelingen weerspiegelen. In de mate dat die onevenwichtig-
heden niet meer zouden kunnen worden opgevangen door veranderingen in
de wisselkoersen en in de pariteiten, zouden de Lid-Staten hun overschot-
ten en tekorten wederzijds voor voldoend lange periodes moeten financieren
en met dat doel een ruimer kredietmechanisme moeten op touw zetten.
Recente beslissingen gingen die richting uit. Op de vergadering te Brussel,
op 17 december, heeft de Raad van Ministers het Europese Fonds voor
Monetaire Samenwerking verzocht de omvang van de kortlopende mone-
taire steun, die de centrale banken van de Europese Economische Gemeen-
schap elkaar kunnen verlenen, te verhogen zonder de regels ervan te wij-
zigen. Voor België zal het creditquotum maximaal 400 miljoen rekeneen-
heden bedragen en het debetquotum, 200 miljoen rekeneenheden; het
bedrag van de kredieten dat het Europese Fonds ter beschikking van Bel-
gië zou kunnen stellen, zou het laatstgenoemde bedrag overtreffen indien
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de autoriteiten van het Fonds zouden beslissen met dat doel het vastge-
stelde aanvullend bedrag te gebruiken.

Die verhoging van de potentiële kredieten die vervat zijn in de mid-
delen van het Europese Fonds voor Monetaire Samenwerking bleef kleiner
dan die welke de Commissie had voorgesteld; de thans beschikbare bedra-
gen zouden het niet mogelijk maken het hoofd te bieden aan belangrijke
onevenwichtigheden. Verscheidene Lid-Staten waren van oordeel dat
ruimere kredieten oorzaak zouden kunnen zijn van een te overvloedige
schepping van internationale liquiditeiten in de Gemeenschap. Het is inder-
daad zo dat, door schulden aan te gaan tegenover hun partners, de defici-
taire landen, verder beschikkend over hun brutoreserves, zich langer zou-
den kunnen onthouden van een inspanning om het verstoorde evenwicht
te herstellen. Even vanzelfsprekend is het dat andere landen crediteurs zijn
geweest en nog zullen kunnen zijn omdat zij gemakkelijker de kapitaaltoe-
vloeiingen van allerlei herkomst dulden.

De vrees van elke Lid-Staat dat hij de gevolgen van de overdreven
tekorten van partners zou moeten dragen of, integendeel, de weerslag van
hun buitensporige overschotten zou moeten ondergaan; kan worden wegge-
nomen door de aanwending van middelen die een sterker gemeenschaps-
karakter dragen dan een rantsoenering van de onderlinge bijstand. De
instelling van een stelsel van ruime, maar aan voorwaarden gebonden, intra-
Europese kredieten zou op tweeërlei wijze bijdragen tot de voortgang van
de integratie: zij zou de solidariteit tussen de leden van de Gemeenschap
bevestigen en, door de beraadslagingen tussen vragende en aangezochte
landen, de ene en de andere ertoe dwingen hun problemen anders dan in
de enge kringen van deskundigen tegenover elkaar te stellen en hun econo-
mische politiek anders op elkaar af te stemmen dan in intentieverkla-
ringen.

Die samenwerking is nog lang niet bereikt. Het in gemeenschap bren-
gen van de reserves dat, in het begin, de uitbouw van een ruim monetair
gebied symbolisch zou hebben geschraagd, is uitgesteld en opnieuwin
studie genomen. De overgang naar de tweede etappe van de Europese
monetaire unie schijnt in gevaar.
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De Europese geest ontbreekt in de landen van de Gemeenschap.

Trots op hun soevereiniteit, angstvallig wakend over hun zelfstandig-
heid, bezorgd om hun lokale problemen, schijnen al teveel bewindvoerders
van die landen zich een onnauwkeurig beeld te vormen van de mate van
het aanzien en het gezag dat hun eigen land, afgezonderd, in de wereld
bezit; hun blik reikt niet ver genoeg opdat zif bewust zouden kunnen wor-
den van het aanzien en het gezag dat die landen, verenigd, zouden genie-
ten : hun lotsbestemming valt immers samen met die van een Europa dat
thans afhankelifk wordt gemaakt door zijn verdeeldheid en gehavend wordt
door zifn zwakheid.

28 januari 1974.
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Economische en :financiële ontwikkeling

in 1973



Basisperiodes

Behoudens andersluidende aanduidingen hebben de vergelijkingen tussen de

jaren 1973 en 1972 in dit verslag betrekking op feiten die op overeenstemmende data

of over overeenstemmende periodes worden waargenomen.

Conventionele tekens

het gegeven bestaat niet

nihil of te verwaarlozen hoeveelheden

n.b. niet beschikbaar

v voorlopig

r raming

pct. procent



INTERNATIONALE ECONOMISCHE EN FINANCIELE
ONTWIKKELING.

In 1973 ontwikkelde zich de economische toestand in de industrie-
landen op zeer synchronische wijze zowel wat de groei als wat de prijzen
betreft. De economische expansie was algemeen en vermoedelijk de hoogste
sedert een twintigtal jaar. Het volume van het bruto nationale produkt van

Tabel 1.

BRUTO NATIONAAL PRODUKT EN BUITENLANDSE HANDEL
VAN DE GROTE INDUSTRIEGEBIEDEN

Volume vuu het bruto nationaal produkt Handelsbalans
(Jaarlij1.:sc groeipercenta.ges) (M iljarden Tck-cnecnhcdt'1L j (1)

I Verenigde

------
E.E.G. E.E.G. (")

I I

I Verenigde Japan
oorspron·1 Nieuwe I Staten

Japan oorspron·1 Nieuwe ' Staten (3 )kel ijke Totuol kelijke Tolaal (3) (4)
leden leden leden leden I

I

1968 ...... + 6,1 + 3,4 + 5,4 + 4,71 +14,4 + 2,3 - 4,7 - 2,4 + 0,8 + 2,5
1969 ...... + 7,4 + 2,9 + 6,3 + 2,7 +12,1 + 0,1 - 3,8 - 3,7 + 1,3 + 3,7
1970 ...... + 5,8 + 2,5 + 4,9 - 0,4 +10,3 + 0,1 - 4,0 - 3,9 + 2,7 + 3,9
1971 ...... + 3,5 + 1,9 + 3,2 + 3,2 + 6,2 + 1,5 - 3,0 - 1,5 - 2,0 + 7,6
1972 ...... + 4,0 + 2,6 + 3,7 + 6,1 + 9,6 + 4,2 - 4,3 - 0,1 - 5,8 + 8,2
1973 ... r + 6,0 + 6,0 + 6,0 + 5,9 +11,0 + 4,4 - 6,8 - 2,4 + 0,5 + 3,2

(1) De rekeneenheid is gelijk unn 1 dollar "an de Verenigde Staten in 1968, 1969 en 1970, 1,03 dollur in 197!.
l,On dollar in 1972 en 1118 dellar in 1073. De waarde van de rekeneenheid t.o.V. de dollar is in de jaren HW!) tot 1973
derwijze vastgesteld dat de gemiddelde gewogen waarde van die eenheid t.o. v. alle geldsoorten van de in aanmerking
genomen landen, voor elk jaar, dezelfde is nIs in 1UG8.

(2) Uitvoer fob min invoer cif.
(3) Uitvoer fob min invoer fob.
(4.) Exclusief de uitvoer uib hoofde van militaire hulp.

de gezamenlijke landen van de Organisatie voor Economische Samen-
werking en Ontwikkeling zou met nagenoeg 6,5 pct. zijn toegenomen; de in-
dustriële produktie zou nog krachtiger zijn gestegen, ondanks de vertraging,
aan het einde van het jaar, van het activiteitstempo in sommige industrieën.
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Grafiek 1.

VERLOOP VAN DE BINNENLANDSE PRIJZEN

(Procentuele oerendering t.o.v. het iaar tevoren of de overeenstemmende maand daarvan)
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Van de grote componenten van de vraag zijn de bestedingen in vast
kapitaal van de bedrijven, zowel in Europa als in Japan, over het algemeen
het meest toegenomen; in het laatstgenoemde land hebben de overheden,
in december, evenwel een inkrimping van sommige van die bestedingen
voorgeschreven, om de expansie van de gezamenlijke vraag, in een periode
waarin zich moeilijkheden in de bevoorrading in minerale oliën voordoen,
te vertragen. In de Verenigde Staten is het de netto-uitvoer van goederen
en diensten die het meest is toegenomen.

De economische expansie ging gepaard met een zeer krachtige stijging
van de prijzen, zowel in de landen waar de produktiefactoren volledig wer-
den gebruikt als in die waar sommige hulpbronnen beschikbaar bleven.

Het indexcijfer van de prijzen van het bruto nationale produkt ging,
na een vertraging van 1971 tot 1972 in de Europese Economische Gemeen-
schap en in de Verenigde Staten, van 1972 tot 1973 in het geheel van de
industrielanden opnieuw sneller stijgen. In vergelijking met eind 1972
stegen de verbruiksprijzen in 1973 sneller dan het jaar voordien en in de
loop van de laatste maanden werd die ontwikkeling over het algemeen
krachtiger.

De versnelling van de prijsstijging weerspiegelt inzonderheid het duur-
der worden van de voedingsprodukten en van de industriële basisproduk-
ten. Volgens het indexcijfer van het « Hamburgisches Welt-Wirtschafts-
Archiv )), uitgedrukt in lopende dollars van de Verenigde Staten, zou de
stijging van de grondstoffen, van december 1972 tot december 1973, onge-
veer 76 pct. hebben bereikt, nI. 52 pct. voor de voor de voeding bestemde
produkten en 89 pct. voor die welke in de industrie worden gebruikt. Uitge-
drukt in de belangrijkste valuta's andere dan de dollar, zou de stijging van
het algemene indexcijfer gedurende dezelfde periode ongeveer 60 pct. be-
dragen. Bij de basisprodukten bestemd voor de industrie werden de belang-
rijkste stijgingen opgetekend voor die welke bestemd zijn voor de produktie
van uitrustingsgoederen.

De stijging van de prijzen der grondstoffen kwam niet volledig tot
uiting in die van de prijzen der produktiegoederen die door de industrie-
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Grafiek 2.

VERLOOP VAN DE WERELDPRIJZEN

(Indexcijfers eerste kwartaal 1970 = 100)
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(1) Bron: Index der Welbmarktpreise des Hnmburgischen Wolt-Wirbschalte-Archive.
(2) Indexcijfers uitgedrukt in dollars X indexcijfer vnn de gemiddelde gewogen dollarkoers aangegeven in grafiek 3.
(3) Textiel, huiden en Ieder, cellulose.
(4) Hout, rubber, ijzer en staal, non-ferrometalen.
(5) Kolen en hun derivaten, aardolie en bnar derivaten.
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landen werden ingevoerd; een aanzienlijk deel van de leveringen vindt
immers plaats via langlopende contraeten tussen producenten en gebruikers
en bijgevolg tegen prijzen welke minder schommelen dan die van de op de

Grafiek 3.

WISSELKOERSEN EN WAARDEN PER EENHEID BIJ DE INVOER

(Indexciiiers eerste kwartaal 1970 = 100)
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wereldmarkten verhandelde hoeveelheden. De gemiddelde waarden per
eenheid bij de invoer zijn vooral gestegen in de landen waarvan de valuta
een waardevermindering onderging tegenover het geheel van de andere
valuta's; in het Verenigd Koninkrijk gingen zij, voor de eerste negen maan-
den van 1973, met 25 pct. naar omhoog terwijl zij in de Duitse Bondsrepu-
bliek weinig veranderden.

De schommelingen van de prijzen van de basisprodukten en het ver-
loop van de wisselkoersen hadden uiteenlopende uitwerkingen op de
handelsbalansen. De vermeerdering naar hoeveelheid en de stijging van de
eenheidsprijs der door de Verenigde Staten uitgevoerde landbouwgrond-
stoffen en, in mindere mate, de invloed van de buitenlandse ontwaarding
van de dollar sedert het tweede halfjaar van 1971, kwamen tot uiting in
een ommekeerinhet saldo van de handelsbalans van dat land, dat van een
tekort van fr. 5,8 miljard rekeneenheden in 1972, omsloeg in een overschot
van fr. 0,5 miljard in 1973. Daarentegen sloot de handelsbalans van Japan,
ten gevolge van de stijging van de prijzen der ingevoerde basisprodukten,
van de maatregelen tot vrijwillige beperking van de uitvoer van sommige
produkten van februari tot augustus en van de opwaardering van de koers
van de yen, met een veel kleiner overschot dan in 1972. In de schoot van
de Europese Economische Gemeenschap werden het overschot op de
Duitse handelsbalans en het tekort op de Britse groter terwijl het positieve
saldo op de Franse zich handhaafde en dat op de Italiaanse omsloeg in een
aanzienlijk tekort.

Het kapitaalverkeer nam aanzienlijke afmetingen aan; het gaf aan-
leiding tot een algemene verscherping van de beschermingsmaatregelen,
hetzij tegen de toevloeiing van kapitalen, zoals in Japan en in verscheidene
Europese landen, he.tzij tegen de wegvloeiing,~oals in Italië .

Bij de aanvang van het jaar vloeide een belangrijke kapitaalstroom van
de Verenigde Staten naar de overige landen, inzonderheid naar Japan en
de Duitse Bondsrepubliek; hij bespoedigde een tweede devaluatie van de
dollar, die op 12 februari plaatsvond, en veroorzaakte ten slotte opnieuw
een min of meer algemeen zweven van de valuta's, dat in sommige Europese

.. '- .... ,.- ..-
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landen evenwel gematigd werd door de beslissing het op een bepaald
ogenblik ontstane verschil tussen de minst geapprecieerde en de meest
geapprecieerde van hun valuta's op 2,25 pct. te handhaven. Van die landen
heeft de Duitse Bondsrepubliek haar valuta evenwel gerevalueerd met
S'pet. op 19 maart en met 5,5 pct. op 29 juni; ook de Nederlandse gulden
werd op 17 september met 5 pct. gerevalueerd.

Sedert augustus zijn de kapitalen, met uitzondering van een korte
onderbreking in september, opnieuw naar de Verenigde Staten terugge-
vloeid ten gevolge van de verbetering van de Amerikaanse handelsbalans,
een meer eonvergerende ontwikkeling van de rentepercentages in de Duitse
Bondsrepubliek en in de Verenigde Staten, en de onzekerheid die, ten gevol-
ge van de petroleumcrisis, sterker woog op de Europese en de Japanse
economie dan op die van de Verenigde Staten. Samen met de verbetering
van het saldo van de lopende rekening bracht deze kapitaalinvoer een
wezenlijk herstel van de gewogen gemiddelde koers van de dollar teweeg.

Zoals in 1972 was het financieel-economisch beleid gericht op de
inflatiebestrijding. Daartoe werd in hoofdzaak gebruik gemaakt van een
vrij brede waaier van instrumenten van monetair beleid terwijl het begro-
tingsbeleid, behalve in de Duitse Bondsrepubliek en in Japan, geen
gevoelige beperkende invloed uitoefende. De meeste regeringen hebben
een' ruimer gebruik gemaakt van de directe prijscontrolemaatregelen, o.m.
de verplichte en voorafgaande aangifte van de verhogingen en de vast-
stelling van sommige voorwaarden om ze toe te passen.

De ontwikkelingslanden haalden voordeel uit de stijging van de
prijzen van hun uitvoerprodukten, die het duurder worden van hun
invoer, veroorzaakt door de opwaarderingen van sommige valuta's en door
de verhoging van de prijzen der industriële produkten, schijnt te hebben
overtroffen. De handel van die landen met de industrielanden nam aan-
zienlijk toe, zowel naar waarde als naar hoeveelheid; in de niet-olie-exporte-
rende landen zou de invoer sterker gestegen zijn dan de uitvoer en de
balans van het lopend verkeer van die landen zou verslechterd zijn; in de
olie-uitvoerende landen zou daarentegen het lopend overschot nog aan-
zienlijker zijn geweest dan in 1972.
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EUROPESE GEMEENSCHAPPEN.

Bij het begin van het jaar werd de toetreding van het Verenigd
Koninkrijk, van Ierland en Denemarken tot de Europese Gemeenschappen
van kracht. Zij nam een concrete vorm aan, vooral door de toepassing, via
sommige overgangsregelingen, op 1 februari, van de gemeenschappelijke
reglementering op landbouwgebied en door een eerste wederzijdse ver-
mindering met 20 pct. van de douanerechten op industriële produkten, op
1 april. Daarna werden vrijhandelsakkoorden met Noorwegen gesloten.

De Raad van Ministers nam verscheidene beslissingen om de vrije
verplaatsing van personen en de vrije vestiging met het oog op de uitoefe-
ning van een economische activiteit te bevorderen. Een eerste richtlijn,
van 21 mei, had tot doel de beperkingen van de verplaatsing en het ver-
blijf van onderdanen van de Lid-Staten binnen de Gemeenschap ter
zake van vestiging en verrichten van diensten op te heffen. Een andere
richtlijn, van 28 juni, verzocht de Lid-Staten, binnen een termijn van acht-
tien maanden, de hinderpalen inzake ongelijke behandeling voor de vesti-
ging en het verlenen van een zeker aantal diensten op. hun grondgebied
door financiële instellingen van andere Lid-Staten af te schaffen. De op-
heffing van de beperkingen van de vrijheid van vestiging op het gebied van
het directe verzekeringsbedrijf, met uitzondering van de levensverzekering,
en de coördinatie van de nationale bepalingen betreffende de toegang tot
en de uitoefening van het directe verzekeringsbedrijf, waren het voorwerp
van twee richtlijnen van 24 juli.

Op monetair gebied nam de Raad, op 12 maart, akte van de beslissing
van de regeringen, enerzijds, het contante maximumverschil op een bepaald
ogenblik tussen de valuta's van de Gemeenschap te handhaven op 2,25 pct.,
met een tijdelijke uitzondering voor het pond sterling, het Ierse pond en de
Italiaanse lire en, anderzijds, de centrale banken te ontslaan van de ver-
plichting bij de schommelingsmarges van de dollar van de Verenigde
Staten in te grijpen.

Het Europese Fonds voor Monetaire Samenwerking werd opgericht
op 3 april. Het Fonds draagt zorg voor het bevorderen van : de goede
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werking van het systeem van geleidelijke vernauwing van de fluctuatie-
marges tussen de communautaire valuta' s, de interventies in com-
munautaire valuta's op de wisselmarkten en betalingen tussen centrale
banken met het oog op een gecoördineerd reservebeleid. Zodra het Fonds
in werking trad, namelijk op 1 juni, is het, de drie bovengenoemde valuta's
buiten beschouwing gelaten, overgegaan tot de multilaterale verrekening
van vorderingen en verplichtingen van de centrale banken, welke voort-
vloeien uit de interventies van deze laatste op de deviezenmarkten, ten
einde de koers van de communautaire valuta's binnen de marge van
2,25 pct. te houden : voortaan worden deze vorderingen gevormd en deze
verplichtingen aangegaan tegenover het Fonds en worden zij uitgedrukt
in een « Europese monetaire rekeneenheid », waarvan de waarde - die
volgens vooraf gestelde regels kan worden gewijzigd - gelijk is aan
0,88867088 gram fijn goud, d.i. de goudpariteit van de dollar van de Ver-
enigde Staten vóór de twee recente devaluaties.

Wegens de algemene, niet aflatende inflatie heeft de Raad, op 14 sep-
tember en 17 december, resoluties aangenomen betreffende de door de
Lid-Staten te nemen anti-inflatoire maatregelen. Het tweede van deze pro-
gramma's vermeldt, uitdrukkelijker dan vroeger, de rechtstreekse beïn-
vloeding van de prijzen onder de middelen waarop de Staten een beroep
zullen kunnen doen.

Tijdens hun vergadering van 14 en 15 december hebben de Staats- of
Regeringshoofden van de Europese Economische Gemeenschap de verwe-
zenlijking van de economische en monetaire unie, de toepassing van een
programma voor sociale actie en een programma met betrekking tot de ener-
giecrisis besproken.

Op 17 december heeft de Raad de Lid-Staten voorgeschreven om, bin-
nen een termijn van een of twee jaar, te beschikken over een geheel van
instrumenten van economisch, budgettair en monetair beleid, ten einde de
beleidslijnen genomen in het vlak van de Gemeenschap mogelijk te maken.
Hij besloot, in de schoot van de Coördinatiegroep, een stelsel van voort-
durend overleg betreffende de algemene maatregelen van economisch
beleid overwogen door de Lid-Staten in te voeren, en de Comités voor con-
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junctuurbeleid, begrotingsbeleid en beleid op middellange termijnsamen
te smelten in een Comité voor economisch beleid. Hij verzocht het Mone-
tair Comité, het Comité van de Gouverneurs der centrale banken en de
Raad van bestuur van het Europese Fonds voor Monetaire Samenwerking
verslag uit te brengen over het voorstel van de Commissie betreffende de
grondbeginselen en de regels volgens welke het Fonds werkt, in het bij-
zonder om de mogelijke technische oplossingen voor de samenvoeging van
de reserves te belichten. Ten slotte verzocht hij het Fonds het volume van
de kortlopende monetaire steun onder de centrale banken te verhogen door
het bedrag van de voor iedere centrale bank beschikbare steun te verdub-
belen en door dat van de financieringsverplichtingen te verviervoudigen;
een voorwaardelijk supplementair bedrag van 1.500 miljoen rekeneenheden
wordt bij deze twee categorieën van bedragen gevoegd. Bijgevolg zal de
Bank beschikken over een kredietlijn van 200 miljoen rekeneenheden en
zal haar potentiële bijdrage dubbel zo groot zijn, onverminderd de aan-
vullende bedragen waarover zou kunnen worden overeengekomen. De
definitieve goedkeuring van de bepalingen van 17 december is echter
afhankelijk van andere akkoorden die de Raad, meer bepaald over de
regionale politiek, dient tot stand te brengen.

ALGEMENE GEGEVENS OVER DE BELGISCHE ECONOMIE.

Het bruto nationale produkt tegen vaste prijzen groeide sneller : het
jaarlijks stijgingspercentage vermeerderde van 5,4 in 1972 tot ongeveer 6,
volgens de jongste officiële ramingen. In het eerste halfjaar verbeterde de
eonjunctuur nog; nadien handhaafde zij zich op een hoog peil, ook al
werd zij tegen het einde van het jaar minder vast, zoals blijkt uit de ont-
wikkeling van de synthetische curve van de voornaamste gegevens van de
maandelijkse eonjunctuurtests van de Bank.

Het particuliere verbruik steeg in een tempo dat kan worden verge-
leken met dat van het voorgaande jaar. De vooruitgang was evenwel min-
der homogeen; hij werd geleidelijk beïnvloed o.m. door de verscherping,
in februari en augustus, van de voorwaarden voor het afbetalingskrediet.
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In de laatste twee maanden van het jaar is de vraag naar auto's sterk
gedaald, terwijl andere consumptie-uitgaven plotseling zijn toegenomen.

Grafiek 4.

SYNTHETISCHE CURVE VAN DE VOORNAAMSTE GEGEVENS VAN DE
MAANDELIJKSE CONJUNCTUURTESTS VAN DE NATIONALE BANK VAN BELGIE (1)
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(1) In de curve zijn elf reeksen antwoorden uit de door de Bank georganiseerde eonjunctuurtests verwerkt. De antwoorden
van de verschillende reeksen zijn tot een gemoenschappelijke basis herleid door ze een waardecijfer toe te kennen dat
10 tot 1 kan bedragen naargelang zij in de loop van een bepaalde maand meer of minder gunstig waren. De synthetische
curve vertegenwoordigt het eenvoudig rekenkundig gemiddelde van de aldus verkregen waordecijters.

Het overheidsverbruik, dat het voorgaande jaar krachtig toenam ten
gevolge van de toepassing van een akkoord ter verbetering van het sociaal
statuut van het overheidspersoneel, steeg minder snel.

De investeringen in woningen hebben in versneld tempo het herstel,
dat in de loop van het voorgaande jaar tot uiting kwam, voortgezet.

De brutovorming van vast kapitaal gaf voor het geheel van de onder-
nemingen een opleving te zien. In de industrie werd de verhoging van de
investeringsneiging, merkbaar vanaf de tweede helft van 1972, in de loop
van het jaar bevestigd; zij hield verband met de verbetering van de vraag
naar industriële produkten en met de geleidelijke benutting van het nog
beschikbare produktievermogen, zoals bleek, althans tot aan de voor-
avond van de oliecrisis, uit de stijging van het percentage, enerzijds, van de
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Grafiek 5.

GEGEVENS UIT DE ONDERZOEKINGEN VAN DE NATIONALE BANK VAN BELGIE NAAR
DE INVESTERINGEN IN VAST KAPITAAL EN NAAR DE VOORRADEN IN DE INDUSTRIE I

250 250

Waarde van de investeringen in vast kapitaal (1)
(Indexcijfer 1963 = 100l

200 200

40 40

100

150150

100

Bedrijven die hun produktievermogen volledig gebruiken (2)
(In procenten van het aantal deelnemers aan de onderzoekingen)

Tolaal

o

pro duktie v e r rno qe n uit te breiden

o o

Beoordeling van de voorraad afgewerkte produkten (3)
--- Verschil tussen het procentueel oonlol ontwoorden" Hoger. en "'lager" don normaal

+50 +50

o

Percentage van de antwoorden \, lager dan normaal 'I

-SO -SO

1965 1967 1969 1971 1973

(I) Deze grafiek heeft, voor Je meest recente periode, betrekking op de volgende sectoren aurdolieraffinader ijen,
elektrische bedrijven, ijzer- en st aalnijverheid , non-ferrome taal nij verheid , metnelverwerkende nijvct-heid , textiel-, papier-,
leder,- houtverwerkende nijverheid, bouwmuterialen nijverheid , bouwnijverheid, voediugsmiddelennijverheid en chemische
nijverheid. De gegevens betreffende de laatstgenoemde sector zijn herkematig van een door de Federatie der Chemische
Nijverheid gedaan onderzoek.

Jaren 1965 tot 1972 : gednne uitgaven. Jnnr 1\)73 : gedane uitgaven voor het eerste hnlfjüar en ramingen voor
het tweede halfjnar.

(2) Deze grafiek heeft, voor de meest recente periode, betrekking op de volgende sectoren: ijzer- en staalnijverheid,
non-ferrornebanlnijverh oid , metaalverwerkende nijverheid, texbiel-, pap ier-, leder-, houtverwerkende nijverheid, bouwrun-
terialennijverheid, voedingsmiddelen- en chemische nijverheid.

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

uitzondering vau de voediugsmiddelenindustrie, alsmede op de uurdoliernlfiunderljen.
Manndgemiddclden per kwartaal.
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industriële bedrijven die het produktievermogen als ontoereikend beschou-
wen en, anderzijds, van de bedrijven die besloten hebben het produktie-
vermogen uit te breiden. Volgens de jongste halfjaarlijkse onderzoeking,
gebaseerd op gegevens tegen lopende prijzen, zouden de bruto-investe-
ringen in vast kapitaal in de aan de test deelnemende bedrijven met onge-
veer 10 pct. zijn toegenomen; in 1972 waren zij daarentegen gedaald.
Voorts zou het groeipercentage van de investeringen der financiële instel-
lingen gestegen zijn van 10 tot ongeveer 14 pct.

De uitbreiding van de totale vraag veroorzaakte, enerzijds, een intering
op de voorraden afgewerkte produkten, die door een belangrijk aantal
industriële bedrijven als ontoereikend werden beschouwd en, anderzijds,
een toename van de goederen in bewerking alsmede een verhoging van de
voorraden grondstoffen en basisprodukten, die door de stijging van de
prijzen in de hand werd gewerkt. In totaal schijnt de voorraadvorming
groter te zijn geweest dan het voorgaande jaar.

Na een zeer snelle aanwas in 1972 zijn de overheidsinvesteringen
ten gevolge van de toepassing van het anti-inflatiebeleid niet meer gestegen.

Het goederen- en dienstenverkeer van België met het buitenland
breidde zich opnieuw krachtig uit; het uitvoeroverschot zou, ofschoon het
zeer hoog bleef, enigszins zijn teruggelopen.

VERWERKENDE INDUSTRIE.

Voor het geheel van de verwerkende industrie steeg de produktie van
de eerste tien maanden met 7 pct., tegen 6,4 pct. in 1972 C). Na een
versnelling in het eerste halfjaar verliep de vooruitgang iets minder vlug :
buiten de toenemende ontoereikendheid van de produktiemiddelen hebben
stakingen in sommige sleutelindustrieën een remmende invloed uitgeoefend.

(1) Deze percentages houden rekening met de ontwikkeling van de produktie van de elektrische
centrales, de aardolieraffinaderijen en de cokesfabrieken, waarvan de toestand in het hoofdstuk
« Energie » wordt besproken.
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De gemiddelde bezettingsgraad van het produktievermogen steeg van
83,4 pct. in oktober 1972 tot 85,3 pct. in mei; in oktober is hij nagenoeg op
dit peil gebleven. De bedrijven die de onvolledige bezetting van hun
produktievermogen toeschrijven aan knelpunten, vertegenwoordigden in
oktober 1972 een klein percentage dat in de loop van de daaropvolgende

Grafiek 6.
PRODUKTIE VAN DE VERWERKENDE INDUSTRIE

(Indexciiiers 1963 = 100)
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Bron : Netionaal Instituut voor de Statisbiek.

twaalf maanden aanmerkelijk toenam; het steeg van 8 tot 14 wegens
gebrek aan vakbekwame arbeidskrachten, van 5 tot 16 wegens onvoldoen-
de bevoorrading en van 15 tot 20 wegens ontoereikende uitrusting. Aan de
andere kant werd van de ontoereikendheid van de vraag, als oorzaak van de
beperkte benutting der produktievermogens, minder vaak melding gemaakt;
het percentage van de bedrijven die ernaar verwijzen, liep terug van 53
in oktober 1972 tot 39 in mei en oktober van het verslagjaar.

Daar de bestellingen sneller stegen dan de produktie, verzekerde de
orderpositie een langere gemiddelde activiteitsduur: voor de verwerkende
industrie in haar geheel steeg hij van 3,7 maanden in december 1972 tot
4,31 maanden een jaar later.
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Grafiek 7.

GEGEVENS UIT DE CONJUNCTUURTESTS VAN DE NATIONALE BANK VAN BELGIE
IN DE VERWERKENDE INDUSTRIE
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De gegevens hebben betrekking op de maanden januar i, mei en oktober van ieder jaar.



De activiteit ontwikkelde zich evenwel in een vrij uiteenlopend tempo
naargelang van de categorie van geproduceerde goederen.

De produktie van duurzame verbruiksgoederen, die gedurende de
eerste tien maanden van 1972 met 8 pct. was gestegen, nam slechts
met 0,9 pct. toe. Zij vermeerderde nog, zij het vaak in een trager tempo dan
het voorgaande jaar, in verscheidene belangrijke industrietakken, o.m. in die
van de plastiekprodukten, de autoproduktie, het elektrisch verbruiks-
materieel en de meubelen, terwijl ze in de industrie der gebreide goederen,
de confectie en de schoeiselindustrie verzwakte. De kledingindustrie had af
te rekenen met sterke concurrentie, inzonderheid vanwege de landen
van Zuidoost-Azië, een mededinging welke samenviel met een vertraging in
de expansie van de binnenlandse vraag.

Gedurende de eerste maanden van het jaar heeft de diamantnijverheid
de ontplooiing van haar activiteit voortgezet, maar daarna is de tendens
omgebogen.

De groeivoet van de produktie van niet-duurzame verbruiks-
goederen steeg daarentegen van 4,6 tot 9 pct. De produktie van de voe-
dingsmiddelenindustrieën versnelde, inzonderheid in de sectoren van de
dranken, de biscuitfabrieken en in die van de groente- en fruitconserven,
en nog meer in de bedrijven van fotografische produkten en chemische pro-
dukten, zoals verf en vernis, kleurstoffen en sommige plastiekstoffen.

Het groeipercentage van de produktie van investeringsgoederen steeg
van 5,6 tot 9,1 in verband met de grotere investeringsneiging zowel in Bel-
gië als in het buitenland. Het ging in vrijwel alle sectoren omhoog, vooral
in die van de produkten van de metaalverwerkende nijverheid en van de
uitrustingsgoederen voor de bouw, terwijl de spoorwegconstructie en voor-
al de scheepsbouw belangrijke bestellingen ontvingen. Voor het geheel van
de industrietakken die investeringsgoederen produceren, is het oordeel van
de deelnemers aan de eonjunctuurtests van de Bank over de orderpositie
gedurende het gehele jaar verbeterd.
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Grafiek 8.
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Onder invloed van de ontwikkeling van de activiteit in de hiervoor
beschouwde industriegroepen en van de voortzetting van de in de laatste
maanden van 1972 begonnen expansie van de buitenlandse vraag naar basis-
produkten, steeg de produktie van grondstoffen en van halffabrikaten met
5,8 pct., tegen 5,6 pct. het voorgaande jaar.

In de basismetaalnijverheid bereikte de toename 8 pct. ondanks de
weerslag van de stakingen op de activiteit in de ijzer- en staalnijverheid
aan het einde van de periode. Een bijzonder krachtige versnelling werd
opgetekend voor de produktie van chemische basisprodukten; deze laatste
steeg immers met 21,4 pct., tegen 12,4 pct., o.m. ten gevolge van een krach-
tige stijging van de buitenlandse vraag. Aan de andere kant had het hoge
peil van de activiteit in de bouwnijverheid een stimulerende invloed op de
produktie van niet-metaalhoudende minerale produkten, die in haargeheel
steeg met 5,7 pct., tegen 1,2 pct. De toename was nog sterker in de steen-
bakkerijen, in de ceramische industrie en bij de producenten van vlakglas.

De verzwakking van de activiteit in de kleding- en schoeiselindustrie
had een weerslag op de spinnerijen en op de produktie van lichte leder-
soorten. De looierij kon daarentegen haar produktie van .zware ledersoorten
opvoeren.

Voor de gezamenlijke industrie van halffabrikaten is de beoordeling
van het peil van de orderpositie door de deelnemers aan de onderzoekingen
van de Bank, tot het tweede kwartaal algemeen verbeterd; zij werd vervol-
gens minder gunstig in de sectoren die afhangen van de verbruiksgoederen-
industrie en, met ingang van november, in die van de aardolie en van de
scheikunde

ENERGIE.

Tijdens de eerste helft van het jaar steeg de produktie van de gezamen-
lijke energiesector.ma uitschakeling van de dubbeltellingen, met ongeveer
6 pct., tegen 10 pct. in 1972.
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De produktie van steenkolen liep terug met 15,7 pct., tegen 4,2 pct.
het jaar voordien. De netto-invoer nam naar hoeveelheid toe met 16,3 pct.,
tegen 17,3 pct. Het steenkolenverbruik, exclusief de veranderingen in de
voorraden, dat in 1972 iets was gestegen, nam enigszins af.

De cokesproduktie, die het voorgaande jaar met 3,5 pct. was toegeno-
men, steeg voor de eerste elf maanden met 8,2 pct. De netto ingevoerde
hoeveelheid vermeerderde voor de eerste tien maanden met 21,9 pet., nadat
zij in 1972 vrijwelongewijzigd was gebleven. Het cokesverbruik, exclusief
de veranderingen in de opgetekende voorraden, nam toe met 8,9 pct., tegen
1,4 pct. het jaar voordien.

Grafiek 9.
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Bron : Nationaal Instituut voor de Stntistiek.
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De produktie in de elektriciteitssector nam toe met 9,9 pct., tegen
12,9 pct. het jaar voordien. Na in het eerste halfjaar 11,5 pct. te hebben
bereikt, liep het groeipercentage terug tot 8,3 in het tweede halfjaar. De
centrales worden voor ongeveer de helft gevoed met aardolieprodukten,
voor een derde met gas en voor het overige gedeelte met steenkolen. Een
gedeeltelijke overschakeling van eerstgenoemde energiebron op de twee
andere is aan de gang. Het hoogspanningsverbruik vertegenwoordigde
78 pct. van het totale elektriciteitsverbruik en steeg met 8,9 pct., tegen
11,2 pct. het voorgaande jaar. Het laagspanningsverbruik in de woningen
en voor de leveringen aan de kleine handelaars en ambachtslui alsmede de
openbare verlichting, steeg met 11 pct., tegen 11,9 pct.

De verwerkte hoeveelheden ruwe aardolie, waarvan gewoonlijk ruim
70 pct. uit de Arabische landen wordt ingevoerd, gingen met 2,6 pct. naar
omhoog voor de eerste elf maanden, tegen 20,3 pct. in 1972, het eerste vol-
ledige bedrijfsjaar van de raffinaderij van Feluy. De hoeveelheid inge-
voerde geraffineerde produkten vermeerderde met 4,6 pct., tegen 8,6 pct. -
voor de eerste acht maanden van 1972. De uitvoer nam minder toe dan het
voorgaande jaar. Hetzelfde geldt voor het totale binnenlandse verbruik, met
inbegrip van de veranderingen in de voorraden, van aardolieprodukten.
Hiervan gaat ongeveer 19 pct. naar de elektrische centrales en gasfabrieken,
30 pct. naar de industrie, 16 pct. naar het vervoer en het grootste gedeelte
van de overige 35 pct. naar de verwarming van de woningen en naar de
dienstensector.

De reeds geringe gasproduktie verminderde nog met nagenoeg de
helft voor de eerste zeven maanden. De invoer van aardgas steeg met
27 pct. voor de eerste acht maanden, tegen 32,5 pct. in 1972. Men kan eruit
afleiden dat het verbruik van gas krachtig bleef toenemen.

De netto-invoer en, bijgevolg, het eindverbruik van energie in België,
met inbegrip van de veranderingen in de voorraden, stegen iets sneller
dan de produktie. Volgens het Ministerie van Economische Zaken kan het
eindverbruik van energie worden gesplitst, op basis van de gegevens voor

22



1972, in 57 pct. aardolieprodukten, 19 pct. gas, 9 pct. cokes, 8 pct. steen-
kool en 7 pct. elektriciteit.

BOUWNIJVERHEID.

In de bouwnijverheid verliep de activiteit op een duidelijk uiteen-
lopende wijze naargelang van de sectoren : voor de gebouwen, inzonderheid
woningen, kwam een zeer krachtige expansie aan het licht, maar er werd
een achteruitgang waargenomen voor de werken van burgerlijke bouw-
kunde.

Tabel 2. BOUWNIJVERHEID

(Maandgemiddelden)

Gemiddelde verzekerde Steun-Bouwvergun- Begonnen activiteitsduur (3) trek-
ningen (1) gebcueeu (Maanden) Vusbge- kende

(Duizenden gun- (Miliaenen legde volledig Prod uk-

stige adviezen) k'ubiekc meters) Ruwbouw investe- werklo- tie
ringen zen met (5 )

Burger-
van de normale (Index·

Samen I
overheid arbeids- cii!crl ijke geschikt-

bouw- (Miljar. 10li3 =
"'Noon- Andere Andere Woon- usn. den heid 100)
gcbou- gebou- 'Yanin- gebou- gebou- teitsge- kunde

franken) (4)
wen wen gen wen wen bouwen (Dui.

I I I
zenden)

I

1968 .................. 2,7 1,4 2,0 1,4 9,0 G,1 17,8 1,ï,9 4,4 11 ,7 118
1969 .................. 3,3 1,6 2,4 1,7 11 ,3 7,a 21,3 15,1 'l, a 5,1 123
1970 .................. 2,5 1,3 l,a l,a ll,7 7,9 23,1 14,9 5,4 2,2 141
1971 .................. 2,0 0,9 1,8 2,2 11 ,3 7,1 23,5 13,a G,l 3,5 140
1972 .................. 3,5 1,0 2,3 2,3 10,4 7,0 20,2 13,1 7,8 6,1 13a

1972 le kwartaal ... 2,8 1,0 2,0 2,3 10,0 G,6 20,0 13,6 8,6 8,6 140
2e kwartaal ... 3,6 1,3 2,G 2,2 10,1 G,7 20,1 12,8 G,8 6,1 142
3e kwartaal ... 3,4 1,2 2,2 2,1 10,8 7,3 20,9 12,7 6,6 4,2 140
4c kwartaal ... 4,1 0,7 2,4 2,'1 10,5 7,4 19,6 13,3 9,3 5,5 139

1973 le kwartaal ... 4,2 0,9 2,4 1,9 10,3 7,5 18,6 14,0 6,9 5,6 HO
2e kwartaal ... 4,1 1,3 3,7(6) 4,0(6) 10,4 7,7 18,1 14,6 5,7 3,1 137
3e kwartaal ... 3,5 1,1 n.b. n.b. 10,8 8,3 18,3 15,2 6,8 2,3 136
4e kwartaal '" 3,4 1,2 n.b, n.b. H ,0 8,4 18,7 14,4 n.b. 2,9 135(')

(1) Bron: Miuister ie van Openbare Werken, Besluur VUlI de Stedebouw.
(2) Bron Nationaal Instituut voor: de Statistiek.
(3) Bron Onderzoekingen ven de Nntionnle Bank van België.
(4) Bron. . Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening.
(5) Bron : Nationaal Instituut voor dt! Sba tistdek. Het indexcijfer betreft zowel de openbare als de private bouw-

werken. De indexcijfers voor de jaren zijn trendcyclische gegevens; de kwurtualindexcijfer s zijn gemiddelden van niet-
gecentreerde glijdende mnnndgcmiddelden van twaalf maanden.

(6) April.
(7) Oktober.
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Ten gevolge van de buitengewone opleving van de vraag naar wonin-
gen, die mede in de hand is gewerkt door de .tijdelijke verhoging van de
z.g. premie-De Taeye, had zich eind 1972 een bijzonder hoog aantal
bouwprojecten opgestapeld; dit blijkt o.m. uit het aantal aangevraagde
premies - in december 1972 alleen waren nagenoeg 21.000 aanvragen inge-
diend, d.i. meer dan een normaal jaarlijks contingent - en uit de ontwik-
keling van de toegekende hypothecaire leningen, die zowel naar aantal
als naar bedrag veel hoger waren dan de voorgaande jaren.

De verwezenlijking van deze projecten gaf in 1973 aanleiding tot een
aanzienlijke toename van het aantal bouwvergunningen, van de toege-
stane premies, van de kredietopnemingen en van de bestelde werken, en
bijgevolg tot een afgetekende verlenging van de verzekerde activiteitsduur
ondanks een krachtige versnelling van de activiteit zelf.

Ondanks de in februari genomen beslissing tot verlenging van de
toegestane termijnen voor de aanvang en de voltooiing van de ruwbouw van
woningen waarvoor de verhoogde premie-De Taeye was toegekend, werd
op het produktie- en het financieringsvermogen een overdreven druk
uitgeoefend. Deze laatste had ongetwijfeld een vermindering van de werk-
loosheid tot gevolg, maar er moesten maatregelen worden genomen tot
afremming van de door de financiële instellingen toegekendehypothecaire
kredieten ten einde de particuliere vraag naar woningen terug te brengen
tot het peil van de mogelijkheden, in 1973, van het aanbod zowel van 'het
huisvestingskrediet als van het bouwbedrijf en van de bouwmaterialen.

De toegang tot het krediet werd immers geleidelijk moeilijker gemaakt
door opeenvolgende verhogingen van de rentetarieven van de leningen,
door het stellen, en, later, het verscherpen van voorwaarden inzake vooraf-
gaand sparen, door een op de bestemming van de gefinancierde bouw-
werken gesteunde selectie en, ten slotte, door een verlaging van het maxi-
mumpercentage van de leningen in verhouding tot de verkoopwaarde van
de gefinancierde woningen. Van haar kant heeft de Regering, omstreeks
het midden van het jaar, het besluit moeten nemen ook de overheidssector
van de sociale woningbouw te onderwerpen aan de vermindering met
25 pct. van de vastleggingsplafonds, die reeds van toepassing was voor
het grootste deel van de overige overheidsinvesteringen.
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Dit geheel van maatregelen veroorzaakte een vertraging van de
woningvraag in de loop van het tweede halfjaar; zij kwam tot uiting in een
stilstand van de verzekerde activiteitsduur en in een vermindering van het
tempo van de aanvragen van bouwvergunningen en hypothecaire lenin-
gen. Rekening houdend met het aanzienlijk volume van de reeds begonnen
of bestelde bouwwerken, blijkt deze vertraging van de vraag nog geen
invloed te hebben gehad op het activiteitstempo in de loop van de laatste
maanden van het jaar. Zij heeft het evenwel mogelijk gemaakt de beper-
kingen opgelegd aan de overheidssector van de sociale huisvesting gedeel-
telijk op te heffen.

In de sector van de utiliteitsgebouwen, waarvan sommige zeer be-
langrijke afmetingen hebben, is de vraag onderhevig aan relatief sterke
schommelingen in de zeer korte periode. Uit de ontwikkeling van de inves-
teringsprojecten van de ondernemingen en het aantal aanvragen van
bouwvergunningen waarvoor het Bestuur van de Stedebouw een gunstig
advies verleende, valt af te leiden dat, over het gehele jaar, de bouwbeslis-
singen een volume werken vertegenwoordigen dat kan vergeleken worden
met dat van het voorgaande jaar en dat een vast activiteitspeil waarborgt.

De ontwikkeling was daarentegen minder bevredigend in de sector van
de werken van burgerlijke bouwkunde. Om een anti-inflatoire actie te voe-
ren, besloot de Regering de vastleggingsplafonds voor de z.g. investerings-
uitgaven, al dan niet in de eigenlijke begroting opgenomen, tegenover de
oorspronkelijk voor 1973 goedgekeurde programma' s, met 25 pct. te ver-
minderen. Deze vermindering is evenwel niet van toepassing op de priori-
tair verklaarde sectoren, evenmin als op overgedragen pregramma's van
het voorgaande jaar, noch op de aanvullende programma's waartoe werd
besloten ter uitvoering van het regeerakkoord; uiteindelijk waren de
plafonds der investeringsvastleggingen, tegen lopende prijzen, ongeveer
7 pct. lager dan die van 1972, dat weliswaar een relancejaar was.

De inkrimping van de bestellingen werd evenwel verscherpt doordat
het tempo van de werkelijk op de aldus verminderde plafonds aangerekende
vastleggingen trager was dan in 1972.
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De verzwakking van de activiteit in de burgerlijke bouwkunde heeft
vooral de sector van de wegenwerken getroffen; in die sector is de ver-
zekerde activiteitsduur aanmerkelijk gekrompen, terwijl hij voor de andere
soorten van werken langer werd.

LANDBOUW EN VISVANGST.

Volgens de landbouwtelling van 15 mei was de teruggang van het land-
bouwareaal nagenoeg even groot als het voorgaande jaar : hij bedroeg onge-
veer 9.000 hectaren; het betreft een structurele ontwikkeling.

Melkleveringen aan de zuivelfabrieken :
(Miljoenen liters)

Jaar 2.585 2.475 2.355 2.339 2.510 n.b.
2.294 2.185 2.076 2.048 2.207 2.186Eerste 10 maanden ..

Bron : Nationaal Instituut voor de Statistiek.
(1) Telling op 15 mei van elk [aur ,

De oppervlakte van de weiden en het grasland en van de akkers
bezaaid met tarwe, haver en winterrogge is verminderd. Daarentegen wer-
den ruimere oppervlakten besteed aan groenvoeders, meer bepaald aan maïs
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om melkrijp te worden ingekuild, suikerbieten en aardappelen. De grotere
voorkeur voor laatstgenoemde teelt, die scherp afsteekt tegen de teruggang
in de voorgaande fwee jaar, is klaarblijkelijk het gevolg van de uiterst
snelle prijsstijging van de aardappelen in 1972 en in de eerste maanden van
1973.

Volgens de voorlopige gegevens waren de opbrengsten per hectare,
vooral voor de granen, meestal gunstiger dan het jaar voordien. Ook de
kwaliteit zou meestal beter zijn geweest.

De veestapel vertoonde een belangrijke uitbreiding. Het aantal var-
kens, dat in de vorige zes jaar reeds verdubbelde, nam nog verder toe onder
invloed van de goede vooruitzichten inzake prijzen en afzetmogelijkhe-
den in het buitenland. Het aantal runderen, vooral kalveren en melkkoeien,
is eveneens aanzienlijk gestegen.

In weerwil van de vermeerdering van het aantal melkkoeien, mede een
gevolg van de stijging van de melkprijs sedert begin 1972, is de hoeveel-
heid melk, die in de eerste tien maanden aan de melkerijen werd geleverd,
enigszins gedaald, onder invloed van het droge weer en het geringer ver-
bruik van bepaalde voedersoorten die aanmerkelijk duurder waren gewor-
den. Voor het gehele jaar zou de vermindering van de leveringen van melk
en room 1,5 à 2 pct. hebben bereikt.

De opvoering van de internationale zeevisvangst in de jongste jaren
heeft de visstand verminderd en aldus een aanmerkelijke daling veroorzaakt
van de hoeveelheid vis door de Belgische vloot in België aangevoerd. Het
verminderde aanbod had een stijging van de prijzen met meer dan 30 pct.
tot gevolg. Naar waarde steeg de aanvoer voor de eerste tien maanden dan
ook met 16 pct.

DIENSTEN.

De relatieve belangrijkheid van de dienstensector of tertiaire sector
neemt voortdurend toe; hij verschaft werk aan 2 miljoen personen, d.i.
meer dan de helft van de beroepsbevolking, tegen 45 pct. tien jaar geleden.
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Berekend tegen lopende prijzen, bereikt de bijdrage van deze sector tot de
vorming van het bruto nationale produkt 56 pct., d.i, 3 pct. meer dan tien
jaar geleden; tegen vaste prijzen was de vooruitgang evenwel veel
geringer.

Het voorgaande jaar hebben de diensten die verband houden met de
industriële en landbouwactiviteiten en met de afzet van hun produkten een
ongelijke ontwikkeling vertoond.

De vervoeractiviteiten voor rekening van derden verliepen, in hun
geheel, in een hoog tempo. De scheepsladingen in de Belgische havens
stegen in de eerste acht maanden met 11,9 pct., tegen 14 pct. Indien men
de geloste ruwe petroleum buiten beschouwing laat - ten einde de invloed
uit te schakelen van de geleidelijke vermindering, ten gevolge van de in
bedrijfneming van de oliepijpleiding Rotterdam-Antwerpen in mei 1971 -,
stegen de scheepslossingen in de Belgische havens met 19,3 pct.; het jaar
voordien waren zij niet veranderd. Het aantal tonkilometers van de via de
binnenwateren vervoerde goederen daalde daarentegen met 6,4 pct. voor
de eerste vijf maanden; een jaar vroeger was het met 1,6 pct. gestegen.
Wat de per spoor vervoerde goederen betreft, vertonen de cijfers van de
eerste tien maanden een verhoging met 12,4 pct., in plaats van een ver-
mindering met 0,6 pct. in 1972. Op grond van de uitkomsten van de maan-
delijkse onderzoekingen van de Bank vertoonde het bedrijf van de weg-
vervoerders, die ongeveer een derde van het goederenvervoer over de weg
voor hun rekening nemen, een gunstig verloop; de mate waarin het trans-
portvermogen, uitgedrukt in laadvermogen van het park vrachtwagens,
gemiddeld wordt benut, beliep nagenoeg 82 pct. voor het geheel van de
periode van maart tot december waarop de onderzoekingen betrekking
hadden. Tenslotte steeg het aantal tonkilometers van de door de Sabena
vervoerde goederen, voor de eerste tien maanden, in een iets lager tempo
dan dat van het voorafgaande jaar.

In de distributiesector is de totale verkoop, gemeten volgens de index-
cijfers van het Nationaal Instituut voor de Statistiek, voor de eerste acht
maanden naar volume gestegen met 6,9 pct., tegen 8,5 pct. het jaar voor-
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dien; naar waarde is hij toegenomen met 13,5 pct., i.p.v. met 12,4 pct. Op
dezelfde wijze uitgedrukt, nam de verkoop van de kleinwinkelbedrijven
toe met 12,8 pct., tegen 10,5 pct. Die van de coöperaties, die in 1972 met
2,3 pct. was gestegen, daalde met 3,2 pct., de afzet van de warenhuizen
is slechts toegenomen met 11,2 pct., tegen 14 pct. Daarentegen zijn de
groeipercentages van de verkopen van de filiaalbedrijven en die van de
supermarkten met kleine en gemiddelde afmetingen, van het ene jaar tot het
andere, respectievelijk vooruitgegaan van 15,4 tot 16 pct. en van 7,1 tot
17,7 pct. voor de beschouwde acht maanden. Afzonderlijk beschouwd, zijn
de verkopen van de supermarkten die afhangen van de grote warenhuizen,
van de filiaalbedrijven en van de coöperaties, van hun kant, toegenomen
met 24,2 pct., tegen 23,7 pct.

Grafiek 10.

OMZETHOEVEELHEID IN DE KLEINHANDEL

(Indexcijfers 1966 = 100)

180 180

140

100 ddul
~~~~t/'/,I~~

66 68 70 72 0

140

100

M 5 o

Bron: Nationaal Instituut voor de Statistiek.

Voor de eerste elf maanden nam de activiteit van de benzinestations
minder snel toe dan in 1972; het verbruik van autobenzine vermeerderde
slechts met 4 pct., i.p.v. met 9 pct.

29



}
t
}
r

}

Wat de reclame betreft, zijn de uitgaven voor persadvertenties, de
voornaamste vorm van reclame, voor de eerste elf maanden met 2,4 pct.
verminderd; in 1972 waren ze met U,8 pct. toegenomen.

De diensten die tegelijkertijd verleend worden aan de bedrijven en
particulieren en waarvoor cijfergegevens beschikbaar zijn, hebben hun
expansie voortgezet.

Gedurende de eerste tien maanden zijn de door de financiële instel-
lingen beheerde en aan de niet-bankcliënteel toebehorende middelen in
Belgische franken toegenomen met ongeveer 10 pct., dit is een tempo dat
kan worden vergeleken met dat van 1972. Het aantal debetinschrijvingen
in rekeningen aangehouden bij de financiële instellingen en uitgevoerd via
de verrekenkamers steeg met 29,4 pct., tegen 34 pct.

Op het gebied van de telecommunicatie ging de in 1972 waargenomen
ontwikkeling verder. Het aantal binnenlandse telefoongesprekken en de
duur van de internationale verbindingen namen sneller toe, terwijl het aan-
tal verstuurde telegrammen in geringere mate afnam; het gebruik van de
telex, uitgedrukt in minuten, heeft zich ontwikkeld in een tempo dat kan
worden vergeleken met dat van het jaar tevoren.

Het aantal computers in gebruik in België en in het Groothertogdom
Luxemburg vermeerderde met ongeveer 26,2 pct. in de twaalf maanden
eindigend op 1 juli 1973, tegen ongeveer 25 pct. in de voorafgaande
periode. Vooral de kleine computers, welke ongeveer 75 pct. van het totaal
vertegenwoordigen, namen sterk in aantal toe.

f
(
f

De diensten die alleen aan particulieren worden verleend, vertoonden
uiteenlopende ontwikkelingen.

Het onderwijzend, wetenschappelijk en administratief personeel van
de instellingen voor rijksonderwijs nam toe met 7,6 pct., tegen 8,8 pct.' in
1972.
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De geneeskundige prestaties namen verder in een snel tempo toe, wan-
neer men uitgaat van de voor 1973 geraamde terugbetalingen in de betrok-
ken sectoren van de sociale verzekering.

Begunstigd door het mooie zomerweer, vertoonden het toerisme en het
hotelwezen een herleving : het totaal aantal getelde overnachtingen van
Belgen en vreemdelingen steeg voor de eerste acht maanden met 4,5 pct.;
in 1972 was het met 4,5 pct. gedaald. Het aantalovernachtingen nam toe
aan de kust en in de kunststeden, maar het verminderde in de Kempen, de
Ardennen en de Maasvallei.

Volgens het aantal afgelegde kilometers daalde het reizigersvervoer
per spoor voor de eerste tien maanden met 1,6 pct., tegen 2,3 pct. in 1972.
Daartegenover boekte het reizigersvervoer met de Sabena een verhoging
met 17,9 pct., tegen 13,8 pct.

De uit hoofde van auteursrechten geïnde bedragen, inzonderheid met
betrekking tot toneelopvoeringen, radio- en televisieprogramma's, muziek-
uitvoeringen, letterkundige werken en plastische kunsten, vermeerderden
voor de eerste negen maanden met 24 pct., tegen ongeveer 12 pct. in 1972.

Als gevolg van de vermindering van het aantal toeschouwers daalden
de bruto-ontvangsten van de bioscoopondernemingen voor het eerste
kwartaal met 4,6 pct., tegen een toename met 11,5 pct. het jaar voordien.

De vrijetijdsbesteding in de sector sportactiviteiten vertoonde een
onregelmatig verloop. Zo was er een vermindering met 4,7 pct. van het
aantal toeschouwers van voetbalwedstrijden gedurende het seizoen 1972-
1973, tegen een vermeerdering met 9 pct. in het voorgaande seizoen;
de vooruitgang van de bruto-ontvangsten van de Belgische clubs is terug-
gelopen tot 4 pct., tegen 20 pct.: van juli tot eind september zijn deze ont-
vangsten daarentegen gestegen met 31 pct. tegenover 1972.

WERKGELEGENHEID.

De ontwikkelingen op de arbeidsmarkt vertoonden evenmin als in 1972
een samenhangend beeld.
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Grafiek 11.

WERKLOOSHEID EN WERKGELEGENHEID

Aanvraag om en aanbieding van werk
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BBI5I --.;. Openstaande aanvragen van werkgevers ( Duizenden) (1)

Mannen

40 40

II 2020

~~L~ ~ I IJ --.----
0 0

40 40
Vrouwen

20 IIlllL 20

0 rn ~ I ---~----------------~. 0

Totaal

60 60

40

~ I~l
40

20

II 20...----_ ...----- .................--- .---
0 0

65 67 69 71 73 D M 5 D
1973

Vooruitzichten inzake werkgelegenheid over een termijn van 3 maanden (2)
(Verschil tussen het procentueel aantal antwoorden'" Vermeerdering" en "VerminderingII)

+20 +20

0 rzm~Wdl ~ ~. 0@jfMj~
-20 -20

65 67 69 71 73 D M S D

(1) Bron : Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening. VOOI' de jaarcijfers : gemiddelde der muandultimo's. Voor de rnaend-
cijfers : monndultimo's. Voor de openstaande aanvragen vnn werkgevers : jaren 1965 tot ln69 : vergelijkbare gegevens
niet beschikbaar.

(2) Bron : Coujunctuurteate van de Nationale Bank van België. Deze grafiek heeft, voor de meest recente periode,
betrekking op de volgende sectoren : ijzer- en steulnijverheid , non-ferrometaulnijverheid , metaalverwerkende nijverheid.
textiel-, pnpier-, Ieder-, houtverwerkende nijverheid, bouwmaterialennijverheid en chemische nijverheid.
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Enerzijds gaven de indicatoren betreffende de werkgelegenheid
een gunstig verloop te zien, althans tot in oktober. Aldus wezen
de eonjunctuurtests van de Bank bij de verwerkende industrieën, tot in die
maand, op een duidelijke versterking van de geneigdheid van de bedrijven
tot netto-aanwerving van arbeidskrachten. Terzelfder tijd maakte een
stijgend aantal deelnemers melding van het gebrek aan geschoolde arbeids-
krachten als oorzaak van de onvolledige bezetting van hun produktiever-
mogen. Bovendien steeg het aantalopenstaande werkaanbiedingen van
9.500 in januari tot 17.400 in oktober, waarna het terugliep tot 13.200 in
december.

Aan de andere kant is, ondanks de hoogconjunctuur, de werkloosheid
nog toegenomen : het totaal aantal volledig werklozen bedroeg gemiddeld
4.900 meer dan in 1972. Bijna een derde van deze toename heeft evenwel
betrekking op werklozen met gedeeltelijke of zeer verminderde arbeids-
geschiktheid; die categorie vormt een vrij stabiele massa, waarvan de elasti-
citeit tegenover de conjunctuurveranderingen zeer gering is.

Wat het aantal werklozen met normale arbeidsgeschiktheid betreft,
nam de stijging tegenover dezelfde maanden van 1972, na eind januari
7.300 te hebben bereikt, in de loop van het jaar weliswaar af, maar eind
december waren er nog 52.200 normaal arbeidsgeschikte werklozen; dit
cijfer overtreft nog met 900 eenheden het cijfer van 1972 en stemt overeen,
na uitschakeling van seizoeninvloeden, met 1,8 pct. van het totaal der tegen
werkloosheid verzekerde arbeidskrachten.

Zelfs wanneer men rekening houdt met het gebruikelijke tijdsverschil
- doorgaans van drie tot negen maanden - tussen de veranderingen in de
eonjunctuur en die in de werkloosheid, strookt de vastgestelde stijging van
het werkloosheidspercentage niet met de ontwikkeling die mocht worden
verwacht op grond van het conjunctuurverloop. Weliswaar was de vooraf-
gaande vertraging van de economische expansie matig en van vrij korte
duur, zodat de ondernemingen bij de opleving over een niet onbe-
langrijke interne arbeidsreserve beschikten, maar deze omstandigheid kan
de toename van de werkloosheid tegenover 1972 niet verklaren.

33



Grafiek 12.

SYNTHETISCHE CURVE VAN DE VOORNAAMSTE GEGEVENS VAN DE MAANDELIJKSE
CONJUNCTUURTESTS VAN DE NATIONALE BANK VAN BELGIE EN
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(2) Zie grafiek 4.
{3} Voor seizoeninvloeden gecorrigeerde cijfers.

Een ander verschil heeft betrekking op de ontwikkeling volgens het
geslacht van de werklozen : in vergelijking met dezelfde maanden van het
voorgaande jaar lag het aantal werkloze mannen voortdurend lager en-dat
van de werkloze vrouwen, hoger.

Uit een vergelijking met het aantalopenstaande werkaanbiedingen
blijkt dat er, van juni tot november, in totaal, geen nettoreserve aan manne-
lijke arbeidskrachten meer bestond aangezien het aantal werkaanbiedingen
tijdens die periode nagenoeg gelijk was aan dat van de normaal arbeidsge-
schikte volledig werklozen. Voor de vrouwen daarentegen zijn de open-
staande werkaanbiedingen nauwelijks toegenomen, zodat de netto arbeids-
reserve aanzienlijk ruimer is geworden. Deze discrepantie brengt
verheldering, daar ze bevestigt dat de vrouwelijke werkloosheid meer van
structurele dan van conjuncturele aard is. Dit houdt o.m. verband met de
groeiende deelneming van de vrouwen aan de opgetekende economische
activiteiten, met de chronisch geringe vraag naar vrouwelijke arbeids-
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krachten, met een vaak ontoereikende scholing en met een zekere gebrek-
kige aanpassing van het onderwijs - ook van het hoger onderwijs - aan de
ontwikkelingen in de aard van het werkaanbod. De geleidelijke gelijkschake-
ling van de lonen voor de mannen en vrouwen brengt ongetwijfeld voor de
vrouwelijke arbeid een relatief grotere verzwaring van de loonkosten per
eenheid produkt mede, wat voor de werkgevers een aansporing kan zijn
om de beschikbare arbeidskrachten intensiever te gebruiken en arbeids-
besparende investeringen uit te voeren. Voorts had de verhoging van de
basis voor de berekening van de werkloosheidsuitkeringen, hoe sociaal ver-
antwoord zij ook is, in een aantal gevallen vermoedelijk een negatieve uit-
werking op de bereidheid om spoedig een nieuwe betrekking te zoeken.
Ten slotte is een groot deel van de vrouwelijke arbeidskrachten werkzaam
in sectoren waar de structurele ontwikkeling van de werkgelegenheid
weinig bevredigend is.

Grafiek 13.
WERKLOOSHEIDSGRAAD 'PER LANDSDEEL (1)

(In procenten)
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(1) Aantal uitkeringsgerechtigde volledig werklozen met. normale arbeidsgeschiktheid in procenten vun het cuutnl ver-
zekerden. Van 1005 tot l!.)71, werkloosbeldsgraad op 30 juni. Jaren 1072 en 11')73, seizoenvrije percentages afin het einde
van het kwartaal. Rrmwen : Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening. Berekeningen van de Nationale Bank van België.

De pendelarbeid buiten beschouwing gelaten, geeft een regionale ont-
leding van de werkloosheid, van het ene jaareinde tot het andere, naast de
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algemene vermindering van de mannelijke werkloosheid en de vermeerde-
ring van de vrouwelijke werkloosheid, een stijging te zien van het werkloos-
heidspercentage voor de Waalse gewestelijke bureaus en een vrijwel onge-
wijzigde toestand voor de Vlaamse gewestelijke bureaus alsmede voor het
gèwestelijk bureau van Brussel van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening,
dat de administratieve arrondissementen van Hoofdstad-Brussel en Halle-
Vilvoorde omvat. Het werkloosheidspercentage is het hoogst gebleven in
het Waalse landsgedeelte. Een verdere indeling toont echter aan dat ook
binnen de gewesten ongelijkheden blijven bestaan : aldus lag de graad van
werkloosheid in de gebieden Bergen en Luik-Hoei aanmerkelijk boven het
gemiddelde voor het geheel van de Waalse bureaus; hetzelfde geldt even-
eens, in vergelijking met het geheel van de Vlaamse bureaus, voor de gebie-
den Oostende en Hasselt-Tongeren.

Wat de sectoriële spreiding van de werkloosheid betreft, vertoont al-
leen de dienstensector een algemene stijging zowel voor de mannen als
voor de vrouwen; voor deze laatsten is de stijging evenwel veel duidelijker.
Overigens was de vermindering van de mannelijke werkloosheid vooral
gelokaliseerd in de metaalnijverheid en het bouwbedrijf, alsmede in
enkele sectoren die minder personeel in dienst hebben, -zoals de diamant-
en de houtnijverheid, terwijl het saldo van de verhoging van de vrouwelijke
werkloosheid vooral verdeeld is over de elektrische constructie en de
kledingindustrie.

LONEN EN ANDERE INKOMENS.

Het daggemiddelde van het aantal gedeeltelijk werklozen bereikte
34.600, tegen 36.500 in 1972. Dank zij het eonjunctuurverloop en de gun-
stige weersomstandigheden in de eerste maanden van het jaar lag het ge-
middelde tot en met november aanmerkelijk beneden het peil van 1972.
In december noteerde men een forse toename i.v.m. de gevolgen van het
winterweer en de problemen inzake energiebevoorrading.

De brutolonen en -wedden bleven ten minste even sterk stijgen als het
voorgaande jaar.
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Het indexcijfer van de regelingslonen van de arbeiders steeg met
15 pct. en dat van de regelingslonen der bedienden, met 13 pct. van septem-
ber 1972 tot september 1973, tegen respectievelijk 14,5 en 12,5 pct. voor de
voorgaande periode. Het indexcijfer van de bruto uurverdienste, berekend
door de Bank, voor het arbeiderspersoneel van de in de industrie en de ver-
voersector ondervraagde bedrijven steeg met 15,1 pct., d.i. nagenoeg het-
zelfde tempo als tijdens de voorgaande twaalf maanden.

De ontwikkeling van het nettoloon van de arbeiders werd, in tegen-
stelling met die van de wedden der bedienden, niet beïnvloed door wijzigin-

Grafiek 14.
LONEN EN PRIJZEN

(Lndexciiiers 1963 = 100)
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J3/'/!1I1tn~ : Regeliugsloucn van arbeiders en bedienden : J\Tinisterie van 'l'ewerkstelling ell Arbeirl .
Consumptieprijzen en groothandelsprijzen van de afgewerkte industriële produkten : Ministerie van Economische
Zaken.
Loonkosten per eenheid produkt : Instituut voer Economisch Onderzoek te Leuven.

(1) Doordat het regelingsloon vun de arbeiders een uurloon is en dat van de bedienden een meandloon , brengt, ecu
overeengekomen vermindering van de arbeidsduur een stijging mee van het eerste maar niet van het tweede. Bij elke
vergelijking van het respectleve beloop yan 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 jnür,
(3) Indexcijfers berekend op grond van prijzen, inclusief de overdrnchtbelasting.
(4) Indexcijfers berekend op grond van prijzen, exclusief de overdracbtbclastdng of beloettng over de toegevoegde wnnrde,

Jaar 1970 : raming.
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Grafiek 15.

ARBEIDERSLONEN : VERGELIJKING MET HET BUITENLAND

(Procentuele veranderingen (1) t.O.V. de overeenstemmende periode van het voorafgaande jaar)
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Department of Laber. Consumptieprijzen : zie grafiek 17.

(1) Niet gecorrigeerd voor veranderingen in de wisselkoersen.
(2) Veranderingspercentages der nominale lonen gecorrigeerd voor bewegingen in de conaumptieprijzen.
(3) Gemiddelde bruto uurverdienste. B!"On voor België : Nationale Bunk van België.
(4) Regelingsloon. Bron voor België : Minister!e van 'I'ewerketelling en Arbeid.
(5) In december 1069 en in sep tember 1973 is het reële loon in de Verenigde Staten gedaald met 0.3 pct. t.O.v. de

overeenstemmende maanden van het voorafgaande jaar.
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gen in het tarief der bijdragen tot de sociale verzekering of in de plafonds
die als basis dienen voor de berekening van die bijdragen; daarentegen
steeg het aandeel van de belastingen door de normale werking van de
progressie, welke evenwel werd verzacht door belastingverminderin-
gen voor de laagste inkomens. Zo zou een gehuwde arbeider met drie per-
sonen ten laste, die in september 1972 een bruto maandloon van fr. 15.000
à 20.000 ontving, dat in dezelfde verhouding toenam als de bruto-
uurverdienste, nI. met 15,1 pct., in september van het volgende jaar be-
schikt hebben over een netto maandloon - d.w.z. na aftrek van de inhou-
dingen aan de bron voor bijdragen tot de sociale verzekering en voor de
bedrijfsvoorheffing - dat 14 pct. hoger was dan dat van september 1972.
Voor de periode september 1971 tot september 1972 gaf deze berekening,
uitgaande van dezelfde veronderstellingen en van een groeipercentage van
15 pct. van de gemiddelde bruto verdienste, een verhoging van het netto
nominaal loon met 13,5 pct.

Daar de prijzen sterker stegen dan in 1972, was de vooruitgang van de
nettolonen tegen vaste prijzen enigszins trager : aldus zou het netto reële
loon van de arbeider die, in het bovengenoemde voorbeeld, in september
1972 fr. 15.000 à 20.000 verdiende, van september 1972 tot september 1973
met 6,8 pct. gestegen zijn, tegen 7,7 pct. voor de voorafgaande overeenstem-
mende maanden.

Deze percentages werden berekend in de veronderstelling dat de
arbeidsduur ongewijzigd bleef. Hij werd evenwel gewijzigd, enerzijds, door
de vermindering van de conventionele arbeidsduur en, anderzijds, door de
schommelingen in het aantal gepresteerde overuren.

Voor het overige, houden de vermelde percentages geen rekening met
de sociale overdrachten die de arbeider ontving, bij voorbeeld, de gezinsver-
goedingen en de terugbetalingen van gezondheidszorgen; deze over-
drachten maken deel uit van het beschikbaar inkomen.

Gegevens die een internationale vergelijking van de ontwikkeling der
nettobezoldigingen mogelijk maken, zijn niet beschikbaar. Voor de bruto-
bezoldigingen bleef het stijgingstempo, zowel in lopende prijzen als in
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vaste prijzen, in België belangrijker dan in de andere landen van de
Europese Economische Gemeenschap, met uitzondering van Italië, en
dan in de Verenigde Staten, waar het reële loon niet is toegenomen.

De loonsom aangegeven bij de Rijksdienst voor Maatschappelijke
Zekerheid, die de resultante vormt van de uurverdienste en van het aantal
gepresteerde uren door de bij de sociale verzekering aangesloten arbeiders,
zou, volgens voorlopige ramingen, voor de eerste negen maanden toege-
nomen zijn met 15,8 pct., tegen 12,6 pct. voor dezelfde maanden van 1972.

De loonkosten per uur, die niet alleen de nominale bezoldigingen maar
ook de door de werkgever betaalde sociale lasten omvatten, zijn gestegen
ten gevolge van een verhoging der tarieven en der plafonds van de werkge-
versbijdragen voor de bediendenpensioenen, door de toekenning van twee
dagen bijkomende vakantie en van het gewaarborgd maandloon in geval
van werkonbekwaamheid van de arbeiders alsmede door het invoeren van
uurkredieten. Volgens de berekeningen van het Instituut voor Economisch
Onderzoek te Leuven zouden de loonkosten per uur van de arbeiders en be-
dienden gestegen zijn met 15,3 pct. in de verwerkende nijverheid tussen
maart-mei 1972 en maart-mei 1973, d.i. in hetzelfde tempo als gedurende
de voorafgaande overeenstemmende periode. Het groeitempo van de loon-
kosten per eenheid produkt zou 6,7 pct. hebben bereikt, tegen 5,2 pct.; de
produktiviteitswinst zou gedurende de meest recente periode immers min-
der groot zijn geweest.

De andere bestanddelen van de kostprijs per eenheid van de bedrijven
werden eveneens duurder: de gemiddelde eenheidswaarden van de inge-
voerde produktiegoederen waren sterk opwaarts gericht, terwijl ze tussen
1971 en 1972 waren gedaald, en de kredietkosten lagen gemiddeld hoger
dan in 1972.

De verkoopprijzen per eenheid op de binnenlandse markt, zoals ze tot
uitdrukking komen in het indexcijfer van de groothandelsprijzen der afge-
werkte industriële produkten, stegen gemiddeld nagenoeg in dezelfde mate
als in 1972, nI. met ongeveer 3 à 4 pct., terwijl zij bij de uitvoer voor de
eerste negen maanden met 8 pct. omhooggingen; tijdens de overeenstem-
mende periode van 1972 waren ze daarentegen weinig veranderd.
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Rekening houdend met een iets snellere expansie van het afzetvolume
is de vooruitgang van de winsten voor het geheel van de industrie blijkbaar
niet zeer verschillend van die welke voor 1972 werd aangetekend. Het-
zelfde besluit kan worden getrokken uit sommige verklaringen van grote
industriële en andere ondernemingen.

In de landbouw zijn de verkoopprijzen die gemiddeld aan de produ-
centen werden betaald, tussen 1972 en 1973 sneller toegenomen dan tus-
sen 1971 en 1972. Hetzelfde geldt, maar in iets mindere mate, voor de
door de landbouwers betaalde prijzen. Aangezien de rendementen per
hectare beter waren en de fokkerij, vooral die van varkens, uitbreiding nam,
moet de ontwikkeling van de inkomens van de landbouwers gunstiger zijn
geweest dan voorgaand jaar.

In de overheidssector gingen de bezoldigingen, die in 1972 ten gevolge
van de toepassing van het programma tot herwaardering van het openbaar
ambt bijzonder sterk waren gestegen, trager naar omhoog.

De gezamenlijke sociale voorzieningen die door de centrale overheid
en de organen van de sociale verzekering werden betaald of geleverd, zou-
den, volgens de aangepaste begroting van 1973, gestegen zijn met 14,6 pct.,
tegen 16,5 pct. in 1972. In absolute getallen was de aangroei het grootst in
de sector van de pensioenen en, in mindere mate, in die van de gezins-
prestaties en van de gezondheidszorgen.

Onder de inkomens uit roerende goederen werd de som van de door de
ondernemingen ontvangen interesten gunstig beïnvloed door de aanmerke-
lijke verhoging van de interesten over de termijndeposito's en door de toe-
name van het bedrag van deze laatste; de door de particulieren ontvangen
interesten ondergingen eveneens de gunstige invloed van de verhoging van
de interesten over de deposito's op gewone boekjes. De bedragen uitge-
keerd als nettodividenden, die met een zekere vertraging de ontwikkeling
van de nettowinsten weergeven, zouden, blijkens een steekproef bij ven-
nootschappen waarvan de aandelen op de beurs genoteerd zijn, toege-
nomen zijn met 15,1 pct.; het voorgaande jaar waren zij daarentegen ver-
minderd met 4,3 pct.
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Grafiek 16.

GROOTHANDELSPRIJZEN VAN INDUSTRIELE PRODUKTEN IN BELGIE (1)

(Indexciijers 1963 = 100)
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PRIJZEN.

De stijging van het indexcijfer der groothandelsprijzen van industriële
produlden tekende zich aanzienlijk scherper af : van november 1972 tot
november 1973 bedroeg zij 12,8 pct., tegen 6,1 pct. gedurende de vorige
twaalf maanden. De versnelling was, in de eerste plaats, het gevolg van
de forse stijging van de prijzen van de ingevoerde produkten die, o.m.
wegens het prijsverloop op de grondstoffenmarkten, 22,1 pct. bereikte,
tegen 7,7 pct., maar ook het stijgingspercentage van de inheemse pro-
dukten nam toe, en wel van 5,3 tot 9,2.

Uit een indeling naar produktiestadia blijkt dat, zoals in 1972, de
prijzen van de grondstoffen sterk zijn gestegen. De toename was evenwel
nog belangrijker voor de halfafgewerkte produkten. Hoewel het stijgings-
tempo in deze twee gevallen aanmerkelijk toenam, bleef de prijsverhoging
van de afgewerkte produkten, voor het geheel van de beschouwde periode,
betrekkelijk gering en was zij niet veel groter dan in 1972; na het
eerste halfjaar nam zij evenwel in kracht toe, wat ook blijkt uit de con-
junctuurtests van de Bank. Met alle voorbehoud dat bij dergelijke verge-
lijkingen in acht dient te worden genomen, lijkt de stijging van de prijzen
van de afgewerkte produkten in België, hoewel groter dan in de Verenigde
Staten, lager te zijn geweest dan in de voornaamste landen van de Europese
Economische Gemeenschap.

Uit de ontleding van het algemene indexcijfer van de groothandels-
prijzen naar produkten of produktengroepen blijkt dat de prijzen van
non-ferrometalen, van hout, van ijzer en staal en van textielprodukten
sneller toenamen dan het algemeen gemiddelde. De prijzen van de aard-
olieprodukten stegen in het tweede halfjaar. Die van de chemische pro-
dukten en van de produkten van de metaalverwerkende nijverheid gingen
aanmerkelijk minder opwaarts dan het gemiddelde.

De bouwprijzen gingen krachtig naar omhoog. Tussen het derde kwar-
taal van 1972 en dat van 1973 gaf de door het Instituut voor Economisch
Onderzoek te Leuven berekende kostprijs van een sociale woning een ver-
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meerdering te zien met 17 pct., tegen 8,2 pct. in de loop van de vooraf-
gaande overeenstemmende periode. Tussen het tweede halfjaar van 1972
en dat van 1973 stegen, volgens de Associatie van Belgische Experts, de
heropbouwkosten van een gebouw met 13,4 pct., tegen 3,1 pct. Aan de
andere kant steeg het door het Ministerie van Economische Zaken opge-
maakte indexcijfer van de door de aannemers van bouwwerken door-
gaans gebruikte materialen met 41 pct., tegen 5 pct. in 1972. Volgens
het Instituut voor Economisch Onderzoek te Leuven zouden de prijzen
van de werken van burgerlijke bouwkunde tussen het derde kwartaal
van 1972 en dat van 1973 toegenomen zijn met 14,4 pct., tegen 6,8 pct.
De antwoorden van de bedrijven van die sector, welke deelnemen aan
de eonjunctuurtests van de Bank, maakten overwegend melding van prijs-
verhogingen in de aanbestedingen en bestekken, in tegenstelling met het
jaar voordien, toen de dalingen de overhand hadden; voor de wegenwerken
bleven de dalingen aanhouden tot in 1973, maar zij waren veel minder
krachtig.

Van de ene maand december tot de andere steeg het door het
Ministerie van Landbouwopgemaakte indexcijfer van de prijzen van de
landbouwprodukten met 4,3 pct., tegen 14,3 pct; de prijzen van de dierlijke
produkten vermeerderden nog sterker dan in 1972, maar die van de plant-
aardige produkten daalden met 13,8 pct. Voor de twee groepen samen steeg
het gemiddelde van de prijzen van het jaar sneller dan in 1972.

Tussen december 1972 en december 1973 vertoonden de
consumptieprijzen een stijging met 7,3 pct., tegen 6,4 pct. De versnelling is
te wijten aan het prijsverloop bij de diensten en bij de niet-voedingsmid-
delen. De prijzen van de levensmiddelen stegen daarentegen minder dan
in 1972, ofschoon het vlees nog aanzienlijk duurder werd, wat trouwens een
internationaal verschijnsel was.

De samenstelling van het officiële indexcijfer werd gewijzigd : twee
van de steenkoolsoorten, die opgetekend waren als representatief voor de
prijs van de brandstoffen, werden met ingang van 1 november vervangen
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Grafiek 17.

CONSUMPTIEPRIJZEN : VERGELIJKING MET HET BUITENLAND

(Procentuele veranderingen (1) t.o.v. de overeenstemmende periode van het voorafgaande iaar)
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door gasolie en lichte stookolie; de ontwikkeling van de prijzen van laatst-
genoemde produkten werd berekend op basis van de toestand per
loktober.

Grafiek 18.
CONSUMPTIEPRIJZEN IN BELGIE

(Indexciifers 1971 = 100)
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Uit een vergelijking van het verloop van het indexcijfer der consump-
tieprijzen in België met dat in de overige E.E.G.-landen en de Verenigde
Staten, blijkt dat de stijging tijdens de twaalf maanden eindigend in no-
vember, sterker was in het buitenland.

Op het gebied van het prijsbeleid heeft een ministerieel besluit van
1 maart de aangiftetermijn inzake prijsverhogingen tijdelijk verlengd; de
terugkeer naar het gewone stelsel, die aanvankelijk in het vooruitzicht was
gesteld voor 1 augustus 1973, werd door ministeriële besluiten achtereen-
volgens uitgesteld tot 1 januari en dan tot 1 apri11974.
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Ten slotte werden de ondernemingen met een omzetcijfer van minder
dan 5 miljoen, exclusief de belasting over de toegevoegde waarde, die in
1972 ontslagen werden van de verplichting tot aangifte van prijsverhogin-
gen, krachtens een ministerieel besluit van 1 augustus, opnieuwaan de
algemene regelonderworpen indien hun activiteit een produkt of een pres-
tatie betreft die in de beschouwde sector een homogeen karakter vertoont
of waarvan de tarieven vergelijkbaar zijn.

VERRICHTINGEN VAN DE BELGISCH-LUXEMBURGSE ECONO-
MISCHE UNIE METHET BUITENLAND.

Het groeitempo van de buitenlandse handel van de Belgisch-Luxem-
burgse Economische Unie bereikte, blijkens de douanestatistieken, naar
waarde, voor de eerste negen maanden 22,8 pct. voor de invoer, tegen
9 pct. in 1972, en 22,5 pct. voor de uitvoer, tegen 11,9 pct.

Het dekkingspercentage uitvoer/invoer en het overschot van de
handelsbalans waren in 1973 vrijwel dezelfde als in 1972 : 102 voor het
eerste, fr. 10 miljard voor het tweede.

De toename van de invoer was toe te schrijven aan verscheidene fac-
toren: de ontwikkeling van de uitvoer, de intensiteit van de binnenlandse
finale vraag, de aanzienlijke bevoorrading vereist door de krachtige indus-
triële expansie en de stijging van de prijzen van de ingevoerde produkten.

Ingedeeld naar produktengroepen vloeide de vooruitgang van de in-
voer naar waarde in hoofdzaak voort uit de aankopen van metaalfabrikaten,
onedele metalen, landbouw-, voedings- en textielprodukten. Wat de inde-
ling naar het land van herkomst betreft, neemt men relatief krachtige ver-
hogingen waar voor de Duitse Bondsrepubliek, Nederland, het Verenigd
Koninkrijk, de Verenigde Staten en Zaï~e; in 1972 waren de leveringen uit
de laatstgenoemde twee landen verminderd.

De toegenomen waarde van de uitvoer, teweeggebracht door de zeer
hoge eonjunctuur in vrijwel alle industrielanden, had vooral betrekking op
onedele metalen, metaalfabrikaten en chemische produkten. Vooral de
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leveringen aan de Franse en Italiaanse markt, de Verenigde Staten en
Japan, namen toe C).

Grafiek 19.
SALDO VAN DE BUITENLANDSE HANDEL VAN DE

BELGISCH-LUXEMBURGSE ECONOMISCHE UNIE

(Miljarden franken)

40
Verrichtingen opgetekend in de douonestatistieken

o

20

-20

60
Verrichtingen opgetekend in de betalingsbalans (1)

20

40

o

-20

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

Het handelsoverschot tegenover het geheel van de Lid-Staten van
de Europese Economische Gemeenschap is toegenomen. De verruiming
van het overschot op Frankrijk en Italië compenseerde de ommekeer van
het saldo van de balans met de Duitse Bondsrepubliek, die thans een tekort

(J) Zie Bijlage 6, tabel 1.
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vertoont, en de toename van het tekort tegenover het Verenigd Koninkrijk.
Aan de andere kant verslechterde de handelsbalans met de Verenigde
Staten en Zaïre, in het eerste geval, door de vermindering van het over-
schot, in het tweede geval, door de verhoging van het tekort.

De lopende transacties, die in de betalingsbalans van de Belgisch-
Luxemburgse Economische Unie met het buitenland zijn opgetekend,
bevatten, behalve het betalingsverkeer in verband met de buitenlandse
handel, ook de arbitrageverrichtingen, de betalingen van diensten en de
overdrachten. Zij sloten, voor de eerste elf maanden, met een overschot
van fr. 45,4 miljard, tegen fr. 49,6 miljard in 1972. De toename van het
overschot uit hoofde van de arbitrageverrichtingen en van de particuliere
overdrachten werd meer dan teniet gedaan door de vermindering van het
overschot in het betalingsverkeer in verband met de diensten en de buiten-
landse handel, alsmede door de vergroting van het tekort van de over-
drachten van de Staat.

Tabel 4.

LOPEND VERKEER MET HET BUITENLAND (')

(Miljarden franken)

Goederenverkeer
Arbi- Parti- Over-

Diensten- culiere drachtentrage- verkeer over- van de TotaalUitvoer Invoer Saldo verrich- (4) drachten Staat(2) (2) tingen (h)~(c)+
(c) ~ (3) (5 ) (5 ) (d)+(e)+

(a) (b) (a) - (b) (d) (e) (I) (g) (I)+(g)

1968 ........................... 329,0 333,1 - 4,1 + 3,4 + 5,7 + 3,8 - 7,4 + 1,4

1969 ........................... 400,1 395,7 + 4,4 + 4,8 + 0,8 + 5,8 -12,1 + 3,7

1970 ........................... 480,0 446,4 +33,6 + 5,0 + 4,9 + 6,6 -14,4 +35,7

1971 ........................... 520,6 485,9 +34,7 + 6,4 + 8,2 + 6,8 -14,8 +41,3

1972 ........................... 581,7 538,7 +43,0 + 3,1 +13,9 + 8,1 -16,9 +51,2

1972 Eerste II maanden ... 528,3 488,0 +40,3 + 4,6 +12,9 + 7,4 -15,6 +49,6
1973 Eerste II maanden v 658,4 619,6 +38,8 +11,3 + 6,2 + 9,0 -19,9 +45,4

(1) Saldi van de transacties, behalve wat de rubrieken « Uitvoer» en ( Invoer» betreft.
(2) I-Iet gnat om de gedane betalingen j huu bedrag werd evenwel aangepast om rekening te houden met de kredieten

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

van de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie.
(4) Vervoerkosten, verzekeringen, reisverkeer, investeringsopbrengsten, verrichtingen van de overheid en van de Europese

en internationale instel1ingen, seizoen- en grensarbeiders, enz.
(5) Transacties zonder tegenpost, bijvoorbeeld giften.
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Het overschot van het betalingsverkeer in verband met de buitenlandse
handel bedroeg fr. 38,8 miljard, tegen fr. 40,3 miljard.

De vermindering van het overschot van het betalingsverkeer voor de
diensten was in hoofdzaak het gevolg van de toename van het tekort uit
hoofde van het reisverkeer en van de vermindering van het overschot op de
overheidsverrichtingen, voornamelijk ten gevolge van de verhoging van
de militaire uitgaven.

De ontwikkeling van de saldi van de overheids- en de particuliere
overdrachten weerspiegelt hoofdzakelijk de weerslag van de verrichtingen
met de Europese instellingen : de vermeerdering van de middelen welke
door de Staat ter beschikking van deze instellingen werden gesteld, overtrof
aanzienlijk de verhoging van de stortingen van het Europese Oriëntatie-
en Garantiefonds voor de Landbouwaan binnenlandse landbouwers.

Het kapitaalverkeer opgetekend in tabel 5 omvat, behalve de contante
transacties van de ingezetenen met het buitenland, ook de transacties in
buitenlandse valuta's van de ingezetenen met de binnenlandse geldschep-
pende instellingen en de deviezentransacties op termijn. Deze voorstelling
van de betalingsbalans maakt het mogelijk het geheel van de verrichtingen
te doen uitkomen die op directe of indirecte wijze de deviezenmarkten
hebben kunnen beïnvloeden en die dus de centrale bank eventueel ertoe
verplicht hebben in te grijpen.

Het kapitaalverkeer van de overheid vertoonde voor de eerste elf
maanden een netto kapitaaluitvoer ten belope van fr. 4,3 miljard, tegen
fr. 8,7 miljard in 1972. Sedert eind juni van dat jaar had de Schatkist de
kortlopende deviezenschuld volledig afgelost, met uitzondering van in goud
luidende certificaten in het bezit van de Bank voor Internationale Betalin-
gen; de aflossing van laatstgenoemde certificaten werd voltooid in februari
1973. Sedert die datum bestonden de kapitaaltransacties van de Schatkist
in buitenlandse deviezen in hoofdzaak uit contractuele aflossingen op ge-
vestigde leningen.

Het kapitaalverkeer van de bedrijven en particulieren met het buiten-
land, waarvan de bijzonderheden voorkomen in tabel 6, sloot met een
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Tabel 5.

KAPITAALVERRICHTINGEN
(Miljarden franken)

1968 1969 1970 1971

1972 1973 v

1972 Eerste Eerste IMaart I Eerste
11 2 tot DO' 11

maandenl maanden vern bel' maandel

1. Kapitaalverkeer van de overheid :
1.1 Verrichtingen met het buitenland .
1.2 Vermeerdering (+) of vermindering (-)

van de schuld in buitenlandse valuta 's
tegenover de Belgische en Luxemburgse
banken .

1.3 Vermeerdering (-) of vermindering (+)
van het bedrag van de op termijn van de
N.B.B. te ontvangen buitenlandse valuta 's

TotaalI ...

2. Kapitaalverkeer van de bedrijven en particu-
lieren met het buitenland (1) ..

3. Beweging van de nettotegoeden in buiten-
landse valuta 's van de bedrijven en particu-
lieren tegenover de Belgische en Luxemburg-
se banken :
3.1 Vermeerdering (-) of vermindering (+)

van de contante nettotegoeden .
3.2 Vermeerdering (-) of vermindering( +)

van de nettotegoeden op termijn ..
Totaal 3 .

4. Beweging van de nettotegoeden en verplich-
tingen in Belgische en Luxemburgse franken
van de niet-ingezetenen tegenover de Belgische
en Luxemburgse banken en tegenover diverse
geldscheppende instellingen :
4.1 Vermeerdering (-) of vermindering (+)

van de verplichtingen in de vorm van
commerciële kredieten bij hun oorsprong
door Belgische banken gefinancierd .

4.2 Vermeerdering (+) of vermindering (-)
van het overschot van de tegoeden op de
overige contante verplichtingen ..

4.3 Vermeerdering (+) of vermindering (-)
van het overschot van het bedrag der op
termijn te ontvangen Belgische en Luxem-
burgse franken t.O.V. het bedrag van de
op termijn te leveren Belgische en Luxem-
burg se franken ..

Totaal 4 .

5. Beweging van de net.totegoeden III buiten-
landse valuta's van de Belgische en Luxem-
burgse banken :
5.1 Vermeerdering (-) of vermindering (+)

van de contante nettotegoeden .
5.2 Vermeerdering (-) of vermindering (+)

van de nettotegoeden op termijn ..
Totaal ij .

Totaalltot 5 ...

_ 3,4- 2,1- 0,7-11,0-10,7 -10,4- 1,7- 2,4- 4,1

_ 0,1+ 5,9-11,0-18,1- 6,4 - 6,4- 0,5+ 0,3- 0,2

+ 8,2 -13,5 + 2,9 +18,3 + 8,1 + 8,1 ... ... . ..
+ 4,7- 9,7- 8,8-10,8- 9,0 - 8,7-=-'2';2- 2):"'" 4,3

_ 4,4 +14,2 -13,8 - 9,3 -20,2 -20,1- 6,5 - 2,9 - 9,4

_ 1,7-11,2+ 7,4+ 9,1+ 3,5 + 5,9+ 7,3- 9,7- 2,4

+ 1,4 + 0,9 ... - 1,8 + 8,6 + 9,0 + 3,4 -11,4 - 8,0____ . --·----1~
- 0,3-10,3+ 7,4+ 7,3+12,1 +14,9+10,7-21,1-10,4

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

+ 1,7- 5,7+ 5,3+ 7,7+ 4,8 + 6,1+ 8,7+ 6,1+14,8

- 6,0+ 2,7+ 3,1+ 6,3- 7,4 - 7,4+ 3,1+ 0,4+ 3,5
-13,8 - 3,6 + 1,7 +10,1-10,2 - 8:6 +13,0 + 0,6 +13,6

- 4,8+ 3,7+ 2,8- 0,3+ 1,4+ 0,9+ 8,4-21,6-13,2

+ 4~- 4,2- 2,1- 3,2- 0,4 - 0,4- 6,3+13,0+ 6,7
- 0,6- 0,5+ 0,7- 3,5+ 1,0 + 0,5+ 2,1- 8,6- 6,5

1-

-14,4 - 9,9 -12,8 - 6,2 -26,3 -21,4 +17,1-34,1-17,0

(1) Zie tabel 6.
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tekort dat fr. 10,7 miljard lager ligt dan het overeenstemmende cijfer van
1972.

~
l

l
\

)

(Miljarden franken)

Tabel 6.

ONDERVERDELING VAN HET KAPITAALVERKEER VAN DE BEDRIJVEN EN
PARTICULIEREN MET HET BUITENLAND

Private bedrijven en particulieren

Buitenlandse investe- Investeringen en be.leggingenringen CIl beleggingen in het buitenland
Over- in de D.L.E.D.
heids- Eind·ouder- waarvan : waarvan :

nemin- I
totaal

Vor- rrotaal
gen ming(1)

'fotauI Totaal (-) of
I Directe Gebou- Directe opne-

E"""l ·;.:;::- Effecten investe- mingwen ringen (+)
yan

depo- (d)=(b) (e)=(a)
(a) (hl (c) site's + (c) + (d)

1968 .................. - 0,6 +11,9 - 0,5 +12,5 - 0,1 -15,7 -13,4 - '2,6 + 1,2 - 3,8 - 4,4

1969 .................. + 9,6 +18,5 - 1,1 +13,8 - 0,3 -13,9 -15,0 - 0,7 + 3,1 + 4,6 +14,'2

1970 .................. - 2,1 +15,4 + 1,3 +15,9 ... -27,1 -15,7 - 7,8 - 2,7 -11,7 -13,8

1971 .................. - 1,7 +27,3 + 5,1 +21,8 + 0,3 -34,9 -23,6 - 8,8 - 1,2 - 7,6 - 9,3

197'2 .................. - 2,2 +27,5 + 4,1 +17,7 + 0,9 -45,5 -36,0 - 6,5 - 1,4 -18,0 -20,2

197'2Eerste 11 m.... - 1,8 +22,8 + 3,4 +15,5 + 0,7 -41,1 -30,7 - 6,9 - 2 ,°
1

-18,3 -20,1
1973 Eerste 11 m. v - 1,9

1

+36,1 + 4,8 +23,5 + 2,9 -43,6 -30,0 - 5,3 - 6,01- 7,5 - 9,4

!
I
(

I
l

(1) Overheidsbedrijven en Iinnnclële instellingen vnn de overheidssector. l
De toevoer van buitenlands kapitaal in de Belgisch-Luxemburgse

Economische Unie is aanmerkelijk toegenomen; belangrijke directe inves-
teringen, in hoofdzaak herkomstig uit de Verenigde Staten, Nederland en
de Duitse Bondsrepubliek, vonden plaats in de metaalverwerkende, aard-
olie-, textiel- en dienstverlenende bedrijven; de investeringen in gebouwen
namen eveneens toe. De investeringen en beleggingen van de ingezetenen
in het buitenland, ofschoon zeer belangrijk, namen, van hun kant, van het
ene jaar tot het andere slechts weinig toe; de netto-aankopen van buiten-
landse effecten en de directe investeringen in het buitenland zijn zelfs ver-
minderd; daarentegen werd een belangrijke kapitaaluitvoer aangetekend
voor de vorming van deposito's in het buitenland.

I
{
i
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In hun transacties met de banken hebben de bedrijven en particu-
lieren, in de loop van de eerste twee maanden, zoals dit ook van 1970 tot
1972 het geval was, hun netto contante en termijntegoeden in buitenlandse
valuta's verder verminderd, in verband met de monetaire onrust bij de
aanvang van het jaar, welke gekenmerkt was door een speculatiegolf tegen
de dollar, die moest leiden tot de devaluatie van deze valuta. Voor het
geheel van de maanden maart tot november hebben zij daarentegen die
tegoeden verhoogd, waaruit blijkt dat zij opnieuween groeiend vertrouwen,
in sommige valuta's althans, herwonnen.

De niet-ingezetenen hebben er, van hun kant, naar gestreefd zo min
mogelijk schulden in franken aan te gaan en daarentegen tegoeden in deze
valuta te vormen. Aldus is het uitstaande bedrag van handelskredieten in

Belgische franken aan het buitenland, die bij hun oorsprong door de banken
werden gefinancierd, gedurende de eerste twee maanden verminderd en
over het geheel van de beschouwde elf maanden slechts toegenomen met
fr. 4,7 miljard, tegen fr. 6,7 miljard in 1972, ondanks de krachtige expansie
van de buitenlandse handel. Daarentegen hebben de niet-ingezetenen, in
de loop van dezelfde periode, hun netto contante en termijntegoeden in
franken bij de geldscheppende instellingen verhoogd met fr. 18,3 miljard;
in 1972 hadden ze die tegoeden daarentegen met fr. 1,3 miljard verminderd.
Een dergelijke toeneming van de tegoeden in 1973 beantwoordde weliswaar
ten dele aan de behoeften van de niet-ingezetenen om toekomstige
betalingen te dekken, maar zij hield gedeeltelijk ook verband met een
speculatie op de hausse van de frank.

De gedragingen van de ingezetenen en van de buitenlanders ten
aanzien van de kortlopende transacties gedurende de beschouwde periodes
waren dus gekenmerkt door een zekere asymmetrie. De eerstgenoemden
gaven, in de loop van de beschouwde laatste negen maanden, blijk van een
grotere belangstelling voor de tegoeden in sommige buitenlandse valuta's
althans, terwijl de laatstgenoemden een voorkeur voor de Belgische frank
betoonden, die veel groter was dan in 1972.

In navolging van de bedrijven en particulieren, ofschoon in veel gerin-
gere mate, hebben de banken in de loop van de eerste twee maanden hun

53



netto contante en termijntegoeden samen, in buitenlandse deviezen ver-
minderd; tijdens de daaropvolgende maanden hebben ze die tegoeden
vermeerderd. In dit verband dient eraan herinnerd te worden dat het door
het Belgisch-Luxemburgs Instituut voor de Wissel aan de banken opge-
legde verbod een gezamenlijke hausse- of baissepositie in buitenlandse
valuta' s, contant en termijn samen, in te nemen, welke hoger ligt dan
een normaal peilovereenstemmend met hun gewettigde behoeften aan
werkmiddelen voor de regelmatige uitvoering van de verrichtingen van
hun cliënteel, alleen betrekking heeft op de tegoeden en verplichtingen
van de gereglementeerde markt.

(

t
.~

(

Ten einde het gevaar van een speculatieve beweging op de geregle-
menteerde valutamarkt mede te verhinderen, heeft het Belgisch-Luxem-
burgs Instituut voor de Wissel dan ook tweemaal, namelijk in september
en in november, de grenzen die in 1972 gesteld werden aan de contante
debetpositie van de banken in buitenlandse valuta's van de gereglemen-
teerde markt en in Belgische of Luxemburgse franken op convertibele
buitenlandse rekeningen, verlaagd. Bovendien werd de bijzondere provisie
van 0,25 pct. per week op de verhogingen van de tegoeden in rekeningen
convertibele Belgische franken, die in maart werd ingevoerd en in augustus
tijdelijk werd opgeheven, in september opnieuw ingesteld, wegens de
deining die de opwaardering van de gulden op de valutamarkt teweeg-
bracht; met ingang van 1 januari 1974 werd zij opnieuwafgeschaft.

I
i

Tegenover het overschot van de zojuist beschreven verrichtingen stond,
rekening houdend met de vergissingen en weglatingen, een verhoging van
de goud- en deviezenreserves en van de termijnpositie van de Bank. Deze
posten worden rechtstreeks beïnvloed door de op de gereglementeerde
valutamarkt uitgevoerde transacties. Overigens geeft iedere evenwiehts-
verstoring "ex ante op de vrije markt aanleiding tot een koersbeweging
welke compensatieverrichtingen uitlokt, of een verplaatsing, van de ene
markt naar de andere, veroorzaakt van transacties waarvoor de reglemen-
tering de keuze van de markt vrijlaat; in het laatste geval heeft zij een
weerslag op de goud- en deviezenreserves van de Bank. I
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Tabel 7.

SYNTHESE VAN DE TRANSACTIES MET HET BUITENLAND, VAN DE TRANSACTIES
IN BUITENLANDSE VALUTA'S VAN INGEZETENEN MET DE GELDSCHEPPENDE

INSTELLINGEN EN VAN DE TERMI]NVERRICHTINGEN IN BUITENLANDSE VALUTA'S

(Miljarden franken)

1972 1973 v
1968 1969 19';0 1971 19';2 Eerste Eerste I Maart tot I Eerste

Il maanden 2 maanden november Il maanden

1. Lopend verkeer (I) ............................................. + 1,4 + 3,7 + 35,7 + 41,3 + 51,2 + 49,6 + 7,0 + 38,4 + 45,4

2. Kapitaalverkeer (2) :

2.1 Kapitaalverkeer van de overheid ........................ + 4,7 - 9,7 - 8,8 - 10,8 - 9,0 - 8,7 - 2,2 - 2,1 - 4,3
2.2 Kapitaalverkeer van de bedrijven en particulieren

met het buitenland .......................................... - 4,4 + 14,2 - 13,8 - 9,3 - 20,2 - 20,1 - 6,5 - 2,9 - 9,4
2.3 Beweging van de nettotegoeden in buitenlandse

valuta's van de bedrijven en particulieren tegenover
de Belgische en Luxemburgse banken .................. - 0,3 - 10,3 + 7,4 + 7,3 + 12,1 + 14,9 + 10,7 - 21,1 - 10,4

2.4 Beweging van de nettotegoeden in Belgische en Lu-
xemburgse franken van de niet-ingezetenen tegen-
over Belgische en Luxemburgse banken en tegenover
de diverse geldscheppende instellingen .................. - 13,8 - 3,6 + 1,7 + 10,1 - 10,2 - 8,0 + 13,0 + 0,6 + 13,6

2.5 Beweging van de nettotegoeden III buitenlandse
valuta's van de Belgische en Luxemburgse banken - 0,6 - 0,5 + 0,7 - 3,5 + 1,0 + 0,5 + 2,1 - 8,6 - 6,5

Totaal 2 ... - 14,4 - 9,9 - 12,8 - 6,2 - 26,3 - 21,4 + 17,1 - 34,1 - 17,0

3. Vergissingen en weglatingen ................................. + 0,6 + 2,5 + 0,4 - 3,4 - 1,3 - 1,8 - 1,2 + 3,7 + 2,5

4. (= 1. tot 3.) 'l'ota al overeenstemmend met de verande-
ring in de goud- en deviezenreserves en in de positie op
termijn in buitenlandse valuta 's en, tegenover het bui-
tenland, in Belgische franken, van de Nationale Bank
van België (3) ................................................... - 12,4 - 3,7 + 23,3 + 31,7 + 23,6 + 26,4 + 22,9 + 8,0 + 30,9

(1) Zie tabel 4, kolom (h).
(2) Zie tabel 5.
(3) Zie tabel 8, kolom (k).



Voor de eerste elf maanden ZIJn deze reserves, aangevuld met de
termijnpositie, toegenomen met fr. 30,9 miljard. Het grootste deel van
deze vooruitgang werd verwezenlijkt in de loop van de eerste twee maan-
den; het weerspiegelde het overschot van het kapitaalverkeer en, in mindere
mate, van de lopende rekening. Van maart tot november was het overschot
van deze laatste prorata temporis belangrijker, maar het werd ten dele
gecompenseerd door een tekort op de kapitaaltransacties.

Voor het gehele jaar is het totaal gevormd door de goud- en deviez en-
reserves en de termijnpositie van de Bank toegenomen met fr. 34,4 miljard.

Tabel 8.

NATIONALE BANK VAN BELGIE: GOUD- EN DEVIEZENRESERVES EN POSITIE
OP TERMIJN IN BUITENLANDSE VALUTA'S

EN, TEGENOVER HET BUITENLAND, IN BELGISCHE FRANKEN (1)

(Veran£1eringen in miliarden franken) .

Buitenlandse vnl utu 's Belgische franken Goud-
Netto- en

Goud- Tegoeden tegoe- de vle- Eind-
den zeme- totaalvoor- bij het bij het Op Totaal Con- Op 'I'otaal servesrand !.iILF. E.F. Centnut termijn tant termijn

}LS. ( 2) (2 ) (j)=(a)
+(b)+ (k)=(e)

(1)= (i)= (c)+(d) +(h)+
(a) (b) (cl (d) (e) (dH (0' (g) (h) (g)+(h) +(g) (j)

1968 .................. +2,2 - 1,3 - -18,0 +17,4 - 0,6 -3,3 - 9,4 -1'::1,7 -2o,41-12,4

1969 .................. -0,2 - 7,3 - +17,1 -15,5 + 1,6 +0,2 + 2,0 + 2,2 + 9,8- 3,7

1970 .................. -2,5 +18,6(3) - + 3,4 - 3,7 - 0,3 -0,2 + 7,7 + 7,5 +H),3 +23,3

1971 .................. +3,7 +17,0(3) - - 4,4 + 2,8 - 1,6 -2,7 +15,3 +12,6 +13,6 +31,7

1972 ....... . .......... -1,8 - 1,7(3) - +17,4 +14,0 +31,4 +1,8 - 6,1 - 4,3 +15,7 +23,6

1973 .................. -1,6 + 3,9 +3,5 +30,8 - 8,3 +22,5 -0,6 + 6,7 + 6,1 +36,0 +34,4

1972 Eerste 11 ill. '" -1,6 - 1,9(3) - +20,5 +11,9 +32,4 +1,7 - 4,2 - 2,5 +18,7 +26,4

1973 Eerste 11 ill. '" -1,6 + 3,3 +1,3 +29,9 - 8,4 +21,5 -0,4 + 6,8 + 6,4 +32,5 +30,9

(1) Zie Bijlage 6, tabel 2.
(2) Het teken + wijst op een vermeerdering van de te ontvangen buitenlandse valuta's of Belgische franken, of op

een vermindering van de te leveren buitenlandse valuta's of Belgische franken} door de Nationale Bank van België;
het teken - wijst op een vermindering van de te ontvangen buitenlandse valuta's of Belgische franken, of op een vermeer-
dering van de te leveren buitenlandse valuta's of Belgische franken, door de Bunk. De voornaamste tct-rnijn trn nsucties van
deze laatste zijn : 1) verkopen van buitenlandse valuta's tegen Belgische franken aan buitenlandse centrale banken om
het wisselkoersrisico te dekken dat voortvloeit uit het aanhouden van reserves in buitenlandse valuta's; in dat geval
laat het opnemen vuu de termijntransacties in de tabel uitschijnen dat sommige, schijnbaar in buitenlandse valuta's luidende
tegoeden, in werkelijkheid gesteld zijn in Belgische franken [vermeerdering in kolom (d), gecompenseerd door een
vermindering in kolom (e) en vermeerdering in kolom (Il)]; waren er slechts termijntransacties van dien aard, dan
zouden de cijfers van de kolommen (j) en (1<) dezelfde zijn; 2) verkopen VDn buitenlandse valuta's aan de Schatkist
om deze in stoat te stellen het hoofd te bieden Ran komende vervaldagen van de overheidsschuld in deviezen; in dat
geval laat het opnemen van de termijntrnnsacties in de tabel uitschijnen dat sommige deviezenreserves virtueel 0.1 opgebruikt
zijn {vermeerdering in kolom (d), gecompenseerd door een vermindering in kolom (e)]; kolom (li:) geeft het verloop
weer van de beschikbaar blijvende deviezenreserves en verschilt aldus vo.n kolom (j) I die de schijnbare evolutie van die
reserves weergeeft.

(3) Exclusief het bedrag van de door België als toewijzing ontvangen bijzondere trekkingsrechten,
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Ten gevolge van aankopen verricht in toepassing van internationale
akkoorden waartoe ons land toetrad, zijn de contante tegoeden in buiten-
landse valuta's toegenomen met fr. 30,8 miljard. In dit bedrag zijn o.m.
begrepen de lires die in januari en februari werden aangekocht om deze
valuta in het vlak van de Gemeenschap te steunen. Aangezien deze aan-
kopen gepaard gingen met termijnverkopen, hadden zij geen invloed op
de creditpositie in buitenlandse valuta's (contante tegoeden na aftrek van
de op termijn te leveren deviezen), maar zij deden de creditpositie in Bel-
gische franken toenemen. Daartegenover werden dollars welke de Bank
bezit krachtens de met de Federal Reserve Bank of New York gesloten
swapakkoorden door d~ze laatste teruggekocht tegen Belgische franken;
deze terugkopen waren oorzaak van een gelijkwaardige vermindering van
het bedrag der aan de Federal Reserve Bank op termijn verkochte dollars;
zij hebben dus evenmin de creditpositie inbuitenlandse valuta's gewijzigd,
maar zij hebben die in Belgische franken doen dalen. Voor het overige
kocht de Bank dollars via interventies op de gereglementeerde valutamarkt
vooraleer deze valuta in maart begon te zweven, en ontving zij dollars ter
vereffening van communautaire steunverrichtingen, wat een verhoging van
de contante tegoeden zowel als van de creditpositie in buitenlandse valuta's
tot gevolg had.

Ten slotte steeg deze positie, die vrijwel uitsluitend door de Staat tegen
wisselrisico s gewaarborgd wordt, met fr. 22,5 miljard, en de creditpositie in
Belgische franken, met 6,1 miljard.

De post ({ Nettotegoeden bij het Europese Fonds voor Monetaire
Samenwerking » neemt het saldo over van de vorderingen en verplichtin-
gen van de Bank, welke voortvloeien uit de communautaire steunverrich-
tingen die uitgevoerd werden sedert het in werking treden van het ge-
noemde Fonds op 1 juni en die nog niet werden vereffend.

De stijging met fr. 3,9 miljard van de tegoeden bij het Internationale
Monetaire Fonds is, per saldo, toe te schrijven aan de cessie van bijzondere
trekkingsrechten door Nederland, Frankrijk en de Duitse Bondsrepubliek
voor de vereffening van communautaire steunverrichtingen, en aan een
inkrimping van de vordering van de Bank in het kader van de deelneming
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van België aan het Fonds, ten gevolge van nettoterugbetalingen in Bel-
gische franken door verschillende landen.

De vermindering van de goudvoorraad vloeit voort uit overdrachten
aan de Schatkist met het oog op de aflossing van in goud gestelde certifi-
eaten welke in het bezit zijn van de Bank voor Internationale Betalingen.

Grafiek 20.

GEWOGEN GEMIDDELDE KOERS VAN DE BELGISCHE FRANK
OP DE GEREGLEMENTEERDE VALUTAMARKT (1)

(Indexciiiers eerste halfjaar 1968 = 100)

Indexcijfers gewogen met de uitvoer (2)

100

105105

100
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95
110
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100 100

95 95
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(1) Juren 1968 tot 1972 : daggemiddelden l'cr kwartaal. Jaar 1973 : daggemiddelden per maand. Zie bijlage 6, tabel 3.
(2) Deze indexcijfers zijn verkregen door de indexcijfers VUil de koersen van elke valuta te wegen met de relatieve

belangrijkheid vau de handel VBn de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie met het land of het gebied vnn die valuta.
Zij verschillen van het cijfer dat de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling berekende en dut
voorkomt in grafiek 3, omdat zij de buitenlandse hundel van de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie met alle landen
in aanmerking nemen, terwijl het indexcijfer van de Orgo.nisntie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling alleen
betrekking heeft op de handel met de overige landen vnn die Organisatie; bovendien houdt dit laatste indexcijfer rekening
met de concurrentle tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie en elk van de vorengenoemde landen, niet alleen
in hun bilaterale betrekkingen, maRrook op de merkte» van de andere landen.
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Op de valutamarkten deden zich talrijke en aanzienlijke koerswijzigin-
gen voor, zowel ten gevolge van wijzigingen van spilkoersen als van
schommelingen van de zwevende valuta's.

Op de gereglementeerde markt steeg de gemiddelde koers van de Bel-
gische frank, gewogen met de relatieve belangrijkheid van de handel van
de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie met het buitenland, ononder-
broken tot in juli, met uitzondering van een lichte daling in april ten gevolge
van de opwaardering van de Duitse mark. Daarna is de koers geleidelijk
gedaald, ten gevolge van de opwaarderingen van de Duitse mark in juni
en van de Nederlandse gulden in september, alsmede van de versteviging
van de dollar vanaf november. De stijging in vergelijking met december
1972 bereikte in juli bijna 4 pct., in december maakte zij plaats voor een
daling met 0,5 pct.

Op de vrije markt lagen de koersen van de buitenlandse valuta' s, uit-
gedrukt in Belgische franken, zeer dicht bij die van de gereglementeerde
markt en meestal boven deze laatste.

OVERHEIDSFINANCIEN.

Ondanks de forse stijging - gedeeltelijk van inflatoire oorsprong -
van de belastingontvangsten en de stabilisatie van de buitengewone uit-
gaven, nam het brutotekort van de centrale overheid nog toe. De
netto financieringsbehoeften waren nochtans kleiner dan in 1972, vooral
omdat het toegenomen deficit van de gewoneverrichtingen van de Schat-
kist te wijten was aan een sterke stijging van de uitgaven voor aflossing van
de overheidsschuld, die het brutotekort maar niet de netto financieringsbe-
hoeften doen toenemen.

Aldus bereikte het tekort van de gewone begroting voor de eerste
tien maanden fr. 17,2 miljard, tegen fr. 6,8 miljard, rekening houdend
respectievelijk met fr. 28,9 en 15 miljard kasuitgaven in verband met
de aflossing van de overheidsschuld : de~e aflossing werd niet meer belem-
merd door het peil van de noteringen, zodat kon worden overgegaan tot
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de normale terugkopen en tevens tot het goedmaken van de achterstand
opgelopen gedurende de voorgaande dienstjaren.

De gezamenlijke gewone uitgaven stegen met 20,2 pct., tegen 16,7 pct.
in 1972 ("). Deze versnelling kan worden toegeschreven niet alleen aan de
reeds vermelde vermeerdering van de aflossingen, maar ook aan de ver-
scherpte prijsstijging, aan bijkomende uitgaven voortvloeiend uit het regeer-
akkoord en aan een sterke stijging van de bijdrage tot de begroting van de
Europese Gemeenschappen. Zij zou nog aanzienlijker zijn geweest indien de
Regering, in de maand mei, niet een reeks besparingsmaatregelen had
genomen, zoals de vermindering met 4 pct. van de kredieten voor de aan-
koop van niet-duurzame goederen en diensten, met 10 pct. van de kredieten
voor de aankoop van roerende vermogensgoederen en met 5 pct. van de
toelagen waarvan het bedrag niet bij wet of reglement bepaald is.

De stijging van de gewone ontvangsten, welke lager is dan die van de
uitgaven, bereikte 17,2 pct., tegen 12,9 pct. in 1972. Zij had in hoofdzaak
betrekking op de belastingontvangsten en vloeide voornamelijk voort uit de
expansie van de belastbare massa en, in zeer bijkomende mate, uit tarief-
wijzigingen en maatregelen genomen met het oog op een juistere inning
van de belastingen. De toename van de directe belastingen, welke 22,4 pct.
bereikte, is vooral toe te schrijven aan de bedrijfsvoorheffing en aan de
voorafbetalingen. De verhoogde opbrengst van de bedrijfsvoorheffing is
vooral het gevolg van de snelle nominale stijging van de looninkomens, van
de progressie van het belastingstelsel en, in zekere mate, van een aangroei
van de afhankelijke bevolking; de krachtige vermeerdering van de vooraf-
betalingen houdt verband met de groeiende neiging van de belastingplich-
tigen om van deze betaalmogelijkheid gebruik te maken, voorts met de
gunstige winstverwachtingen van de bedrijven en met de verhoging van
het tarief van de vennootschapsbelasting. De indirecte belastingen gingen
met 11,4 pct. omhoog. De opbrengst van de belasting over de toegevoegde

(') Bij het berekenen van de stijgingspercentages van de gewone verrichtingen werd rekening
gehouden met de uit de begroting gelichte gewone verrichtingen van het Fonds voor Economische
Expansie en Regionale Reconversie en van het Wegenfonds. Die percentages zijn ook beïnvloed
door het feit dat in 1973 belangrijke uitgaven werden gedaan voor de aflossing van de schuld betref-
rende vroegere dienstjaren.
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waarde, die nochtans de nadelige weerslag ondervond van de verplichting
voor bepaalde belastingplichtigen in december 1972 een voorschot te stor-
ten op de normaal in januari 1973 te betalen belasting, is voor de eerste
tien maanden toegenomen met 10,2 pct.

Tabel 9.
NETTO FINANCIERINGSBEHOEFTEN VAN DE CENTRALE OVERHEID

(Miljarden franken)

Schutkist (1)

Saldo van de verrichtingen Overige I Aflossing Netto
Iin an-volgens begroting (2) netto- van de cier inge-ontvang- Netto- r-ijks- Netto Gedebud- behoeftensten (+) uitgaven schuld Einun- getteerde van de

Gewone Buiten- af -ui t- valló begrepen cierings- sector centrale
begroting Totaal gaven (-) gelden in de behoeften overheidgewone van uitgaven(3 ) begroting gelden volgens

(c)= (4) (e)= begroting (g)= (i)=
(a) (b) (a)+(b) (d) (c)+(d) (I) (e)+ (f) (h) (g)+(h)

1968 .................. - 5,1 -41,7 -46,8 - 2,8 -49,6 15,5 -34,1 - 9,8 -43,9

1969 .................. - 5,1 -45,7 -50,8 + 0,8 -50,0 21,9 -28,1 -12,9 -41,0

1970 .................. + 5,6 -48,8 -43,2 - 1,0 -44,2 20,4 -23,8 -13,9 -37,7

1971 .................. + 8,9 -63,2 -54,3 + 1,3 -53,0 19,2 -33,8 -17,6 -51,4

1972 .................. - 3,4 -76,4 -79,8 - 3,9 -83,7 20,0 -63,7 -23,7 -87,4

1\372Eerste 10 ID ...• - 6,8 -61,1 -67,9 - 5,4 -73,3 15,4 -57,9 -18,3 -76,2
1973 Eerste 10 ID .•.. -17,2 -61,1 -78,3 - 0,6 -78,9 29,3 -49,6 -18,3 -67,9

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

hebben en zonder inachtneming van de interne overschrijvingen, maar met inbegrip van de verrichtingen van het Wegen-
fonds en van het Fonds voor Economische Expansie en Regionale Reconversie.

(3) Zie Bijlage 6, tabel 4.
(4) Exclusief de ontvangsten en uitgaven voortvloeiend uit de veranderingen in de rijksschuld.

Voor dezelfde periode beliepen de kasuitgaven ten laste van de buiten-
gewone begroting ('), die niet gedekt zijn door het geringe bedrag van de
buitengewone ontvangsten, fr. 61,l miljard, d.i. hetzelfde bedrag als in
1972 : deze stabiliteit weerspiegelt een vermindering van de investerings-
uitgaven, gecompenseerd door een verhoging van de financiële uitgaven,
inzonderheid van de overdrachten ten gunste van de sociale huisvesting
en van de tegemoetkomingen bestemd om de rekeningen van ondernemin-
gen voor gemeenschappelijk vervoer in evenwicht te brengen. Het oor-
spronkelijk vastleggingsprogramma van de investeringen werd gewijzigd,

(1) Inclusief de investeringsuitgaven van het Wegenfonds en van het Fonds voor Economische
Expansie en Regionale Reconversie.
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enerzijds, door de toevoeging van pregramma's die van 1972 werden over-
gedragen en van aanvullende pregramma's ter uitvoering van het regeer-
akkoord en, anderzijds, door de verlaging met 25 pct. van de oorspronkelijk
bepaalde plafonds voor de investeringen in de sectoren die geen voorrang
genieten; per saldo werd het aangepaste plafond voor de investerings-
vastleggingen, al dan niet in de eigenlijke begroting opgenomen, met on-
geveer 7 pct. verminderd t.o.v. de verwezenlijkingen van 1972. Bovendien
verliepen de werkelijke vastleggingen op het jaarprogramma in een lang-
zamer tempo dan in 1972, wat de inkrimping van de vastleggingen heeft
versterkt.

Voor de eerste tien maanden is het gezamenlijke tekort van de gewone
en buitengewone begrotingsverrichtingen aldus opgelopen tot fr. 78,3 mil-
jard, i.p.v. fr. 67,9 miljard in 1972.

Na aftrek van de begrotingsuitgaven voor de aflossing van de over-
heidsschuld, die, zoals reeds werd gezegd, aanmerkelijk hoger waren dan in
1972, bereikte het tekort evenwel slechts fr. 49 miljard, tegen fr. 52,5 mil-
jard. Rekening houdend met de andere schatkistverrichtingen - waar-
onder de veranderingen in derdengeld en in de kasmiddelen van de rijks-
rekenplichtigen - die aanleiding gaven tot netto-uitgaven voor fr. 0,6 mil-
jard, tegen fr. 5,4 miljard, bereikten de netto financieringsbehoeften van de
Schatikst voor de eerste tien maanden uiteindelijk fr. 49,6 miljard, tegen
fr. 57,9 miljard.

De uitgaven van de Z.g. gedebudgetteerde sector, die in hoofdzaak
betrekking hebben op buiten de begroting vooruit gefinancierde investe-
ringen, zoals de bouw van autowegen, de universitaire expansie en de door
de Staat gesubsidieerde gemeentewerken, ondervonden eveneens de weer-
slag van de afremming van de overheidsinvesteringen. Zij leidden tot netto
financieringsbehoeften, die voor de eerste tien maanden werden geraamd
op fr. 18,3 miljard, zoals in 1972. Gevoegd bij dat van de Schatkist, bracht
dit tekort de netto financieringsbehoeften van de centrale overheid op
fr. 67,9 miljard, tegen fr. 76,2 miljard.

Zoals in 1972 werden deze behoeften meer dan volledig gedekt door
een toename van de verplichtingen van de centrale overheid in Belgische
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franken: deze verplichtingen stegen met fr. 75,8 miljard, d.i. het saldo van
een verhoging van de gevestigde schuld met fr. 90,4 miljard en van een
vermindering van de vlottende schuld met fr. 14,6 miljard.

Grafiek 21.

SCHULD IN BELGISCHE FRANKEN VAN DE CENTRALE OVERHEID

(Veranderingen in miljarden franken)
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De aflossing van de schuld in goud en in buitenlandse valuta's werd
voortgezet, maar was kleiner dan het voorgaande jaar, omdat het bedrag
ervan aan het einde van 1972 reeds was teruggebracht tot fr. 11,5 miljard,
waarvan slechts fr. 1,9 miljard vlottende schuld, die twee maanden later
volledig was terugbetaald.

Van de vermelde fr. 75,8 miljard aanvullende middelen in Belgische
franken, die in de loop van de eerste tien maanden door de centrale overheid
werden aangetrokken, hebben de niet-financiële sectoren, vooral de gezin-
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nen en de bedrijven, fr. 27,6 miljard en de financiële instellingen fr. 48,2
miljard verschaft. De vermindering van de schuld tegenover de financiële
instellingen van de overheidssector - d.w.z. in hoofdzaak de teruggang van
de schuld tegenover het Bestuur der Postchecks, de aflossing door de
Schatkist van certificaten B in het bezit van het Rentenfonds, alsmede
de vermindering van de schuld tegenover het Gemeentekrediet van België
- en de aanzuivering van de kortlopende schuld van de Schatkist tegen-
over de Bank wogen niet op tegen de gevoelige verhoging van de porte-
feuilles overheidspapier in het bezit van de spaarkassen en vooral van de
banken.

TabellD.
DEKKING VAN DE NETTO FINANCIERINGSBEHOEFTEN

VAN DE CENTRALE OVERHEID

(Miljarden franken)

verende-
rineen verenderingen in de schuld
in '1\et
credit- in Belgische frankenNetto saldo

financie- in tegenover de financiële instellingen (3)rings- rekening- Totaalbehoef- courant van tegen-ten bij de inalle Pinan- overvan de N.B.B. veran- buiten- Totaal Algemene ciële Natie- de niet-centrale en in de landse
overheid porte- deringen valuta's Spaarkus instel- nnle finan-

(2 ) en private lingen Banken Bank eiële
(1 ) feuille spaar- van de van sectorenhendels-

papier
kassen overhcids- België (4)

ven de (e)~ sector

Schatkist (c)~ (c)- (d)~
(a) (b) (a)+(b) (d) (f) tot (j) (f) (g) (h) (i) (j)

1968 .................. + 43,9 . .. +43,9 - 0,9 + 44,8 + 3,7 + 14,0 + 4,0 +12,5 +10,6

1969 .................. + 41,0 ., . +41,0 + 5,8 + 35,2 + 5,4 + 3,8 +10,2 + 0,2 +15,6

1970 .................. + 37,7 . .. +37,7 -11,2 + 48,9 + 10,9 + 8,7 +17,3 - 2,5 +14,5

1971 .................. + 51,4 . .. +51,4 -28,6 + 80,0 + 18,1 + 11,6 +39,0 - 8,8 +20,1

1972 .................. + 87,4 . .. +87,4 -14,4 +101,8 + 20,3 +23,0 +38,9 - 3,7 +23,3

1972 Eerste la ffi. .. + 76,2 + 8,9 +85,1 -13,4 + 98,5 + 19,3 + 15,8 +41,1 - 4,8 +27,1

1973 Eerste la ffi. .. + 67,9 + 4,5 +72,4 - 3,4 + 75,8 + 16,9 - 15,8 +48,1 - l,a +27,6

(1) Zie tabel 9, kolom (i).
( 2) Zie Bijlage 6, tabellen 5 eu 5bis.
(3) Sommige categorieën financiële instellingen, zoals de verzckeringsinstellingen en de pensioenfondsen, waarvoor de

cijfers voor de meest recente periodes niet beschikbaar zijn, zijn ondergebracht bij de niet-finunclële sectoren.
(4-) Rubriek wuarvun de cijfers als sluitpost zijn berekend en die in hoofdzaak omvat de gezinnen en de bedrijven die

geen financiële instelling zijn.

Dank zij de overvloedige middelen waarover de Schatkist op de geld-
en kapitaalmarkt in de loop van het jaar kon beschikken, bleef de gemid-



delde opneming van de kredietmarge waarover zij bij de Bank beschikt,
beperkt tot fr. 2,5 miljard en was zij in staat herhaaldelijk, bij wijze van
voorlopige belegging, een portefeuille handelspapier te vormen en over-
tollige kasmiddelen bij de Bank te bevriezen; aldus beschikte zij, eind
oktober, bij deze laatste over een tegoed van fr. 4,5 miljard.

De opgetekende netto financieringsbehoeften van de lagere overheid
bereikten voor de eerste tien maanden fr. 16,2 miljard, tegen fr. 10,1 mil-
jard; deze stijging werd o.m. beïnvloed door een vermeerdering, tegen
lopende prijzen, van de investeringen van de provincies, gemeenten en
intercommunale verenigingen, en door een zekere vertraging van de over-
drachten van de centrale overheid.

Tabel 11.

NETTO FINANCIERINGSBEHOEFTEN VAN DE OVERHEID

(Miliarden franken)

Centrale overheid Lagere overheid
(1) (2)

Gezamenlijke
overheid

( 3)

1968 ................................................ 43,9 10,8 54,7
41,0

,
4,6 45,61969 ................................................

1970 ................................................ 37,7 13,6 51,3
1971 ................................................ 51,4 15,9 67,3
1972 ................................................ 87,4 12,6 100,0

1972 Eerste 10 maanden ........................ 76,2 10,1 86,3
1973 Eerste 10 maanden ........................ 67,9 16,2 84,1

(1) Zie tabel 9, kolom (i).
(2) Openbare netto-uitgiften van leningen en veranderingen in de nettoverplichtingen tegenover het Gemeentekrediet

van België.
(3) Exclusief de sociale verzekering.

In totaal bereikten de opgetekende netto financieringsbehoeften van
de gehele overheid, exclusief de sociale verzekering, voor de eerste tien
maanden, fr. 84,1 miljard, tegen fr. 86,3 miljard.

Uitgedrukt in procenten van het bruto nationale produkt zijn de totale
overheidsbestedingen, in termen van nationale boekhouding, d.w.z. met

65



50 50

inbegrip van de sociale verzekering, nog toegenomen. Volgens voorlopige
ramingen zou deze verhouding enigszins verminderd zijn in sommige
andere landen van de Europese Economische Gemeenschap; in Nederland
zou zij daarentegen sterker gestegen zijn dan in België.

Grafiek 22.

AANDEEL VAN DE TOTALE OVERHEIDSBESTEDINGEN IN HET
BRUTO NATIONALE PRODUKT IN MARKTPRIJZEN

(In procenten)
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Bron: Bureau voor de Statistiek der Europese Gemeenschappen. Juren Hl72 en 1073 ; ramingen.

VORDERINGEN EN SCHULDEN VAN DE PARTICULIEREN EN DE
BEDRIJVEN.

De brutobesparingen van de particulieren en van de bedrijven, d.w.z.
het bedrag van de beschikbare inkomens van de gezinnen dat niet werd ver-
bruikt en dat van de ingehouden brutowinsten van de vennootschappen
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Tabel 12. KAPITAALREKENING VAN DE BEDRIJVEN EN PARTICULIEREN

(Miljarden franken)

~

19'12
I

1973 I Verandering tegenover

1971 1972 1973 T

I

het voorgaande jaar (1)

(Eerste 10 maanden) 1()'I2 I 1973 r

A. Firumcierinqsoermoqen

1. Kapitaalmiddelen :

1.1 Brutobesparing (2) .............................. 331 385 428 n.b. n.b. + 54 + 43
1.2 Netto kapitaaloverdrachten herkomstig van

de overheid en diversen (3) ..................... 34 35 31 n.b. n.b. + 1 4
--365 --420 --459 --- n.b. --- n.b. --+ 55 --+ 39

2. Bruto kapitaalvorming (4 ) ........................... 268(5) 273(5) 326(5) n.b. n.b. + 5 + 53--- --- --- --- --- ---'----
3. Financieringsvermogen (=1.-2.) (6) ............ 97 147 133 127 123 + 50 - 14

B. Veranderingen in de nettovorderingen :

1. Financiële activa :

1.1 Financiële activa III de vorm van chartaal
geld, deposito's bij Belgische financiële instel-

261 265lingen, obligaties en aandelen (7) ............ 210 194 205 + 51 + 4

1.2 Overige financiële act.iva (8 ) .................. -2 21 36 27 41 + 23 + 15
---- 208 --- 282 --- 301 --- 221 --- 246 --+ 74 --+ 19

2. Financiële verplichtingen :

2.1 Door de Belgische financiële instellingen
toegestane kredieten (" ) ..................... 73 98 130 66 97 + 25 + 32

2.2 Obligaties en aandelen (10) ..................... 19 20 10 15 4 + 1 - 10

2.3 Financiële verplichtingen tegenover het bui-
17tenland ............................................. 19 28 13 22 - 2 +11

--- III --- 135 --- 168 ---- 94 --- 123 --+ 24 --+ 33
--- --- --- --- --- ---

3. Nettovorderingen (=1.-2.) ........................ 97 147 133 127 123 + 50 - 14

(1) De commentaar heeft. doorgaans betrekking op deze veranderingen.
(2) Ingehouden brutowinsten (met inbegrip van de afschrijvingsbedragen) van de vennootschappen en bedragen van het niet-verbruikte deel van de beschikbare inkomens van de

gezinuen.
Bronnen Jaren 1971 en 1972 : Nationaal Instituut voor de Statistiek. Jaar 1973 : ramingen van het Ministe-le van Economische Zaken.

(3) Per saldo berekende bedragen. Zij omvatten o.m. de betalingen voor a.ankopen van grond en van gebruikte goederen, alsmede de kredieten aan de semi-overhe idsbed rijven en de
deelnemingen in die instellingen.

(4) Vaste investeringen en investeringen in voorraden van de bedrijven, evenals woningbouw.
BTonnen : Zie bronnen van de noot (2) hierboven.

(5) De ramingen die voor deze rubriek worden verstrekt door de onder noot 4 aangehaalde bronnen, werden gewijzigd om rekening te houden met de laatst beschikbare gegevens over
de betalingsbalans.

(6) Bedrag van de besparingen van de particulieren' en de bedrijven. waardoor per saldo de bestedingen van de overheid en de netto-uitleningen Han de rest vnn de wereld worden gefinan-
cierd. Dit bedrag is per deIinitie gelijk aan de verandering in de nettovorderingen van de particulieren en de bedrijven. Zie B. 3 van de tabel.

(7) Zie tabel 13.
(8) In hoofdzaak vorderingen op het buitenland.
(9) Zie tabel 15.

(l 0) Exclusief de obligaties gekocht door de Algemene Spaar- en Lijfrentekas. Deze obligaties zijn ondergebracht bij de kredieten toegestaan door de financiële instellingen.
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(met inbegrip van de dotaties aan de afschrijvingsfondsen), stegen min-
der dan in 1972; hun stijging was ook kleiner dan die van de totale waarde
van de vaste investeringen en van de voorraadvorming van de bedrijven
en van de woningbouw, welke afgetekend groter was dan in 1972.

Het financieringsvermogen van de particulieren en van de bedrijven,
d.i. hun nettobijdrage tot de financiering van de bestedingen van de over-
heid en van het buitenland, was dan ook minder belangrijk dan het vooraf-
gaande jaar: uitgedrukt in verhouding tot het nationaal produkt, daalde het
van 9,3 tot 7,4 pct.

Dit verloop van het financieringsvermogen van de particulieren en van
de bedrijven is, per definitie, terug te vinden in dat van hun nettovorderin-
gen : de in vergelijking met 1972 minder sterke stijging van de financiële
activa die zij hebben gevormd, werd namelijk overtroffen door die van hun
nieuwe financiële verplichtingen, welke sterker was dan in 1972.

a) Financiële activa.

De vorming van nieuwe financiële activa door d~ bedrijven en parti-
culieren bedroeg, gedurende de eerste tien maanden, fr. 246 miljard, tegen
fr. 221 miljard, d.i. een toename met fr. 25 miljard, of 11 pct., tegen
fr. 64 miljard, of 41 pct., in 1972.

Zoals voorheen, kwam die beweging vooral tot uiting in de hierna
beschreven ontwikkeling van het geheel bestaande uit het chartaal geld,
de deposito's bij de Belgische financiële instellingen en de obligaties en aan-
delen, maar zij weerspiegelde zich ook in de verandering van de overige
financiële activa, die in hoofdzaak uit vorderingen op het buitenland
bestaan.

De voorkeur voor de vorming van financiële activa op korte termijn,
die in 1972 zeer duidelijk was, handhaafde zich nog voor het geheel van de
eerste tien maanden. Onder die evolutie gaan evenwel uiteenlopende
bewegingen schuil. In de loop van het eerste halfjaar was het relatieve



Grafiek 23.

INDELING VAN DE VORMING VAN FINANCIELE ACTIVA (1)
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aandeel van de financiële activa op korte termijn in de totale vorming
van nieuwe financiële activa groter dan in 1972, maar vervolgens vormden
de bedrijven en particulieren, wellicht vooruitlopend op een komende
daling van de stand van de rente op lange termijn, naar verhouding meer
activa op middellange en op lange termijn.

De vorming van financiële activa in buitenlandse valuta's daalde, voor
de eerste tien maanden, van fr. 24,6 miljard in 1972 tot fr. 22,6 miljard.
Hun aandeel in het geheel van de nieuw gevormde financiële activa, dat in
de voorgaande jaren sterk steeg, verminderde dus.

Tabel 13.

VOORNAAMSTE FINANCIELE ACTIVA (1)

(Veranderingen in miljarden franken)

Belgische franken Buitenlandse geldsoorten

Moue- Niet- Min: Depo-taire monetaire Eind-
kas- ecbivu Aan- Effecten sit.o's Effeoten totaal
mid- met vast delen in het bezit rrotao.l bij Bel· (5 ) 'I'ote,nl

delen rendement (4 ) van buiten- giscbe
(2) (3) landers banken

1968 .................. +'2'2,7 + 79,5 +8,7 -(- 0,5) +111,4 + 0,4 +1'2,6 +13,0 +1'24,4

1969 .................. + 4,9 + 89,5 +6,8 -(- 1,1) +10'2,3 + 5,9 +14,7 +'20,6 +1'2'2,9

1970 .................. +3'2,6 +10'2,5 +'2,0 -(+ 1,3) +135,8 - 3,3 +14,1 +10,8 +146,6

1971 .................. +37,8 +150,1 +8,0 -(+ 5,1) +190,8 - 1,7 +'21,0 +19,3 +'210,1

1972 .................. +61,'2 V+169 ,6 +3,9 -(+ 4,1) v+'230,6 - 0,5 +31,0 +30,5 v+'261,l

1972 Eerste 10 rn. +35,1 v +134,1 +3,3 -(+ 3,6) v+168,9 - 1,3 +25,9 +'24,6 v+193,5

1973 Eerste 10 rn. +'24,'2 V+161,Y+1,6 -(+ 4,5) v+182,7 + l,5

I

V+'21,l v+2'2,6 v +'205,3

(1) In het bezit van de particulieren en de bedrijven (exclusief de financiële instellingen), inclusief de overheidsbedrijven
en sommige financiële instellingen die in 1973 onmogelijk konden worden uitgeschakeld : instellingen voor verzekering op het
leven en tegen arbeidsongevallen, pensioenfondsen.

(2) De kasmiddelen van de in noot (1) beschreven sectoren werden berekend door samentelling van het totale bedrag
vun het chartaal geld (zie Bijlage 6, tabel 6) en het bedrag van het giraal geld in handen van de bedrijven en particu-
lieren (zie Bijlage 0, tabel 7).

( 3) Zie tabel 14.
(4) Openbare uitgiften van aandelen van Belgische vennootschappen : bedragen gestort in contanten Lij de uitgifte of

latere bijstortingen.
(5) Netto-aankopen door ingezetenen van de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie.

De deposito's in buitenlandse valuta's bij de Belgische banken stegen
in de loop van de eerste tien maanden met fr. 1,5 miljard, waartegenover
in 1972 een vermindering met fr. 1,3 miljard stond. De netto-aankopen van



effecten daalden daarentegen van fr. 25,9 tot 21,l miljard, ingevolge de
onzekerheid die de deviezenmarkten kenmerkte en gepaard ging met een
aanmerkelijke vermindering van het bedrag van de internationale uitgiften
van obligaties.

De vorming van activa in Belgische franken bedroeg in de loop van
de eerste tien maanden fr. 182,7 miljard, tegen fr. 168,9 miljard in 1972.
Het rendement van de niet-monetaire activa werd herhaaldelijk verhoogd,
maar kon meestal niet opwegen tegen de vermindering van de interne
koopkracht van het geld. Behalve de hierna vermelde wijzigingen voor de
eerste tien maanden, werd in december besloten de rente op korte en
halflange termijn te verhogen.

De toename van de monetaire kasmiddelen bedroeg slechts fr. 24,2
miljard, tegen fr. 3,5,1miljard in 1972. De algemene stijging van de rente-
tarieven heeft de bedrijven en particulieren er ongetwijfeld toe aangezet
het aanhouden van tegoeden die niet renderen of waarvan het rendement
niet verandert, te beperken.

In samenhang daarmee steeg, tussen het derde kwartaal van 1972 en
het overeenstemmende kwartaal van 1973, de gebruiksfrequentie van de
monetaire kasmiddelen voor finale bestedingen en, in nog sterkere mate, de
gebruiksfrequentie van de direct opvraagbare bankdeposito's en van de
postrekeningen.

Het aandeel van het chartaal geld in de monetaire kasmiddelen liep
nog terug van 46,1 pct. eind oktober 1972 tot 4:4,7pct. een jaar later. Om
de doeltreffendheid van de controle op de liquiditeit van de financiële
instellingen te handhaven, vereist die evolutie een verruiming van de reeks
van de gebruikte instrumenten van monetair beleid.

Na een buitengewoon grote vermeerdering met fr. 63 miljard geduren-
de de eerste tien maanden van 1972 te hebben vertoond, namen de deposi-
to's op gewone boekjes in het verslagjaar nog toe met fr. 46,2 miljard, maar
hun aandeel in het geheel van de nieuwe financiële activa in Belgische
franken liep terug van 37,3 tot 25,3 pct. De rente over die deposito's werd
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Grafiek 24.
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(1) Jaar 1978 : raming.
(2) Verhouding ven het bruto nationale produkt in werkelijke prijzen tot de gemiddelde monetaire kasmiddelen. Voor

seizoeninvloeden gecorrigeerde kwartaalcijfers. Bronnen : Bruto nationaal produkt : Nationaal Instifuut voor de Statistiek
en Afdeling voor Toegepaste Ekonomie van de Vrije Universiteit te Brussel.

(3) Maandgemiddelden per kwartaal, voor seizoeninvloeden gecorrigeerd. Zie Bijlage 6, tabel 8.
(4) De cijfers van 1972 en VBn 1973 zijn, om statistische redenen, Diet gehe.el vergelijkbaar met die van de voorgalmde

jaren.

SO

gedurende deze laatste periode weliswaar tot tweemaal toe verhoogd, name-
lijk met respectievelijk 0,25 en 0,50 pct., maar die verhogingen evenaarden
niet die van de tarieven der overige niet-monetaire financiële activa in
Belgische franken.
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De overige niet-monetaire deposito's voor ten hoogste een jaar stegen
daarentegen sneller dan het voorafgaande jaar. Voor de eerste tien maanden
namen zij toe met fr. 37 miljard, tegen slechts fr. 3,5 miljard in 1972, zodat
hun aandeel in de vorming van de totale financiële activa in Belgische
franken toenam van 2,1 tot 20,2 pct. Die aangroei kwam hoofdzakelijk voor

Tabel 14.

NIET-MONETAIRE FINANCIELE ACTIVA IN BELGISCHE FRANKEN
MET VAST RENDEMENT

(Veranderingen in miljarden franken)

Overige deposito's Financiële nctlva
op middellangevoor ten hoogste een jaar en lange termijn

Deposito's
op gewone waarvan: Eindtotaalboekjes Deposito's wuœ vnn :

(1) 'I'otunl op termijn Totaal Obl igabies
\ 2) en met (3 ) en kasbons

opzegging (4)

--

1968 ..................... + 27,3 + 5,7 + 4,4 + 46,5 + 38,0 + 79,5

1969 ..................... + 11,3 + 27,5 + 25,7 + 50,7 + 46,4 + 89,5
1970 ..................... + 7,5 + 23,4 + 19,1 + 71,6 + 64,1 +102,5
1971 ..................... + 53,5 + 14,7 + 12,3 + 81,9 + 70,8 +150,1
1972 ..................... + 87,3 + 12,8 + 6,1 v+ 69,5 v+ 61,5 V +169 ,6

1972 Eerste 10 maanden + 63,0 + 3,5 + 3,9 v+ 67,6 v+ 59,6 v+134,l
1973 Eerste 10 maand. v + 46,2 + 37,0 + 35,0 + 78,2 + 73,5 +161,4

(l) Zle Bijlage 6, tabel 9.
(2) Deposito's op termijn en met opzegging voor meer dan 30 dagen en ten hoogste een jaar bij de instellingen met

overwegend geldscheppend karakter en bij de overige financiële instellingen, alsmede de dadelijk opvraagbare deposito's en de
deposito's voor ten hoogste 30 dagen bij laatstgenoemde Instellingen.

(3) Deposito's voor meer don een jaar en tegoeden in obligaties en kasbons.
(4) Zie Bijlage 6. tabellen 10, 11 en 12.

rekening van de grote deposito's die begunstigd werden door de grotere
liquiditeit van sommige bedrijven en door zeer aantrekkelijk geworden
rendementen; op sommige tijdstippen konden kredieten op korte termijn
worden verkregen tegen tarieven die de renderende vorming van nieuwe
deposito's mogelijk maakten. De gewone termijndeposito's en de deposito's
met opzegging vermeerderden eveneens sneller dan in het voorafgaande
jaar, zij het in minder afgetekende mate dan de grote deposito's. Hun rente-
tarieven werden in de beschouwde periode driemaal verhoogd wat, naar-
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gelang van de termijn van de deposito' s, een totale stijging betekende van
1,25 tot 2 pct; deze laatste was bijgevolg groter dan de verhoging van de
tarieven der deposito's op gewone boekjes.

De bedrijven en particulieren vormden in de eerste tien maanden voor
fr. 78,2 miljard financiële activa met vast rendement op middellange en
lange termijn, tegen fr. 67,6 miljard in 1972. De deposito's voor meer dan

Grafiek 25.
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(1) Rentepercentnges vóór de belnstingheffing bij de bron. Zie Bijlage 0, tabel 13.
(2) Indicatieve percentages voor de deposito's van fr. 5 tot 20 miljoen.
(3) Doordat de inkomens uit inlagen op gewone spaarboekjes thans ten belope van fr. 10.000 per juut vrijgesteld zijn

VRn belasting, kan hun werkelijke rentevoet niet worden vergeleken met die welke voorkomen in de andere grafieken.
Het fictief bruto rentepercentage is een geldige 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.
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een jaar verhoogden slechts met fr. 4,7 miljard, tegen fr. 8 miljard. De
nettobeleggingen in obligaties en kasbons bedroegen daarentegen fr. 73,5
miljard, tegen fr. 59,6 miljard. Deze stijging, die in ruime mate een toename
van de inschrijvingen op obligaties en kasbons van de financiële overheids-
instellingen weerspiegelt, kan ongetwijfeld in verband worden gebracht
met de reeds vermelde vermindering van de netto-aankopen van effecten
in buitenlandse valuta's en met de evolutie van de rentestand. De tarieven
van de kasbons en obligaties uitgegeven door de openbare kredietinstel-
lingen werden in driemaal verhoogd met 0,95 à 1,25 pct., terwijl het rende-
ment van de staatsobligaties voor de houders tot de uiteindelijke vervaldag,
dat 6,78 pct. bedroeg voor de lening 1972-1987 van september 1972, steeg
tot 7,98 pct. voor de lening 1973-1987 van september 1973.

Niettegenstaande de bedrijven en particulieren meer obligaties en
kasbons aankochten, lag het totale bedrag van de netto-uitgiften van deze
effecten lager dan in 1972. Het relatieve aandeel van de inschrijvingen door
de bedrijven en particulieren steeg dan ook, voor de eerste tien maanden,
van 35,5 pct. in 1972 tot 50,4 pct. De financiële instellingen kochten min-
der obligaties en kasbons uitgegeven door de openbare kredietinstellingen;
tot 1 december kwam die categorie van effecten niet in aanmerking voor
de naleving van de verplichting een bepaald percentage van hun supple-
mentaire middelen te besteden aan de aankoop van overheidspapier en
overheidsfondsen, waartoe de financiële instellingen zich krachtens de over-
eenkomsten betreffende de monetaire reserve verbonden hadden ("),

De openbare uitgiften van in gereed geld volgestorte aandelen liepen
nog terug; zij vertegenwoordigden minder dan 1pct. van het geheel van
de nieuw gevormde financiële activa.

b) Financiële verplichtingen.

De gezamenlijke financiële verplichtingen van de bedrijven en par-
ticulieren namen sterker toe dan in 1972. De netto-uitgifte van aandelen
en obligaties verminderde in tegenstelling met het voorafgaande jaar, toen

(1) Zie in dat verband blz. 87 en volgende.
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zij nauwelijks was veranderd, maar de financiële middelen verkregen in het
buitenland of bij Belgische financiële instellingen vertoonden een afgete-
kende stijging.

Wat de verplichtingen tegenover het buitenland betreft, stak de
expansie van het kapitaalaanbod in de vorm van directe investeringen af
tegen de tijdens het voorafgaande jaar geboekte teruggang.

De kredieten opgenomen bij de gezamenlijke Belgische financiële
instellingen vermeerderden in de loop van de eerste tien maanden met
fr. 97 miljard, of 11,6 pct., tegen fr. 65,8 miljard, of 9 pct., het jaar
voordien.

TabeliS.

VERANDERINGEN IN DE KREDIETEN OPGENOMEN DOOR DE BEDRIJVEN EN
PARTICULIEREN (1)

Indeling volgens de instellingen die ze bij hun oorsprong verleenden

Iuetellingen met overwegend Overige finunciêl e instellingengeldscheppend knrnkber

Financiële
over hei elsins te Il in gen Algemene Eind-Nntionulc

Blink gespecia- Spaar- en Private totaal
BHIlI\en 'llotalll gespeoi a- liseerd Lijf- spa ur- Totani

Vfin liseerd in hetin het rentekas kassen
België beroeps- huis-

( 2)
krediet ves tin gs-

krediet

A) In miljarden franken

1968 .................. +25,5 - 0,3 +25,2 +18,1 + 3,4 + 7,7 + 5,2 +34,4 +59,6

1969 .................. +12,2 + 0,6 +12,8 +21,1 + 4,2 +10,0 + 8,5 +43,8 +56,6

1970 .................. +24,9 - 0,2 +24,7 +18,6 + 5,7 + 5,1 + 8,8 +38,2 +62,9

1971 .................. +34,1 + 0,9 +35,0 +14,1 + 8,3 + 8,3 + 7,3 +38,0 +73,0

1972 .................. +52,0 + 0,2 +52,2 + 8,2 + 8,0 +]8,0 +11,4 +45,0 +97,8

1972 Eerste 10 m.... v +29,3 - 1,9 Iv+27,4 + 6,8 + 7,8 +15,8 + 8,0 +38,4 v+65,8
1973 Eerste 10 m.... v+38,O - 2,1 Iv+35,!l +19,0 + 9,3 +17,0 +15,8 +61,1 v+97,O

Bl In procenten van de verandering van het eindtolaal

1972 Eerste 10 m... _ V+44'51 -
2,9I

v
+

41
,61 +10'31 +11 '91 +24'01 +12'21 +58'41 100

1973 Eerste 10 m.... v +39,2 - 2,2v+37,O +19,6 + 9,6 +17,5 +16,3 +63,0 100

(1) Veranderingen in de opgenomen bed rugen vau de discontokredieten, voorschotten ell ueceptkredieteu , exclusief die
welke commerciële vorderingen van de bedrijven op het buitenland. vertegenwoordigen. De bedrijven omvatten de overheids-
bedrijven, muar niet de financiële instellingen.

(2) Inclusief de netto-aankopen van obligaties uitgegeven door de bedrijven.



De particulieren verhoogden in belangrijke mate hun beroep op
hypothecaire kredieten, vooral ter financiering van bestedingen waartoe
in 1972 was besloten. De stijging van de kredieten op korte termijn voor
de financiering van verbruiksuitgaven, vooral van duurzame consumptie-
goederen, bereikte daarentegen niet meer het zeer hoge peil van 1972,
o.m. onder invloed van de verstrakking der voorschriften betreffende het
krediet op afbetaling in februari en augustus.

In vergelijking met 1972 verhoogden de bedrijven, in het eerste half-
jaar, in aanzienlijke mate hun beroep op de investeringskredieten op
lange termijn en, in het derde kwartaal, op de kortlopende kredieten; ver-
volgens trad een vertraging in.

De wijzigingen die zich voordeden in de voornaamste kredietcate-
gorieën zijn terug te vinden in de evolutie van de bedragen opgenomen
bij elke soort van financiële instellingen.

De opgenomen bankkredieten stegen in de loop van de eerste tien
maanden met fr. 38 miljard, of 12,1 pct., tegen fr. 29,3 miljard, of 11,1 pct.
in 1972. Die versnelde toename is uitsluitend het gevolg van de grotere
vraag van de bedrijven zowel naar kort- als naar langlopend krediet.

De grotere behoefte aan langlopend krediet kwam eveneens tot uiting
bij de financiële overheidsinstellingen gespecialiseerd in het beroeps-
krediet, maar niet bij de Algemene Spaar- en Lijfrentekas, die niet meer
even aanzienlijke bedragen heeft besteed aan netto-inschrijvingen op
obligatieleningen uitgegeven door bedrijven, zowel van de particuliere als
van de overheidssector. Toch is de toekenning van kredieten door die instel-
ling, alles samen, iets toegenomen, ten gevolge van de stijging van de huis-
vestingskredieten, in verband met de herleving in de bouwsector.

Dit laatste verschijnsel verklaart eveneens de meer afgetekende ver-
hoging van de kredieten opgenomen bij de private spaarkassen, evenals een
zekere versnelling van de kredietopnemingen bij de financiële overheids-
instellingen gespecialiseerd in het huisvestingskrediet.
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Grafiek 26.
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De kredietopeningen, ofschoon statistisch minder goed geteld, hebben
een belangrijke betekenis: zij vormen immers een hoofdbestanddeel van
de bestedingsbeslissingen van de bedrijven en particulieren. Zij bereikten
een zeer hoog peil, bij alle categorieën financiële instellingen, gedurende
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het eerste deel van het jaar. De cijfers van oktober en november waren
daarentegen relatief laag.

Het bedrag van de door de banken geopende kredieten vermeerderde
voor de eerste elf maanden met fr. 87 miljard, tegen fr. 89,2 miljard het
voorgaande jaar. Vanaf het derde kwartaal kwam een vertraging van het
expansietempo aan het licht voor de investeringskredieten en vanaf sep-
tember voor de andere kredieten. Volgens de allerlaatste gegevens zou de
tendens opnieuwopwaarts gericht kunnen zijn.

De gebruiksgraad van de bankkredieten overtrof het vrij lage peil
van 1972.

De kredietopeningen bij de openbare financiële instellingen ten
behoeve van de bedrijven bedroegen in de loop van de eerste elf maanden
fr. 56 miljard, tegen fr. 50 miljard; zij waren bijzonder belangrijk in het
eerste kwartaal, maar zijn vrij zwak geworden vanaf oktober.

De huisvestingskredieten geopend door de openbare financiële instel-
lingen beliepen in het eerste halfjaar fr. 24,l miljard, tegen fr. 18,5 miljard

Tabel 16. KREDIETOPENINGEN

(Mil;arden franken)

Veranderingen in het.' bedrag Nieuwe kredietopeningen
van de door de banken Financiële overheids-geopende kredieten (!) instellingen

I I

Private

Investerings·1 Overige Beroeps- Huis· spaarkassen
kredieten kredieten 'l'otna l krediet vestings-

krediet

1971 .................................... + 2,6 + 76,3 + 78,9 38,2 20,6 18,8
1972 .................................... + 11,2 + 88,8 +100,0 54,8 37,1 29,8

1972 le kwartaal .................. - 0,1 + 27,5 + 27,4 11,1 9,8 5,1
2e kwartaal .................. + 2,8 + 20,4 + 23,2 13,8 8,7 6,8
3e kwartaal .................. + 4,8 + 15,1 + 19,9 11,3 9,9 6,8
Oktober-november ............ + 1,8 + 16,9 + 18,7 13,8 5,9 5,1

Totaal van de eerste 11 maanden + 9,3 + 79,9 + 89,2 50,0 34,3 23,8

1973 1" kwartaal .................. v+ 4,5 v+ 27,2 v+ 31,7 24,2 12,9 9,3
2" kwartaal .................. v+ 2,8 v+ 23,8 v+ 26,6 14,6 11,2 9,9
3e kwartaal .................. v+ 2,3 v+ 21,6 v+ 23,9 11,8 7,0 7,9
Oktober-november ............ v- 0,8 v+ 5,6 v+ 4,8 5,4 5,3 4,2

Totaal van de eerste 11 maanden v+ 8,8 v+ 78,2 v+ 87,0 56,0 36,4 31,3

(1) Kredieten van fr. 1 miljoen en meer, met uitsondering vnn de kaskredieten ann het buitenland.
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FINANCIELE INSTELLINGEN.

het jaar tevoren; van eind juni tot eind november was hun bedrag, nl.
fr. 12,3 miljard, kleiner dan dat van 1972, nI. fr. 15,8 miljard. De kredieten
geopend door de private spaarkassen bereikten eveneens een buitengewoon
hoog peil in de loop van de eerste zes maanden; in het derde kwartaal be-
gonnen ze te verminderen en in oktober en november werd die beweging
nog versterkt. Deze vertraging, zowel in de overheidssector als in de parti-
culiere sector, in de loop van de laatste maanden van de beschouwde
periode, weerspiegelt inzonderheid het relatief lage peil waarop de beslis-
singen tot het verkrijgen van een woning onvermijdelijk moesten liggen,
althans gedurende een bepaalde tijd, na de eoncentratie van een aanzien-
lijk aantal van die beslissingen in een korte periode ten gevolge van de in
1972 genomen aanzwengelingsmaatregelen.

Het conjunctuurverloop, de stand op de geld- en kapitaalmarkten en
het toegepaste monetaire beleid hebben de financiële instellingen ertoe
gebracht herhaaldelijk hun debetrentetarieven te verhogen : de kosten van
de kredieten op korte termijn volgden de stijgingen van de tarieven van
de Bank, terwijl de tarieven van de uitleningen op lange termijn meestal
werden opgetrokken, toen de financiële instellingen die in de toekenning
van die leningen gespecialiseerd zijn hun creditrentetarieven verhoogden.
Bij het begin van het laatste kwartaal werd bovendien een monetaire-
reserveprovisie ingesteld voor de investeringskredieten en voor de disconto-
en acceptkredieten; later werd die provisie ook toegepast op de kaskre-
dieten. Ten slotte kwamen de banken in december overeen de tarieven
van hun kaskredieten niet langer vast te stellen op grond van het voor-
schottentarief van de Bank, maar op basis van een rentevoet die nauwer
aansluit bij de marktontwikkeling.

Ongeveer 73 pct. van de nieuwe financiële activa van de bedrijven
en particulieren werd gevormd bij de financiële instellingen, tegen 70 pct.
in de loop van de eerste tien maanden van 1972. De aldus aan die instel-
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lingen verstrekte werkmiddelen namen toe in hetzelfde tempo als het
voorafgaande jaar. Toch was er, naargelang van de categorieën van finan-
ciële instellingen, een versnelling of een vertraging waar te nemen. Naar-
gelang van de samenstelling van hun werkmiddelen werden deze instel-
lingen namelijk beïnvloed door de uiteenlopende veranderingen in de ver-
schillende soorten van hierboven beschreven financiële activa.

Voor de instellingen waarvan de verplichtingen haast uitsluitend
bestaan uit betaalmiddelen, d.w.z. de Bank, het Muntfonds en het Bestuur
der Postchecks, was de stijging tijdens de eerste tien maanden aanmerkelijk
kleiner dan in 1972. Zo daalde het aandeel van de monetaire verplichtingen
van de Bank in het totaal van de nieuwe financiële activa van de particulie-
ren en de bedrijven bij de financiële instellingen, van 7,3 pct. voor de eerste

Tabel 17.

VERANDERINGEN IN DE FINANCIELE ACTIVA VAN DE PARTICULIEREN EN
DE BEDRI]VEN BI] DE FINANCIELE INSTELLINGEN

(Miljarden franken)

I\iet- 'Potaal
Munt- geld- in

Nationulo fonds scheppende nrocewtew
Bank en financiële Private van het
van Bestuur Bunken instel- spaar- 'l'otanl geheel

België der lingen kassen van de
Post- van de

I

financié'lc
checks overheids- a.ctiva

sector (1)

--
I

1968 5,5 31,1 13,4 90,6 I..................... + + 7,4 + + 33,2 + + I 72,8
1969 ..................... - 1,0 - 2,0 + 41,4 + 28,6 + 13,7 + 80,7 , 65,7
1970 ..................... + 5,1 + 6,1 + 38,9 + 42,6 + 16,4 +109,1 74,4
1971 ..................... + 13,3 + 0,6 + 59,5 + 58,4 + 25,9 +157,7 75,1
1972 ..................... + 20,5 + 11,1 + 77,0 + 57,4 v+ 31,7 v+197,7 V 75,7

1972 Eerste 10 maanden + 10,0 + 13,0 + 49,8 + 40,7 v+ 23,0 v +136,5 v 70,5
1973 Eerste 10 maanden + 5,1 + 0,8 + 71,7 v+ 47,9 v+ 25,1 v+150,6 v 73,4

(1) Veranderingen in de Hnnnciële activa bij de gezamenlijke financiële instellingen in procenten van het eindtotnul
vau tabel 13_

tien maanden van 1972 tot 3,4 pct. Dank zij de forse verhoging van de
termijndeposito' s boekten de banken een grotere stijging van werkmid-
delen dan de overige instellingen. De toename van de aankopen van
obligaties en kasbons door de bedrijven en particulieren kwam vooral de
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OORZAKEN VAN DE VERANDERINGEN IN DE GELDHOEVEELHEID
EN IN DE NIET-MONETAIRE VERPLICHTINGEN VAN DE BANKEN

(Miljarden franken)

niet-geldscheppende financiële instellingen van de overheidssector ten
goede. Ten slotte deed de verzwakking in de vorming van deposito's op
gewone boekjes grotendeels de grotere stijging teniet van de overige
passiva van de private spaarkassen.

Wat meer bepaald de in hoofdzaak geldscheppende instellingen
betreft, hun verplichtingen, met inbegrip van die tegenover de overheid,
stegen, voor de eerste tien maanden, in totaal met fr. 81,3, tegen fr. 74,5 mil-
jard.

Tabel 18.

Niet-monetaire Oorzaken
financiële activa
bij de banken Kre-

Geld- in Belgische. franken Trans- dieten Ftneu-hoeveel- acties uuu de
heid Totaal Illet het bedrij ven cierir:g
(1 ) voor ten voor in buiten- VIlU tie Diversenen overheidhoogste meer deviezen lund parti- (5)een jaar dun (3 ) culieren

( 2) een jaar (4)

I
1968 .................. +26,1 +14,0 + 6,8 + 0,4 + 47,3 - 8,1 +25,2 +27,1 + 3,1

1969 .................. + 9,8 +23,2 + 4,7 + 5,9 + 43,6 +12,6 +12,8 +21,1 - 2,9

1970 .................. +32,2 +12,8 + 8,2 - 3,3 + 49,9 +13,5 +24,7 +13,4 - 1,7

1971 .................. +42,1 +25,5 +12,4 - 1,7 + 78,3 +32,1 +35,0 + 8,7 + 2,5

1972 .................. +65,2 +39,0 +10,3 - 0,5 +114,0 +22,6 +52,2 +40,6 - 1,4

1972 Eerste 10 m.... +36,0 +29,7 +10,1 - 1,3 + 74,5 +19,9 v+27,4 +31,3 1)- 4,1
1973 Eerste 10 m.... +27,1 +45,7 + 7,0 + 1,5 + 81,3 v +11,8 v +35,9 v+37,2 v- 3,6

I
(1) Zie Bijlage 6, labellen 6 en 7. De som van de bedragen van de laatste kolom van die twee tobellen is gelijk ann

de bedragen voorkomend in deze kolom.
(2) Inclusief de deposito's op boekjes.
(3) Lopend en kapitaalverkeer van de bedrijven en purt.iculieren. De cijfers hebben he trekki ng op België en werden

verkregen door verschillen te maken en uit te gnun van de gegevens verstrekt dool' de Belgische instellingen met over-
wegend geldscheppend knrukter : ze zijn niet vergelijkbaar met die van de tabellen 1 tot 7, welke betrekking hebben
op de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie.

(4) Zie tabel 15.
(5) Het kapi tualverkeer van de overheid met het buitenland is in deze kolom opgetekend.

Tegenover die versnelling staat vooral de sterkere stijging van de kre-
dieten aan de bedrijven en particulieren en, in mindere mate, van de finan-
ciering van de overheid. Het overschot op het lopend verkeer en op het
kapitaalverkeer van de bedrijven en particulieren met het buitenland was
daarentegen kleiner dan in 1972.
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MONETAffiE RESERVE.

Het stelsel dat voor de periode van 20 november 1972 tot eind
februari 1973 werd ingevoerd door de akkoorden gesloten tussen de Bank,
enerzijds, en de banken, de private spaarkassen en de voornaamste open-
bare kredietinstellingen, anderzijds, met het doel een monetaire reserve te
vormen en ervoor te zorgen dat deze financiële instellingen ten minste een

Grafiek 27.
MONETAIRE RESERVE

(Bedragen in miljarden franken, aan het einde van de maand)

MONETAIRE RESERVE OVER DE ¥ERPLlCHTINGEN

40

[[ill Instellingen voor verzekering op het leven en tegen arbeidsongevallen

E2Zl Openbare kredietinstellingen (1)

~ Private spaarkassen

Bonken: Reserve berekend op grond van de

t2Z3 Andere verplichtingen dan } rekeningen in convertibele Belgische franken en
contante positie in deviezen van de

~ Verplichtingen in de vorm van gereglementeerde markt

30

20

10 111110 ~
5 D M 5

1972 1973
MONETAIRE RESERVE OVER DE KREDIETEN

10
~ Openbare kredietinstellingen lO en privale spaarkassen

m Banken

0
N D

1973

40

30

20

10

o
D

10

o

(1) Algemene Spsnr- en Lijfrentekas, Gemeentekrediet van België, Nationale Maatschappij voor Krediet. aan de Nijverheid,
Nationale Kus voor Beroepskrediet en, met ingong yan loktober ]073, Centraal Bureau voor Hypotheeair Krediet eu
Nationaal Instituut voor Landbouwkrediet.
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even groot deel als vroeger van hun middelen zouden gebruiken voor
beleggingen in overheidspapier en overheidsfondsen, werd verlengd en,
wat de monetaire reserve betreft, op 26 februari en 28 september ver-
scherpt. Sedert 15 juli zijn de levensverzekeringsmaatschappijen en, sedert
31 december, de maatschappijen voor verzekering tegen arbeidsongevallen
ingeschakeld in dit stelsel, dat bijgevolg alle financiële instellingen van
enig belang omvat.

De akkoorden die begin 1973 van kracht waren, hielden de vorming
in van een monetaire reserve op grond van twee elementen : het eerste had
betrekking op de convertibele buitenlandse rekeningen in Belgische
franken, die in aanmerking kwamen ten belope van 100 pct. van hun
veranderingen t.o.v. de basisperiode van 31 augustus tot 1 november 1972
en van 25 pct. van hun gemiddeld bedrag gedurende die periode; het
tweede sloeg op de overige verplichtingen, die respectievelijk ten belope
van 4, 1,5 en 0,5 pct. in aanmerking werden genomen naargelang zij direct
opvraagbaar waren, een looptijd van ten hoogste twee jaar of een langere
looptijd hadden. De financiële instellingen waren evenwel slechts ten
belope van 70 pct. van het aldus verkregen bedrag verplicht een monetaire
reserve te vormen.

Krachtens de akkoorden die op 26 februari werden gesloten voor de
periode van 1 maart tot 31 mei, werd het bovengenoemde percentage
geleidelijk verhoogd van 70 tot 100. Ook werd een reserve van 100 pct.
verplicht gesteld op iedere stijging van de contante debetpositie van de
banken in deviezen van de gereglementeerde markt t.o.v, de basisperiode
van 1 tot 10 februari. De stijging van die positie, die inzonderheid verband
houdt met de behoefte van de banken zich te dekken tegen hun aankopen
op termijn van deviezen van hun cliënteel, kan immers leiden tot belang-
rijke afdrachten van deviezen aan de Bank; door die positie, net als de
convertibele rekeningen in Belgische franken reserveplichtig te maken,
streefde men er dus naar, het stelsel tot bescherming tegen toevloeiingen
van kapitaal uit het buitenland in de banken te volmaken.

Werd bij de verlenging van 28 mei geen enkele belangrijke wijziging
aangebracht, met de akkoorden die op 28 september werden gesloten



voor de periode van 1 oktober 1973 tot 31 januari 1974, was dat niet het
geval.

De verhoging van de kredieten geopend door de financiële instel-
lingen ten gunste van bedrijven en particulieren was toen zeer belangrijk.
Welnu, het conjunctureel klimaat was gekenmerkt door spanningen in
de prijzen en kosten, die des te dreigender waren naarmate zij zich lieten
voelen via een produktie-apparaat waarvan de gebruiksgraad bijna de
maximale technische capaciteiten bereikte.

De matigende werking die in die omstandigheden op de kredieten
behoorde te worden uitgeoefend, kon niet worden verwezenlijkt door de
geldende akkoorden zonder meer te verlengen. Aangezien de monetaire

Grafiek 28.

MONETAIRE RESERVE EN VERPLICHTINGEN WAAROP ZIJ WORDT BEREKEND (1)

(Cemiddelde maandelijkse veranderingen in miljarden franken)
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(1) Met uitzondering van de monetaire reserve over de convertibele rekeningen iu Belgische franken eu over de
contante positie in deviezen van de gereglementeerde markt.

(2) Algemene Spuar- en Lijfrentekas, Gemeentekrediet vnn België, Nationale Maatschappij voor Krediet aan de Nijverheid,
Nationale Kas voor Beroepskrediet cu, met ingang van loktober H173, Cenbrnal Bureau voor Hypotheeair Krediet en
Nationaal Instituut voor Landbouwkrediet.

(3) Enkel de veranderingen voor de periode van loktober tot 30 november.
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reserve werd berekend door betrekkelijk lage coëfficiënten toe te passen op
de uitstaande bedragen, neutraliseerde zij immers slechts een zeergering
deel van de bijkomende middelen der financiële instellingen wanneer die
coëfficiënten ongewijzigd bleven, zoals tijdens de periode van 1 juni tot
30 september.

l
l

De akkoorden van 28 september hebben dan ook de coëfficiënten die
van toepassing zijn op de andere verplichtingen dan de convertibele reke-
ningen en de contante positie in deviezen van de gereglementeerde markt
verhoogd door ze trapsgewijze te brengen op respectievelijk· 5, 1,875 en
0,625 pct. Bovendien stelden zij een aanvullende reserve in, die rechtstreeks
betrekking heeft op de toename van de kredieten aan de bedrijven en parti-
culieren.

86

Het reservestelsel betreffende de kredieten omvat, behalve een be-
drag van vrijgestelde kredieten, een schaal van coëfficiënten die geleidelijk
toenemen naarmate de expansie van de kredieten versnelt. Het doel is die
expansie af te remmen door het krediet duurder te maken: de financiële
instellingen wentelen immers de last van de renteloosheid ·van de reserve,
in een of andere vorm af op hun cliënten, door, bij voorbeeld, een speciale
provisie te heffen tijdens de duur van het stelsel.

Aangezien de kredietopeningen een belangrijk element zijn bij de
bestedingsbeslissing van de bedrijven en particulieren, wordt de monetaire
reserve daarop berekend, behalve wanneer het banken betreft waarvoor
men zich, om technische redenen, diende te beperken tot de opgenomen
bedragen, d.w.z. de netto-opnemingen, na aftrek dus van de terugbeta-
lingen, dit in tegenstelling met de kredietopeningen, die brutobedragen
zijn.

De reservecoëfficiënten werden vastgesteld op grond van het ver-
schil tussen de aldus aangenomen grondslagen voor de banken, enerzijds, en
voor de overige financiële instellingen, anderzijds, om ervoor te zorgen dat
de ene en de andere, bij een zelfde inspanning tot matiging, zoveel mogelijk
dezelfde reserve vormen. Zo hadden de kredieten boven het vrijgestelde



bedrag, voor de gedeelten behorend tot een eerste en eventueel tot een
tweede en derde schijf, de vorming van een reserve tot gevolg tegen ta-
rieven van respectievelijk 7, 20 en 30 pct. voor de banken, en 3,5, 10 en
15 pct. voor de overige financiële instellingen.

Aan het einde van het jaar bedroeg de monetaire reserve in totaal
fr. 33,6 miljard; de stortingen uit hoofde van convertibele rekeningen in
franken en van de contante positie in deviezen van de gereglementeerde
markt bedroegen fr. 3,8 miljard van dat totaal, die uit hoofde van de
overige verplichtingen fr. 27,6 miljard en die met betrekking tot de stijging
van de kredieten, fr. 2;2 miljard.

De deelnemers aan de achtereenvolgende akkoorden hebben zich
ertoe verbonden hun bestaande portefeuille overheidspapier en overheids-
fondsen te handhaven en aan de stijging van deze laatste een gedeelte van
hun nieuwe beschikbare middelen, gelijk aan het gemiddelde van de laatste
jaren, te besteden.

De bepalingen betreffende de structuren van de portefeuilles over-
heidspapier en overheidsfondsen hebben tot doel te beletten dat de
financiële instellingen de nagestreefde verkrapping van de kredieten aan de
bedrijven en particulieren afwentelen op de Schatkist. Indien deze instel-
lingen hun tegoeden in speciale rekening stijfden door een vermindering van
de kredieten die ze gewoonlijk aan de Schatkist verlenen, zou deze laatste
verplicht zijn, direct of indirect, terug te vallen op de uitlener in laatste
instantie. Op die wijze zou de Bank zelf de middelen scheppen die de mone-
taire reserve vormen.

De opneming van deze bepalingen in de akkoorden werd door de be-
trokken partijen bekritiseerd. Het voornaamste bezwaar was dat de Schat-
kist, die in zekere mate een verplichte hulp ontving, geneigd was haar
openbare leningen uit te geven tegen lagere rentevoeten dan die welke
normaal uit de stand op de markt zouden zijn voortgevloeid. Van haar
kant heeft de Bank herhaaldelijk de nadruk gelegd op het belang dat zij
hecht aan het behoud van een ordelijke structuur in de rentetarieven in
overeenstemming met de omstandigheden die op de binnenlandse en inter-
nationale geld- en kapitaalmarkten heersen.
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Tabel 19.

WERKMIDDELEN WAAROVER DE BANKEN BESCHIKTEN OM KREDIETEN
AAN DE BEDRIJVEN EN PARTICULIEREN TE FINANCIEREN

(Veranderingen in miljarden franken)

Van Van Von Viln
eind juni eind eind februari eind mei

oktober 1072 tot eind Totaaltot eind tot eind tot eind soptem-oktober HI72 februari 1073 mei 1073 ber 1073,
A. Schepping van liquiditeiten door de

activa-verrichtingen van de geld-
scheppende instellingen :

l. Deviezenreserves van de
N.B.B. (1) ........................ +11,1 +20,8 +14,5 v + 1,6 v +48,0

2. Vorderingen op de overheid ... - 4,7 +13,0 +27,3 v - 0,8 v +34,8
3. Kredieten aan de bedrijven en

particulieren (2) .................. + 2,5 +38,1 +14,5 +30,5 +85,6
4. Diversen ........................... - 0,7 - 8,8 -10,2 v + 8,8 v -10,9

B. Struciurele vermindering van het
aandeel van het chartaal geld ln

de monetaire kasmiddelen (3) ... + 3,5 + 3,5 + 2,0 + 1,0 +10,0

Min :

C. Wegvloeiing 'm bankbiljetten ...... -(- 4,5) -(+ 7,5) -( +14,0) -(+ 3,7) -( +20,7)

D. Giraal geld bij andere instellingen
dan de banken ........................ -(+ 3,8) -(- 0,8) -(+ 2,8) -(+ 0,5) -(+ 6,3)

E. Bestemming die de banken aan
hun wer1cmiddelen geven, met uit-
zondering van de financiering der
kredieten aan de bedrijven en par-
ticulieren :

1. Monetaire reserve .................. -(+ 9,8) -(+ 2,3) -(+ 4,0) -(+ 1,8) -(+17,9)
2. Vorderingen op de overheid ... -(+ 9,9) -( +17,7) -( +23,3) -(+ 3,7) -( +54,6)
3. Diversen ........................... -(- 8,0) -(+ 0,9) -(- 0,8) -(+ 5,8) -(- 2,1)

F. Saldo waarover de banken beschik-
ten voor de financiering van de
kredieten aan de bedrijven en par-
ticuliereii (=A+B-C-D-E) + 0,7 +39,0 + 4,8 +25,6 +70,1

G, Kredieten die bij hun oorsp'rong
daal' de banken aan de bedrijven
en particulieren werden ver-
leerui (2) .............................. +13,7 +32,4 +14,0 +24,7 +84,8

H. M obiliserinq (= G - F) ......... +13,0 - 6,6 + 9,2 - 0,9 +14,7
waarvan : Aanrekeningen o~ de

herdisconto- en VIsum-
plafonds bij de N.B.B.
(4) ..................... + 6,0 - 2,9 + 8,4 - 1,4 +10,1

(1) Exclusief de veranderingen toe te schrijven ann die in de deviezenschuld ven de overheid, die opgenomen aijn
onder rubriek A.2.

(2) Deze kredieten zijn hier gedefinieerd als zijnde die bedoeld door de akkoorden van 28 saptember 1973, t.w. de
discouto-, eccept-. promessen- eu knskredieten nan ingeaeteuen on niet-in geze teuen (exclusief de promessen- en knskredieten in
deviezen ann n iet-iugezetenen ) en de beleggingen in schuldbitels van private vennootschappen (exclusief de bui tenlands.,
schuldtitels in deviezen).

(3) De relatieve belangrijkheid van het chartaal geld in het geheel van de monetaire kasmiddelen vertoont een
structurele neiging tot verminderen. Door deze ontwikkeling krijgen de banken de beschikking over werkmiddelen waarvan
het bedrag voor elke periode is geraamd door de verandering in het chartaal geld gedurende die periode ui te trekken
van de verandering die zou hebben plaatsgehad indien het aandeel yon het chartaal geld in de monetaire kasmiddelen
geen andere wijziging zou hebben ondergaan dan die welke voortvloeit uit seizoenfactoren. Deze hypothetische verandering
in het chartaal geld is. tussen bankjes. opgenomen onder rubriek C. « Wegvloeiing in bankbiljetten D. Hiermee is bedoeld
het verlies von potentiële werkmiddelen. dat voor de banken het gevolg is von de omstandigheid dat de toekenning vnn
een krediet slechts ten belope van een deel daarvan aanleiding geert tot de vorming van deposito's.

(4) Het geviseerde papier is in deze cijfers slechts begrepen in de mate dat de banken het hebben gemobiltseerd .
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Hoe dan ook, het is duidelijk dat de bovenvermelde bepalingen betref-
fende de structuren van de portefeuilles overheidspapier en overheids-
fondsen een hoofdbestanddeel uitmaakten van het stelsel van de monetaire
reserve. Dat het, in het bijzondere geval van de banken, wel degelijk zo is,
wordt aangetoond in tabel19.

In de loop van de vijftien maanden die eind september voorafgingen,
stegen de werkmiddelen van de banken aanmerkelijk, vooralonder invloed
van de netto-aankopen van deviezen door de Bank (fr. 48 miljard), van
het beroep van de overheid op de geldscheppende instellingen (fr. 34,8 mil-
jard) en van de structurele vermindering van het aandeel van het chartaal
geld in de monetaire kasmiddelen (fr. 10 miljard).

Van de bijkomende werkmiddelen die de banken aldus aantrokken,
werd fr. 17,9 miljard door de monetaire reserve bevroren. Het aandeel dat
van deze middelen werd afgeroomd door hulp aan de overheid, in ruime
mate onder invloed van de bepalingen betreffende de structuren van de
portefeuilles overheidspapier en overheidsfondsen, was veel aanzienlijker,
nI. fr. 54,6 miljard. Het is dus vooral ten gevolge van die bepalingen dat de
banken niet genoeg middelen hadden om de kredieten die ze bij hun oor-
sprong hadden toegestaan aan de bedrijven en particulieren (fr. 84,8 mil-
jard) volledig te financleren. Bijgevolg moesten ze een beroep doen op
de mobiliseringsinstellingen, wat een vermindering met fr. 10,1 miljard
van de beschikbare marge op hun herdisconto- en visumplafonds tot gevolg
had, d.w.z. een verkrapping van hun liquiditeit, die ze ertoe moet aan-
zetten, in de toekenning van kredieten aan de bedrijven en particulieren,
een grotere matiging na te streven. Een dergelijke uitwerking zou, via het
mechanisme van de monetaire reserve alleen, slechts mogelijk geweest
zijn door de coëfficiënten waarop zij wordt berekend, op een uiterst hoog
peil te brengen.

In het Groothertogdom Luxemburg vormden de banken, krachtens
overeenkomsten met de Commissaire au Contrôle des Banques, met ingang
van 2 januari, een monetaire reserve op de buitenlandse rekeningen in
convertibele Luxemburgse of Belgische franken en, met ingang van
21. maart, op de contante posities in deviezen van de gereglementeerde
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GELDMARKT.

markt volgens voorschriften die gelijkaardig waren aan die welke in België
van kracht zijn. Sedert eind 1972 werden de Luxemburgse bank- en spaar-
instellingen door de Commissaire au Contrôle des Banques voorts verzocht
hun kredieten aan de Belgische bedrijven binnen normale grenzen te
houden; deze aanbeveling, die past in het kader van het akkoord van mone-
taire associatie tussen België en het Groothertogdom Luxemburg, heeft tot
doel te vermijden dat de Belgische maatregelen met betrekking tot de ver-
plichtingen in andere dan convertibele franken, via de Luxemburgse
banksector, van hun doel worden afgeleid.

De financiële instellingen waarvan de liquiditeit het aanbod op de
geldmarkt beïnvloedt, hebben bij de bedrijven en particulieren middelen
aangetrokken in een nog sneller tempo dan het voorafgaande jaar. Aan de
andere kant verminderden zij hun nettoverplichtingen tegenover het buiten-
land en verstrekten zij veel meer kredieten. Per saldo vertoonde hun liqui-
diteit een verkrapping, die nog werd versterkt door de vorming van de
monetaire reserve; de tekenen van die verkrapping waren merkbaar vanaf
het tweede kwartaaIen traden nog sterker op de voorgrond rond het mid-
den van het jaar, toen de stilstand in de stijging van de deviezenreserves
samenviel met een intenser beroep van de bedrijven en particulieren op het
bankkrediet; die verkrapping kwam inzonderheid tot uiting in de toege-
nomen herfinanciering van de financiële instellingen bij de Bank en in de
stijging van de rentetarieven in de verschillende delen van de geldmarkt.

De stijging was zeer aanzienlijk voor de meest vrije tarieven, inzonder-
heid voor die van de deposito's in Euro-franken en voor die van de niet-
geviseerde en niet-gecertificeerde bankaccepten die op de markt van het
particuliere disconto verhandeld worden; zij was minder scherp voor de
certificaten van het Rentenfonds en voor het overige overheidspapier op
korte termijn; zij was het geringst voor de tarieven van de Bank. De basis-
discontovoet van deze laatste, die sedert eind december 1972 5 pct. bedroeg,
werd verhoogd tot 5,50 pct. op 10 mei, tot 6 pct. op 5 juli, tot 6,50 pct. op
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Grafiek 29.

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

-- Deposito's in Eur o-Fronke n (3 moonden)(2l

---- Deposito's in Euro-dcllnr s j] 3 maonden) (2) (3)

-- Certificaten van het Rentenfonds (4 maanden) (4)

-- N.B.B.: Geaccepteerde bij een bank gedomicilieerde wissels
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(1) Zie Bijlage 6, febellen 14 en 16.
(2) Percentages geldend nan het einde van de maand.
(3) Rentepercentages voor de belegger die zich niet dekt op termijn.
('q Percentage van de laatste wekelijkse toewijzing van de maand.

2 augustus, tot 7 pct. op 4 oktober en tot 7,75 pct. op 29 november. In mei
werden de andere tarieven dan de basisdiscontovoet aanzienlijker verhoogd
dan deze laatste om de stijging van de debetrentetarieven van de banken
kracht bij te zetten. In november werd daarentegen alleen de basisdiscon-
tovoet verhoogd om een technische correctie aan te brengen in de storingen
die tot uiting waren gekomen doordat sommige tarieven meer waren geste-
gen dan dat van de Bank.

Naast de bovenvermelde verhogingen van haar diverse tarieven
besloot de Bank een speciaal percentage toe te passen dat van dag tot dag
kan veranderen wanneer het Herdiscontering- en Waarborginstituut
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gebruikt maakt van de mogelijkheid waarover het bij de Bank beschikt om,
binnen een grens van fr. 10 miljard, eventueel fr. 13 miljard, papier te her-
disconteren, dat niet is aangerekend op de herdisconto- en visumplafonds
van de banken; de laatste dagen van december werd dat percentage effec-
tief en werd het vastgesteld boven dat van de voorschotten.

Op de daggeldmarkt waren de netto-uitleningen van de banken en
van de diverse instellingen gemiddeld hoger dan die van het voorafgaande
jaar, terwijl het Rentenfonds er belangrijke bedragen opnam, behalve van
februari tot juni.

Grafiek 30. DAGGELD (1)

(Daggemiddelden, per kwartaal, in miljarden franken)
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(1) Zie Bijlage 6. tabel 15.
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Gedurende de eerste twee maanden van het jaar bezorgde de toe-
vloeiing van deviezen, die de stijging van de goud- en deviezenreserves
van de Bank tot gevolg had, belangrijke middelen aan de banken; per saldo
leenden deze laatste grote bedragen uit op de daggeldmarkt, waar de
tarieven neerwaarts gericht waren. Vervolgens verminderden zij hun netto-
aanbod, maar, doordat het Rentenfonds, van maart tot juni, per saldo meer
eigen certificaten uitgaf, was het netto-uitlener op de daggeldmarkt en de
tarieven bleven er vrij laag; het Herdiscontering- en Waarborginstituut kon
op die markt een ruimer beroep doen om zijn toenemende portefeuille te
financieren.

In het tweede halfjaar trok het Rentenfonds daarentegen minder mid-
delen aan: de stijging van de tarieven van zijn eigen certificaten was, ver-
geleken met de evolutie van de rendementen die de financiële instellingen
van andere activa konden krijgen, gematigd gebleven; bijna onophoudelijk
was het verplicht voor zijn eigen behoeften op de markt te lenen, behalve
tijdens sommige van de perioden waarin de Schatkist de certificaten B vol-
ledig of gedeeltelijk kon terugbetalen. Aan de andere kant bleef het
netto-aanbod van de banken gering, behalve in augustus en september.
Gesteund door de verhogingen van het peil vanaf hetwelk het Rentenfonds
op de markt regulerend ingrijpt, zijn de daggeldtarieven dan ook gaan
stijgen.

Besloten werd dat het Rentenfonds, met ingang van 19 december, op
de daggeldmarkt geen middelen meer zou uitlenen die het heeft opge-
nomen op zijn voorschottenrekening bij de Bank, maar alleen wanneer het
beschikbare middelen heeft.

Het gemiddelde bedrag van het handelspapier en de bankaccepten
steeg van fr. 170,7 miljard in het derde kwartaal van 1972 tot fr. 187,6 mil-
jard in het derde kwartaal van 1973. Die stijging kwam terecht in de porte-
feuille van de banken en vooral in die van de Bank.

In de laatste maanden van het jaar vermeerderden het totale bedrag
en de portefeuille van de Bank opnieuw.
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Tabel20.

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

(Miliarden franken)

Ondergebrachtbij
de overige

Gemiddeldebedragen het Herdiscon- instellingen

een het einde vau de maand tering- en van de de Nationale Totaalmarkt vun het Bank
(2) de banken Waarborg- particuliere van Belgiëinstituut

(3) disconto en in (5)het buitenland
(4)

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 7,6 144,6
1971 ........................... 124,1 4,6 23,5 4,1 156,3
1972 ........................... 130,6 3,4 24,9 12,7 171,6

1972 le kwartaal ............ 128,9 2,6 28,4 5,8 165,7
2e kwartaal ............ 131,8 4,6 20,6 12,9 169,9
3e kwartaal ............ 132,0 3,4 21,6 13,7 170,7
4e kwartaal ............ 129,7 3,0 29,1 18,2 180,0

1973 le kwartaal ......... . .. 139,2 2,5 28,7 14,7 185,1
2e kwartaal ............ 140,7 5,6 22,9 14,6 183,8
3e kwartaal ............ 139,6 2,1 22,2 23,7 187,6
4e kwartaal ............ 138,7(6) 2,7 23,2(6) 29,7 192,6(6)

(1) Opgenomen bedragen VBU de disconto- en acceptkredieten in Belgische franken bij hun oorsprong verleend door de ban-
ken aan de bedrijven en particulieren (exclusief de financiële instellingen, maar inclusief de overheidsbedrijven), het Wegen-fondsen het buitenland.

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

(3) Bedrag vnn de portefeuille, met uitzondering van het bij de Nationale Bank van België geherdisconteerde gedeelte.
(4) Inclusief de voorlopige beleggingen van de Schatkist in handelspapier en in bankaccepten.
(5) Aangezien de tabel uitsluitend betrekking heeft op de kredieten bij bun oorsprong verleend dool' de banken, omvatten

de cijfers van deze kolom niet de rechtstreekse kredieten vun de Nutionulo Bank van België.
(fi) Oktober-november.

Tijdens het eerste halfjaar was de stijging van de goud- en deviezen-
reserves groter dan die van de verplichtingen van de Bank en kromp het
geheel van de portefeuille handelspapier en overheidspapier in. In het
tweede halfjaar ondergingen de deviezenreserves, per saldo, weinig veran-
dering en het was haast uitsluitend de herdiscontering die de tegenpost
vormde van de stijging van de verplichtingen van de Bank.

De diverse tarieven van het Herdiscontering- en Waarborginstituut,
die in maart enigszins waren verlaagd, werden nadien aanzienlijk verhoogd.
Het tarief van de geviseerde of gecertificeerde bankaccepten met 61 tot 120
dagen looptijd, waaraan uitvoertransacties ten grondslag liggen, werd in
maart teruggebracht van 4,9 tot 4,7 pct. en nadien herhaaldelijk verhoogd;
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Grafiek 31.

VOORNAAMSTE TEGENPOSTEN VAN DE VERPLICHTINGEN (')
VAN DE NATIONALE BANK VAN BELGIE

(Cumulatieoe veranderingen, in miljarden franken, vanaf 31 december 1966)
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(1) i\Iet inbegrip van de monetaire reserve maar exclusief de- verplichtingen tegenover het buitenland, die van de
goud- en deviezenreserves zijn afgetrokken, en het tegoed van' de Schatkist bij de Bank, dat in mindering is gebracht
van het overheidspepier. Jaren }9()7 tot 1972 : kwnrtanlult.imo'a. Jam' }!)'ï3 : mnandultimo's.

eind december beliep het 7,65 pct. Daarmee gelijklopend, daalde het tarief
van de niet-geviseerde bankaccepten met 90 dagen looptijd op de markt
van het particuliere disconto in het eerste kwartaal en steeg het aanzienlijk
in de loop van de volgende kwartalen, enkele neerwaartse bewegingen ter-
zijde gelaten; eind december bedroeg het 9,50 pct.

De herdisconto- en visumplafonds van de banken werden herhaaldelijk
verlaagd en daalden aldus van fr. 46,2 miljard eind 1972 tot fr. 37,8 miljard
eind 1973; hun trimestriële aanpassing aan de werkmiddelen van de
banken zou ze, op basis van de coëfficiënt 8 die eind 1972 van kracht was,
op fr. 55 miljard hebben gebracht. Die coëfficiënt werd op 1 maart ver-
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Grafiek 32.

RENTEPERCENTAGES VAN HET HANDELSPAPIER EN VAN HET DAGGELD (1)

---- Niet-geviseerde en niet-gecertificeerde bankaccepten met een looptijd von
:!: 90 dagen, verhandeld op de markt van het particuliere disconto (2)

- N.B.B.: Geaccepteerde, bij een bark gedomicilieerde wissels

- H.W.I.: Geviseerde of gecertificeerde bankaccepten waaraan invoeriransacties

ten grondslag liggen (3)
-- Daggeld (4)

lala

8 8

6 6
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2 2

a a
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( I) Zie Bijlage 6, tabellen 14 en 16.
(2) Percentages geldend nan het einde van de maand.
(3) Tot 31 mei 1070 : met een looptijd VHn muximuu r 120 dagen. Nadien met een looptijd vnn Gl tot .120 dagen.
(4) Daggemiddelden per mnnnd.

laagd tot 7,5 pct. om de verscherping van de monetaire reserve aan te vul-
len, vervolgens tot 7,25 pct. eind mei om ten dele de verhoging op te vangen
die het gevolg zou zijn geweest van de trimestriële aanpassing van de pla-
fonds aan de werkmiddelen. Aanzienlijker verlagingen, bestemd om de
mobiliseringen af te remmen, brachten de coëfficiënt achtereenvolgens
terug tot 6,5 pct. eind augustus, 6 pct. eind november en 5,5 pct. half
december. De herdiscontoplafonds van de openbare kredietinstellingen
werden verlaagd in dezelfde mate als die van de banken; eind december be-
droegen zij in totaal fr. 2,4 miljard.

Ondanks de verlaging van de herdisconto- en visumplafonds van de
banken op 1 maart, steeg de totale beschikbare marge van fr. 13,8 miljard
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Grafiek 33.

HERDISCONTO- EN VISUMPLAFONDS VAN DE BANKEN

(Miljarden franken)
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.-L Geviseerde wissels ';'e,t ten hoogste 120 dogen looptijd, ondergebracht bij de bonken (4) 60
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(1) Daggemiddelden per rnaend.
(2) Gecertificeerde en andere bij de Nationale Bunk van België herdisconteerbere wissels die bij haar of op de markt

van het particuliere disconto werkelijk gemobiliseerd werden.
(3) Al dan niet geherdisconteerde wissels met CCII looptijd van minder dan twee jaar (met een looptijd van ten

hoogste een juar voor de Creditexport-wissels sedert 31 maart 1970).
(4) Aangezien deze wissels reeds aangerekend v..'erden op de plafonds, geven ze aan de banken een herdisconto-

mogelijkheid boven de mogelijkheid tot mobilise-lug vnn andere wissels binnen de grenzen van de beschikbare marges.
Gegevens bekend van eind september 1969 tot slechts eind novernber 11)73.

in december 1972, tot fr. 19,4 miljard in april, waarna zij daalde tot fr. 5,4
miljard in december. Die inkrimping dient in verband te worden gebracht,
zowel met de expansie van de bankkredieten aan de bedrijven en parti-
culieren als met de stilstand in de stijging van de deviezenreserves en de
verlaging van de plafonds.

De financiële instellingen verminderden hun portefeuille overheids-
papier op korte termijn van fr. 61,2 miljard in het vierde kwartaal van 1972
tot fr. 55,2 miljard in het overeenstemmende kwartaal van 1973. Die
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(Miljarden franken)

daling kwam uitsluitend tot uiting in het papier in handen van de andere
financiële instellingen dan de banken en in het bijzonder in de porte-
feuille van het Gemeentekrediet van België. Het bedrag van het papier
in het bezit van de banken is daarentegen iets gestegen. Uit het oogpunt
van de emittenten is het vooral de Schatkist die minder middelen heeft
aangetrokken.

Tabel 21.

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

Gemiddeldebedragen Pupier in het bezit van 1\Iiddelen ter beschikking
Totaal gesteld van (3 l

aan het einde van de maand

I
van het po pier

I hetRentenfondsde overige( el de banken instellingen de Schatkist

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
1972 ........................... 21,7 50,4 72,1 63,4 8,7
1973 ........................... 21,5 43,2 64,7 55,2 9,5

1972 le kwartaal ·. ..... ..... 18,8 53,1 71,9 65,6 6,3
2e kwartaal · . ..... . .... 25,2 56,3 81,5 72,2 9,3
3e kwartaal ·.... .. .... . 24,2 49,7 73,9 65,1 8,8
4e kwartaal ............ 18,5 42,7 61,2 50,8 10,4

1973 10 kwartaal ............ 18,3 46,4 64,7 53,4 11,3
2e kwartaal ............ 28,2 49,7 77,9 66,1 11,8
30 kwartaal ............ 19,0 42,1 61,1 55,4 5,7
4e kwartaal ............ 20,6 34,6 55,2 45,8 9,4

(1) Papier uitgegeven door de Schatkist en het Rentenfonds en in het bezit van de banken, de Nationale Muatschappij
voor Krediet nan de Nijverheid, het Gemeentekrediet van België, de Nationale Kas voor Beroepskrediet. de Nationale
Maatschappij voor de Huisvesting, de Nationale Landrnaatschnppij, het Centraal Bureau voor Hypotheeair Krediet, het
Nationaal Instituut voor Landbouwkrediet, de Algemene Spaar- en Lijfrentekas en de private 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.

De rente over de certificaten van het Rentenfonds steeg van 4,85 pct.
begin januari tot 7,95 pct. eind oktober, op welk peil zij zich vervolgens
handhaafde. De tarieven van de schatkistcertificaten vertoonden een zelfde
ontwikkeling.
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MARKT VAN DE EFFECTEN MET VERANDERLIJK
RENDEMENT.

De duidelijk stijgende beweging van de noteringen van de Belgische
effecten met veranderlijk rendement heeft zich gedurende de eerste
maanden van het jaar voortgezet. In juni lagen die noteringen op de
contantmarkt 28,5 pct. en op de termijnmarkt 30,8 pct. boven het over-
eenstemmende peil van 1972. Vanaf het midden van het jaar begonnen zij
evenwel af te brokkelen; in december lagen zij op de contantmarkt 0,8 pct.
en op de termijnmarkt 3,3 pct. lager dan het voorgaande jaar.

Tabel 22.

MARKT VAN DE EFFECTEN MET VERANDERLIJK RENDEMENT

1968
1969
1970
1971
1972
1973

Kupiteal- Indexcijfers van de Belgische effecten
omzet (2 )

(1 ) (1963 = 100)
(Gemid-

delden pcr
bCllT8zitting,

Conteutmerkt Termijnmarktin miljoenen
[rankcn }

133 93 86
147 101 99
III 95 94
166 105 97
195 ll8 ll2
270 140 136

204 126 123
270 125 ll9

1972 December
1973 December

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

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

De forse stijging in de eerste maanden hield verband met een gunstig
conjunctureel klimaat. De latere teruggang vond plaats in het spoor van
de daling van de buitenlandse beurzen, in een tijdstip waarop het rende-
ment van de effecten met vast rendement aantrekkelijker werd en de
conjunctuurvooruitzichten steeds meer elementen van onzekerheid ver-
toonden. In december veroorzaakte de aardoliecrisis een afgetekende in-
zinking van de noteringen, waarop echter een herstel volgde.
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Onder invloed van de hierboven beschreven evolutie vertoonden de
rendementspercentages van de Belgische effecten, die de verhouding weer-
geven tussen het laatst betaalde of aangekondigde dividend en de notering,
in het begin van het jaar nog een lichte daling, waarna zij opnieuw stegen.

De waarde van de verhandelde kapitalen steeg aanzienlijk : hun ge-
middelde per beurszitting nam toe van fr. 195 miljoen in 1972 tot
fr. 270 miljoen.
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Beheer





Met diep leedwezen vernam de Bank het overlijden, op 22 september
1973, van burggraaf van Zeeland, minister van Staat en gewezen vice-
gouverneur van de Instelling.

De heer Paul van Zeeland trad in 1921 in dienst van de Bank na schit-
terende universitaire studies te hebben gedaan. Hij werd benoemd tot
secretaris in april1924 en tot directeur in februari 1926; op 3 maart 1934
werd hij aangesteld tot vice-gouverneur.

Hij verliet de Bank in maart 1935, toen hij door Z.M. de Koning werd
belast met de vorming van de regering. Tijdens deze periode, die zich uit-
strekte tot oktober 1937, bewerkstelligde hij het economisch herstel van
België. In de naoorlogse periode was hij nog minister van Buitenlandse
Zaken; tevens vervulde hij een belangrijke rol in de Senaat.

Door zijn grote ervaring inzake internationale onderhandelingen op
politiek, economisch en monetair gebied, had hij een wereldfaam verwor-
ven.

Weinigen hebben zoveel diensten aan het Land bewezen.

Hij was ook een groot dienaar van de Bank.

** *

De Bank betreurt het overlijden, op 15 november 1973, van de heer
Auguste Jadoul, eresecretaris van het College der censoren.

Zijn nagedachtenis zal in ere worden gehouden.

** *
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Overeenkomstig artikel 83 der statuten is de algemene vergadering,
die bijeenkwam op 26 februari 1973, overgegaan tot de statutaire verkiezin-
gen.

Zij hernieuwde de mandaten van de heren regenten Hendrik
Cappuyns, voorgedragen door de Minister van Financiën, Jozef Houthuys,
Raymond Pulinckx en Constant Boon, gekozen respectievelijk op voordracht
van de meest vooraanstaande organisaties van de werknemers, de nijverheid
en de landbouw.

Deze mandaten zullen een einde nemen na de gewone algemene verga-
dering van februari 1976.

De vergadering hernieuwde eveneens het mandaat van censor van
de heren Henri De Kerckheer en Roger van de Wyer.

Bovendien heeft zij de heer Lucien Roegiers,. vennootschapsbeheerder,
tot censor verkozen, ter vervanging van de heer F. Meyvaert die, nadat
hij in 1971 de leeftijdsgrens had bereikt, door de Minister van Financiën
gemachtigd werd zijn lopend mandaat te voleinden.

Het mandaat van de heren De Kerckheer, van de Wyer en Roegiers
verstrijkt na de gewone algemene vergadering van 1976.

Tijdens de vergadering heeft de heer Gouverneur in volgende bewoor-
dingen aan de heer F. Meyvaert hulde gebracht :

Il De heer Meyvaert werd door de algemene vergadering van
24 februari 1958 tot censor verkozen en fungeert sedert 31 maart 1965 als
secretaris van het College der censoren.

))Hij is een industrieel uit het Gentse, die zich bijzonder heeft inge-
spannen voor de economische ontwikkeling van zijn streek; tevens is hij
voorzitter van de Internationale Jaarbeurs van Vlaanderen die onder zijn
impuls een grote expansie kende.

)) Gedurende vijftien jaar heeft hij aan de Bank, waaraan hij zeer
gehecht was, een toegewijde medewerking verleend. Zijn adviezen, die
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steeds blijk gaven van een grote bevoegdheid en een uitgebreide ervaring
van het bedrijfsleven, werden bijzonder gewaardeerd.

)) Zijn vertrek zal ten zeerste worden betreurd. ))

Als blijk van erkentelijkheid voor de aan de Bank bewezen diensten,
heeft de algemene vergadering eenstemmig de heer Meyvaert gemachtigd
de eretitel van zijn functie te voeren.

** *

Een zeker aantal vestigingen van de Bank beantwoorden niet meer
aan een actuele noodzakelijkheid wegens de aanzienlijke ontwikkeling die
de communicatiemogelijkheden sedert hun oprichting hebben gekend en
de wijzigingen die zich in de financiële structuren van het land hebben
voorgedaan.

Derhalve heeft de Bank besloten, na overleg met de Regering te
hebben gepleegd, in een eerste stadium haar agentschappen af te schaffen
te Boom, te Philippeville, te Eeklo en te Péruwelz in 1974 en haar agent-
schappen te Geraardsbergen en te Zinnik in 1975.

De Regentenraad, die advies terzake moet uitbrengen, is van oordeel
dat dit eerste programma inzake rationalisatie zou moeten worden aange-
vuld, na een analyse van de omvang der verrichtingen die in elke vestiging
worden afgewikkeld.

Om de belangen van het personeel volledig te vrijwaren, zal het aan-
vullend programma dat zal worden uitgewerkt in ieder geval slechts
geleidelijk worden verwezenlijkt: de herstructurering die hieruit zal voort-
vloeien zal geen enkele afdanking tot gevolg hebben, daar het personeel in
andere vestigingen zal worden tewerkgesteld, zoals is voorzien voor de
in 1974 en 1975 gesloten of nog te sluiten agentschappen.
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Personeel





De Bank had tijdens het voorbije boekjaar het vroegtijdig over-
lijden te betreuren van de heer Jozef Verhaegen, afdelingshoofd, chef van
de dienst Voorschotten en Portefeuille, van de heer Jean Lhode, afdelings-
hoofd bij de bijbank te Luik, alsmede van de heren Joseph Abbate en
Arthur Boucher, Mevrouw Chantal De Schrijver-Barbé en de heer Pieter
Scholiers, die tot het personeel van het Hoofdbestuur behoorden. Zij zal hun
nagedachtenis trouw bewaren.

** *

Drieëntwintig bedienden en arbeiders van onze Instelling gingen in
1973 met pensioen, na haar talrijke jaren trouw te hebben gediend, name-
lijk de heer Désiré Alsteen, Mevr. Suzanne Cleemput-Giono, de heren
Louis De Banterlé, Gaston De Ley, Daniel Descamps, Maurice Lecocq,
René Mathieu, Louis Montroeuil, Henri Reyns, Alphonse Robert, Valmy
Sadaune, Mevr. Elza Schuhmann-Vael, Simone Springael-De Potter,
de heren Louis Vander Straeten, Jean Vanhadenhove en Jean Van Geit, die
tewerkgesteld waren bij het Hoofdbestuur, en de heren Benoit Baillez,
Octave Houttemane, Ernest Maréchal, Louis Mievis, Thomas Piqueray,
Joseph Rouby en Fernand Tuytschaver, personeelsleden van de vesti-
gingen in de provincie. De Bank hecht eraan hen te danken voor hun mede-
werking.

** *

Ter vervanging van de heer Jacques de Groote, benoemd tot
beheerder van het Internationaal Muntfonds en van de Internationale Bank
voor Herstel en Ontwikkeling, werd de heer Valery Janssens aangesteld tot
eerste adviseur bij het departement Studiën.

** *
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Volgende wijzigingen werden aangebracht aan de organisatie en aan
de leiding van de departementen en diensten bij het Hoofdbestuur.

Een departement Bijbanken en Agentschappen werd in de loop van
het jaar opgericht en onder de leiding geplaatst van de heer Jean Gras,
onderdirecteur, bijgestaan door de heer Jan Vanneste, inspecteur-generaal.

De boekhouding en de budgetcontrole werden in een departement
samengebracht, dat bestuurd wordt door de heer Pol Dasin, inspecteur-
generaal. De dienst Boekhouding wordt geleid door de heer Georges
Lakiere, inspecteur-generaal, die van de Budgetcontrole door de heer Joost
Van Roy, inspecteur-generaal.

De heer Jacques Wens, inspecteur-generaal, heeft de heer Gras
vervangen als chef van het departement Immobiliën. De heer Robert
Van Steenkiste, inspecteur-generaal, heeft hem opgevolgd als chef van de
dienst Inspectie.

De heer Aimé Rowies, inspecteur-generaal, is belast met het bestuur
van het departement Overheidsfondsen, ter vervanging van de heer Julien
Liebaert, die met ingang van 1 januari 1974 tot adviseur van de Directie
wordt benoemd. De leiding van de dienst Rentenmarkt, waarmede de heer
Rowies voorheen was belast, werd toevertrouwd aan de heer Paul Genie,
afdelingshoofd.

De nieuwe dienst voor Controle van de verrichtingen op goederen,
opgericht bij het departement Buitenland, wordt bestuurd door de heer
Gilbert Van den Steen, afdelingshoofd.

De heer Pierre Boon, afdelingshoofd, heeft wijlen de heer Jozef
Verhaegen opgevolgd als chef van de dienst Voorschotten en Portefeuille.

** *

In het beheer van de agentschappen hadden mutaties plaats. De heren
Guido Ongena, Frans Vanherp, Karel Mortier en Freddy Depuydt werden
respectievelijk te Oostende, Veurne, Tienen en Geraardsbergen tot agent
aangesteld.
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Het personeel dat naar aanleiding van de sluiting van sommige agent-
schappen beschikbaar wordt in 1974 en in 1975, zal een gelijkwaardige
betrekking bekomen, ofwel in een andere vestiging van de streek, ofwel bij
het Hoofdbestuur.

** *

De betrekkingen met de syndicale afvaardiging van het personeel
getuigden van een wederzijds vertrouwen.

Na een grondige studie in de schoot van een paritaire groep, werd,
zonder wijziging van de grenzen der loonschalen, overgegaan tot een ratio-
nalisatie van het bezoldigingsstelsel.

Daar het mandaat van de syndicale afvaardiging ten einde liep, werd
tijdens de maand oktober tot verkiezingen overgegaan.

** *

De Bank zet haar inspanning voort tot opleiding van het personeel
in de huidige technieken inzake organisatie en beheer met behulp van de
computer. De opleidings-, herscholings- en vervolmakingscursussen worden
met de grootste vrucht door de deelnemers gevolgd.

** *

Op 1 januari 1974 hadden bevorderingen plaats en werden verdienste-
premies toegekend.

Het Beheer maakt van deze gelegenheid gebruik om nogmaals zijn
gelukwensen aan te bieden aan al diegenen wier diensten aldus werden
erkend.

Het sluit zich aan bij de woorden van lof die door de Banque du Zaïre
werden gericht tot de ambtenaren en bedienden van de Bank waarvan de
opdracht te Kinshasa op 31 december 1973 een einde nam.

III





Ontleding van de Balans

en van de Win st- en Verliesrekening

over het boekjaar 1973





In overleg met de Minister van Financiën heeft de Bank per 31 decem-
ber 1973 uitdrukking gegeven aan de nettoactivaverminderingen voort-
vloeiend enerzijds, uit de opwaardering van de Belgische frank inge-
volge de beslissingen genomen tijdens de monetaire conferentie van
18 december 1971, te Washington, en anderzijds, uit de devaluatie van de
dollar van de Verenigde Staten van Amerika, op 12 februari 1973.

De eerste valt onder toepassing van artikel2 van de wet van 3 juli 1972
betreffende de muntpariteit C), waarbij wordt bepaald dat ((de netto aan-
groei en netto vermindering van de activa, die voor de Nationale Bank van
België voortspruiten uit elke wijziging van de pariteit van de frank, voor
rekening zijn van het Rijk ));de tweede is gedekt door de na afloop van de
monetaire conferentie te Washington bevestigde waarborg die door de Staat
aan de Bank wordt verleend krachtens artikel 6 van de besluitwet n' 5 van
1 mei 1944 zoals het de laatste maal bij de wet van 9 juni 1969 werd gewij-
zigd.

Men was het erover eens dat de Staat zijn verplichtingen zou nakomen
door afgifte van niet-rentende bijzondere Schatkistbons, waarvan de aflos-
singsmodaliteiten in een overeenkomst met de Bank zouden worden vast-
gelegd.

De nettoactivavermindering voortvloeiend uit de opwaardering van
de Belgische frank op 18 december 1971 en die per 31 december 1973 tot
uiting wordt gebracht ten belope van F 3.450.349.538 zal nochtans op de
boekingsstaten ingeschreven blijven onder een rubriek genaamd (( Voor-
lopige aanpassing naar aanleiding van de wet d.d. 3 juli 1972 )) C), in af-
wachting dat het koninklijk besluit houdende vaststelling van de datum van
inwerkingtreding van die wet wordt genomen en dat bijgevolg tot de
ondertekening kan worden overgegaan van de overeenkomst tot vastleg-

(') Zie bijlage 7 bij het verslag over de verrichtingen van het boekjaar 1972.
(") Zie blz. 128 van onderhavig verslag.

115



ging van de toepassingsmodaliteiten die in overleg tussen de Minister van
Financiën en de Bank werden uitgestippeld.

De overeenkomst aangaande de toepassing van de Staatswaarborg op
de door de Bank tussen 18 december 1971 en 12 februari 1973 geaccumu-
leerde tegoeden in dollars van de Verenigde Staten van Amerika werd
getekend op 31 december 1973 (").Krachtens die overeenkomst werden aan
de Bank bijzondere Schatkistbons ten belope van F 2.771.333.509 afge-
leverd; dat bedrag stemt overeen met de nettoactivavermindering van
F 4.038.504.173 na aftrek van een voorafgaande gedeeltelijke aflossing ten
bedrage van F 1.267.170.664 die plaats vond bij toepassing van de in de
overeenkomst vermelde principes.

(1) Zie bijlage 7 bij onderhavig verslag.
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ACTIVA

GOUDVOORRAAD.

Per 31 december 1972 Per 31 december 1973

F 75.393.865.938 71.817.877.911

De boekwaarde van de goudvoorraad nam van het ene jaar tot
het andere af met F 3.575.988.027, en dat, in hoofdzaak, om twee
redenen :

- enerzijds werd de boekingsprijs van het kilogram fijn goud, met
effect op 18 december 1971, teruggebracht van F 56.263,7994 tot
F 54.752,8184, en zulks, ten einde rekening te houden met de opwaardering
van de frank ingevolge de beslissingen van de Monetaire Conferentie te
Washington C). Het bedrag dat uit dien hoofde op de rekening der
voorlopige aanpassing naar aanleiding van de wet d.d. 3 juli 1972 werd
geboekt, beloopt F 1.956.591.652 (");

- anderzijds werd aan de Schatkist metaal gecedeerd om haar in staat
te stellen het saldo van haar kortlopende, in goud luidende certificaten
terug te betalen.

Per 31 december 1973, was de goudvoorraad als volgt verdeeld :

goud in het buitenland F 71.458.188.416

goud in België F 359.689.495

F 71.817.877.911

(') Wet d.d. 3 juli 1972, art. 1, § 1 : « De pariteit van de munteenheid van België is vastgesteld
op 0,0182639 gr. fijn goud per Belgische frank.

(2) Zie blz. 128 van onderhavig verslag, voetnoot (2).
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INTERNATIONAAL MUNTFONDS.

Onder deze rubriek zijn geboekt, tegen 48,6572 Belgische frank
voor één bijzonder trekkingsrecht C), de activa verworven bij toepas-
sing van de tussen de Staat en de Bank gesloten overeenkomsten in verband
met de rechten en plichten van België als lid van het Internationaal Munt-
fonds en als deelnemer in de rekening van de bijzondere trekkingsrech-
ten C).

D eel n e m ing.

Per 31 december 1972 Per 31 december 1973

F 25.913.730.418 23.959.261.421

Het bedrag voorkomend onder de rubriek « Deelneming ))vertegen-
woordigt de tegenwaarde van wat gemeenlijk de trekkingsrechten in de
« goudtranche ))en in de « super-goudtranche ))wordt genoemd.

De verlaging van het ene jaar tot het andere, ten belope van
F 1.954.468.997, wordt als volgt verklaard

Verminderingen :

a) Overdracht naar de rekening « Voorlopige aanpas-
sing . naar aanleiding van de wet d.d. 3 juli
1972 ))n van de minderwaarde voortvloeiend uit
de opwaardering van de Belgische frank op 18 de-
cember 1971, die tijdelijk binnen de algemene
rekening werd gehandhaafd . F 801.016.216

b) Aangroei van de tegoeden in Belgische franken van
het Internationaal Muntfonds ingevolge terugkopen
van hun nationale valuta tegen Belgische franken

Te transporteren .F 801.016.216

(1) 0,888671 gr. fijn goud, definitie van het B.T.R.
0,0182639 gr. fijn goud, definitie van de Belgische frank (art. 1, Ie lid van de wet dd. 3 juli

1972).
el Wet d.d. 9 juni 1969. Zie verslag nopens de verrichtingen van het jaar 1969, blz. 148.
(") Zie blz. 128 van onderhavig verslag, voetnoot (2).
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Transport. . F 801.016.216

en/ of de verwerving van bijzondere trekkings-
rechten tegen Belgische franken door volgende lan-
den : Afghanistan, Burundi, Columbia, Ecuador,
Indonesië, Iran, Israël, Joegoslavië, Korea, Malaisië,
Malawi, Nicaragua, Peru, Rwanda, San Salvador,
Soedan, Tunesië en Uruguay . . F 2.530.954.607

F 3.331.970.823

Vermeerderingen '.

a) Vermindering van de tegoeden
in Belgische franken van het
Internationaal Muntfonds inge-
volge trekkingen door volgende
landen : Afghanistan, Ceylon,
Duitse Bondsrepubliek, Frank-
rifk, Pakistan en Roemenië. F 1.376.385.789

b) Uitgaven van het Fonds voor
eigen rekening . .F 1.116.037

F 1.377.501.826

Nettovermindering . F 1.954.468.997

Leningen C).

In 1973 heeft de Bank aan het Internationaal Muntfonds geen leningen,
ter ontheffing van de Belgische Staat, moeten verstrekken bij toepassing
van de Algemene Leningsakkoorden.

(1) Zie verslag nopens de verrichtingen van het jaar 1969, blz. 150 en 15l.
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Bij zon der e t rek kin g s r e c h ten.

Per 31 december 1972 Per 31 december 1973

F 26.094.999.079 30.477.059.298

Het tegoed op de rekening van de bijzondere trekkingsrechten onder-
gaat een vermeerdering van F 4.382.060.219, waarvan hieronder de
verklaring :

Vermeerderingen

a) Verwerving van bijzondere trekkingsrechten die
aan België door de Duitse Bondsrepubliek, Frank-
riik en Nederland werden afgestaan ter vereffening
van hun intra-communautaire schulden. . F 4.582.074.625

b) Storting door het Fonds van bijzondere trekkings-
rechten uit hoofde van de aan de Belgische Schat-
kist verschuldigde intresten op de (( super-goud-
tranche )) van de deelneming en op de Belgische
tegoeden in bijzondere trekkingsrechten voor het
boekjaar afgesloten per 30 april 1973 (art. V, afde-
ling 9 en art. XXVI van de statuten van het
Fonds) . F 441.799.564

Vermindering

Overdracht naar de rekening cc Voorlopige aanpassing
naar aanleiding van de wet d.d. 3 juli 1972 ))(') van de
minderwaarde voortvloeiend uit de opwaardering van
de Belgische frank op 18 december 1971, die tijdelijk
binnen de algemene rekening werd gehandhaafd . F 641.813.970

Nettovermeerdering . F 4.382.060.219

De per 31 december 1973 geboekte actiefpost van F 30.477.059.298
heeft ten belope van F 10.186.198.565 als tegenpost op de passiefzijde de

(1) Zie blz. 128 van onderhavig verslag, voetnoot (2).
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rekening op onbepaalde termijn « Internationaal Muntfonds - Bijzondere
trekkingsrechten, netto cumulatieve toewijzing )) (').

TOTAAL VAN DE DEKKINGSELEMENTEN.

Krachtens artikel 30 van de statuten, dat in overeenstemming werd
gebracht met de wet van 9 juni 1969 C), moet het totaal van de tegoeden
die onder deze rubriek voorkomen, het geheel van de verbintenissen op zicht
ten belope van ten minste één derde dekken.

Geboekt op bovenvernoemde grondslag bedragen de dekkings-
elementen per 31 december 1973 in totaal F 126.254.198.630. Hieraan
beantwoordt een dekkingspercentage van 51,57 pct. Per 31 december 1972
bedroeg dit percentage 55,84 pct.

VREEMDE VALUTA'S.
TE ONTVANGEN EN TE LEVEREN VREEMDE VALUTA'S EN GOUD' e).

De tegoeden en verplichtingen van de Bank in vreemde valuta's
zijn in de balansen per 31 december 1972 en per 31 december 1973 voor
volgende bedragen opgenomen:

Per 31 december 1972 Per 31 december 1973

Vreemde valuta's .F 52.420.925.595 75.905.078.759

Te ontvangen vreemde valuta's
en goud . . F 11.433.427

--------
Totaal . F 52.432.359.022 75.905.078.759

Te leveren vreemde valuta's
en goud (4) . F 21.546.617.022 26.530.308.905

49.374.769.854Nettopositie . . F 30.885.742.000

(1) Zie blz. 134 van onderhavig verslag.
(2) Zie verslag betreffende de verrichtingen van het boekjaar 1969, blz. 152.
(3) Zie blz. 135 van onderhavig verslag.
(4) De lopende verrichtingen luiden alle in vreemde valuta's.
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De voorlopige aanpassingsrekeningen die binnen de algemene activa-
en passivarekeningen werden geopend na de Monetaire Conferentie te
Washington op 18 december 1971, alsmede na de devaluatie van de dollar
van de Verenigde Staten van Amerika op 12 februari 1973, werden per
31 december 1973 afgesloten C).

Gelet op de aard van de activa in vreemde valuta' s, gaf zulks aanleiding
tot de boeking van een meerwaarde van F 19.454.044 op het credit van de
rekening (( Voorlopige aanpassing naar aanleiding van de wet d.d. 3 juli
1972 » wat de beslissingen van 18 december 1971 betreft, en tot de boeking
van een minderwaarde van F 4.038.504.173 wat de devaluatie van de dollar
op 12 februari 1973 aangaat.

De nettopositie per 31 december 1973 omvat door de Staatswaar-
borg gedekte dollars van de Verenigde Staten van Amerika voor
F 49.154.680.285, tegen de spilkoers van 40,3344 Belgische frank voor één
dollar. De minderwaarde van F 4.038.504.173 is er dus van afgetrokken.

Uitgedrukt in dollars, stemt het bedrag van F 49.154.680.285 overeen
met $ 1.218.678.852, wat een toeneming betekent met $ 535.022.552
t.O.V.31 december 1972.

Die toeneming heeft twee belangrijke oorzaken, die van elkaar in de
tijd zijn gescheiden door de datum van 19 maart 1973, waarop door de
Europese landen die gebonden zijn door de akkoorden betreffende de
vernauwing van de schommelingsmarges van hun valuta' s, werd beslist
de dollar gezamenlijk te laten zweven.

Tot 19 maart 1973 ging de Bank ermee door dollars tegen de onderste
interventiekoers te kopen, overeenkomstig de verbintenissen die door
België tijdens de Monetaire Conferentie te Washington op 18 december
1971 werden aangegaan.

De ontvangsten die, per saldo, na 19 maart 1973 werden geboekt,
vloeien voort uit de vereffeningen onder Europese landen krachtens

(1) Zie inleidende nota en de verklaringen nopens de rubrieken « Speciale Schatkistbons » en
« Voorlopige aanpassing naar aanleiding van de wet d.d. 3 juli 1972 », op blz. 127 en 128 van
onderhavig verslag.
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de akkoorden betreffende de vernauwing van de noteringsmarges en, met
ingang van 1 juni 1973, uit die uitgevoerd in de schoot van het Europees
Fonds voor Monetaire Samenwerking.

De Bank blijft gedekt door de waarborg van de Belgische Staat bij
toepassing van artikel 6 van de besluitwet n' 5 van 1 mei 1944, dat de
laatste keer bij de wet van 7 juni 1973 werd gewijzigd.

Ten aanzien van de tegoeden in vreemde valuta's die de tegenpost
vormen van de per 31 december 1973 onder de rubriek (( Te leveren
vreemde valuta's en goud )) geboekte termijnverbintenissen, zij vermeld
dat ze verband houden met volgende verrichtingen :

- Swaps vreemde valuta's tegen Belgische franken
met buitenlandse centrale banken . F 24.956.356.300

- Termijncessies van vreemde valuta's aan over-
heidsbedrijven . F

Totaal

F

F

1.573.041.600

911.005- Cessies aan diversen

26.530.308.905

INTERNATIONALE AKKOORDEN.

Onderhavige rubriek is voorbehouden voor de boeking van vorde-
ringen in Belgische franken op de landen buiten de Europese Economische
Gemeenschap waarmee België betalingsakkoorden heeft gesloten of zou
kunnen sluiten.

EUROPEES FONDS VOOR MONETAIRE SAMENWERKING e).

De vorderingen op en schulden tegenover het Europees Fonds voor
Monetaire Samenwerking, voortvloeiend uit de toepassing van de bepalin-
gen nopens de vernauwing van de schommelingsmarges van de valuta's
van de lidstaten, worden afzonderlijk in de staten van de Bank opgenomen

(1) Opgericht volgens een reglement van de Raad der Europese Gemeenschappen d.d. 3 april
1973 en in werking getreden op 1 juni 1973.
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in de mate dat ze bij ontstentenis van eenzelfde vervaldag niet voor
compensatie in aanmerking komen.

De vorderingen en schulden zijn uitgedrukt in rekeneenheden, waar-
van de tegenwaarde in Belgische franken 48,6572 frank per eenheid
bedraagt.

De vordering van F 3.500.213.876 die op de balans per 31 december
1973 voorkomt, vertegenwoordigt het saldo der steuninterventies tijdens
de maand december, waarvan de vereffening op 31 januari 1974 zal plaats
vinden, namelijk :

- steun aan de gulden t.o.v. de Belgische frank. F

- steun aan de Belgische frank t.o.v. de Deense

3.844.357.349

kroon

Saldo

.F

.F

344.143.473

3.500.213.876

DEBITEUREN WEGENS TERMIJNVERKOPEN VAN VREEMDE VALUTA'S EN
GOUD (1).

Per 31 december 1972 Per 31 december 1973

F 20.594.375.000 28.775.833.359

De verbintenissen aangegaan tegenover de Bank, tegen de wissel-
koersen van kracht bij de afsluiting der verrichtingen, door kopers van
vreemde valuta's of van goud ("), te leveren op termijn tegen betaling in
Belgische franken, zijn opgenomen onder de rubriek « Debiteuren wegens
termijnverkopen van vreemde valuta's en goud n ,

Onderstaande tabel toont de wijzigingen die van het ene tot het andere
jaar zijn ingetreden :

Per 31 december 1972 Per 31 december 1973

Buitenlandse centrale banken . F 20.594.375.000 27.350.383.359

1.425.450.000Overheidsbedrijven

Totaal

.F

.F 20.594.375.000 28.775.833.359

(1) Zie blz. 135 van onderhavig verslag.
(2) De lopende verrichtingen zijn alle in vreemde valuta's.
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De Federal Reserve Bank of New York heeft swapverrichtingen ver-
effend voor een bedrag van F 7.604.961.895, waardoor haar verbintenissen
tegenover de Bank tot F 12.989.413.105 zijn teruggebracht.

Aan de andere kant heeft de Bank, voordat de Italiaanse overheids-
organen de beslissing hadden genomen de lira te laten zweven met ingang
van 13 februari 1973, samen met andere centrale banken hulp verleend aan
die munt voor een bedrag van F 14.360.970.254, dat onveranderd was op
31 december 1973.

HANDELSPAPIER.

Per 31 december 1972 Per 31 december 1973

F 33.433.735.454 40.081.826.520

De portefeuille handelspapier omvat het gedisconteerde papier in
Belgische franken, betaalbaar in België en in het buitenland, te weten :

Per 31 december 1972 Per 31 december 1973

Wissels op België .

Wissels op het buitenland

Totaal

F

F

.F

33.421.231.772 40.052.710.255(')

12.503.682 29.116.265

33.433.735.454 40.081.826.520

VOORSCHOTTEN OP ONDERPAND.

De voorschotten op onderpand kunnen worden ingedeeld als volgt

Per 31 december 1972 Per 31 december 1973
Instellingen waarvoor een
bijzondere wet geldt F 2.630.450.574 364.578.505

Banken F 867.606.019 2.080.685.225

Ondernemingen en particulieren F 27.706.630 20.257.103

Totaal. .F 3.525.763.223 2.465.520.833

(') Waarvan F 6.644,2 miljoen in disconto genomen van het Herdiscontering- en Waarborg-
instituut tegen het bijzonder rentepercentage van toepassing op het door hem afgeleverd, niet op de
herdisconto- en visumplafonds aangerekend papier (zie blz. 91 van onderhavig verslag).
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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 onder deze rubriek voorkomen.

De laatste overeenkomst, ondertekend op 30 maart
1968 en in werking getreden op 1 september 1968,
stelt de maximum-grens vast op . . F

daarin is de kredietmarge begrepen die door de Bank
ter beschikking van de Luxemburgse Staat is gesteld,
namelijk 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 1973 had de Bank F 450.000.000 aan Belgische
schatkistcertificaten in portefeuille, tegen F 1.100.000.000 per 31 decem-
ber 1972.

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

Evenmin als per 31 december 1972 had de Bank, per 31 december
1973, Luxemburgse schatkistbons in portefeuille.

DE EL- EN PASMUNT.

Per 31 december 1972 Per 31 december 1973

Thesauriebiljetten

Metaalgeld

Totaal

F

F

.F

211.333.360

101.501.174

198.704.800

103.142.583

312.834.534 301.847.383

De bepalingen ten aanzien van de terugbetalingsmodaliteiten van
het surplus boven de contractuele grens van 700 miljoen frank C),
moesten sedert 1959 niet meer worden toegepast.

(1) Zie verslag over de verrichtingen van het boekjaar 1962, blz. 150.
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TEGOED BIJ HET BESTUUR DER POSTCHECKS.

Per 31 december 1972 Per 31 december 1973

F 1.538.963 1.407.878

GECONSOLIDEERDE VORDERING OP DE STAAT.

De geconsolideerde vordering van de Bank op de Staat, die aanvanke-
lijk 35 miljard frank bedroeg, blijft onveranderd op . F 34.000.000.000

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

SPECIALE SCHATKISTBONS e).

Onder deze rubriek zijn geboekt, de bijzondere Schatkistbons die door
de Staat aan de Bank ter uitvoering van de overeenkomst tussen beide d.d.
31 december 1973 werden afgeleverd, ingevolge onderstaande berekening:

Minderwaarde teweeggebracht door de devaluatie
van de dollar van de Verenigde Staten van Amerika,
op 12 februari 1973 . . F 4.038.504.173

Vermindering bij toepassing van art. 2 van boven-
genoemde overeenkomst, volgens de regel uiteengezet
in volgende alinea (inkomsten der boekjaren 1972 en
1973) F 1.267.170.664

Bedrag omgezet in bijzondere Schatkistbons F 2.771.333.509

Op die Schatkistbons zullen ieder jaar aflossingen worden uitgevoerd
door middel van de helft van het aandeel van de Staat in het provenu van

(1) Zie inleidende nota, blz. 115 van onderhavig verslag en bijlage n" 7.
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de belegging van de door zijn waarborg gedekte dollars, aandeel dat hem
door de Bank wordt uitgekeerd opdat hij een reserve tegen wisselrisico' s
zou kunnen aanleggen.

Met ingang van 1 januari 1974 zal de Staat aan de Bank een ver-
goeding uitkeren, berekend naar rata van 0,10 pct. 's jaars op het niet-
afgelost bedrag van die Schatkistbons.

VOORLOPIGE AANPASSING NAAR AANLEIDING VAN DE WET d.d.
S JULI 1972 e).

Het bedrag van F 3.450.349.538 voorkomend onder de rubriek ((Voor-
lopige aanpassing naar aanleiding van de wet d.d. 3 juli 1972 » omvat :

- het saldo van de minderwaarden en de meerwaarden die in de loop van
de uiteenzetting werden vermeld C);

- een voorziening voor de aanpassing van nog te vereffenen verrichtingen.

Het cijfer van de aanpassing zal definitief worden vastgelegd nadat
het koninklijk besluit, waarbij de wet d.d. 3 juli 1972 betreffende de pari-
teit van de frank uitvoerbaar wordt gemaakt, zal genomen zijn.

De Staat zal aan de Bank, ten belope van de definitieve aanpassing,
bijzondere Schatkistbons afleveren die aflosbaar zullen zijn onder dezelfde
voorwaarden als die waarvan hierboven sprake, met uitzondering evenwel
van het gedeelte overeenstemmend met de aanpassing van de goudvoor-
raad, namelijk F 1.956.591.652.

(1) Zie inleidende nota, blz. 115 van onderhavig verslag.
(2) Goudvoorraad . F

Internationaal Muntfonds :
- Deelneming F
- Bijzondere trekkingsrechten :

Actief . F 641.813.970
Passief . F + 281.101.435

1.956.591.652

801.016.216

Vreemde valuta's . F

360.712.535
+ 19.454.044
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TE INNEN WAARDEN.

Per 31 december 1972 Per 31 december 1973

F 565.695.955 1.050.741.185

De cc Te innen waarden » bestaan uit cheques, te innen coupons en
terugbetaalbare effecten en uit van derden te recupereren of te ontvangen
bedragen, onder meer wegens verrichtingen op effecten of in vreemde
valuta's, en wegens drukwerk.

OVERHEIDSFONDSEN.

Per 31 december 1972 Per 31 december 1973

F 4.110.757.003 4.293.560.219

De overheidsfondsen en andere krachtens artikelen 18 en 21 van de
statuten verworven effecten staan tegen hun aankoopprijs geboekt.

In 1971 en in 1972 heeft de Bank deel genomen aan kapitaalverhogin-
gen van de Nationale Investeringsmaatschappij ten belope van in totaal
F 100.000.000, waarvan F 40.000.000 werden gestort in 1971 en 1972 en
F 30.000.000 in 1973. Laatstgenoemd bedrag is begrepen in de toeneming
met F 182.803.216 t.o.v. het jaar voordien, van de portefeuille overheids-
fondsen.

GEBOUWEN, MATERIEEL EN MEUBELEN.

Per 31 december 1972 Per 31 december 1973

F 2.191.627.230 2.193.489.756

De actiefpost cc Gebouwen, materieel en meubelen )) is nagenoeg
onveranderd.
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Als verhoging werden geboekt, de uitgaven gedaan tijdens het boek-
jaar voor de wederopbouw van het agentschap te Turnhout en de aankoop-
prijs van een terrein, te weten F 28.148.326 in totaal; als vermindering, de
boekwaarde van verkochte of afgebroken oude gebouwen.

Het nieuwagentschap te Turnhout zal in 1974 in gebruik worden
genomen.

Moderniseringswerken die geen wederopbouw met zich brengen,
worden uitgevoerd in verscheidene zetels; wat daarbij voorzit is de veilig-
heid van mensen en goederen te verhogen en de arbeidsvoorwaarden te
verbeteren.

De moderniseringswerken en de aankopen van materieel en meubelen
werden afgeschreven via het debet van de Winst- en Verliesrekening. Het
materieel en de meubelen blijven op de actiefzijde «pro memorie ))geboekt.

Het verschil tussen de actiefpost « Gebouwen, materieel en meubelen ))
en de afschrijvingsrekening van de gebouwen, het materieel en de meube-
len op de passiefzijde, stemt overeen met de boekwaarde van de terreinen.

WAARDEN VAN DE PENSIOENKAS VAN HET PERSONEEL.

Per 31 december 1972 Per 31 december 1973

F 3.988.207.371 4.541.095.997

Deze waarden bestaan uit tegen de aankoopprijs geboekte over-
heidsfondsen. De rekening op de passiefzijde « Pensioenkas van het Per-
soneel ))is de tegenpost ervan.

De verhoging van het ene jaar tot het andere komt voort van de
toelagen gestort door de Bank, de inhoudingen op de bezoldigingen van
het personeel en de tijdens het jaar geïnde intresten, loten en premiën, na
aftrek van de uitbetalingen waartoe door de Pensioenkas is overgegaan.
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ACTIVA-OVERGANGSREKENINGEN.

Per 31 december 1973 zien de activa-overgangsrekeningen eruit als
volgt:

a) Te ontvangen intrestenprorata op de effecten in
portefeuille . F

b) Te ontvangen intrestenprorata op de verrichtingen
met het buitenland . F

c) Te ontvangen intrestenprorata op de krachtens de
statuten verworven overheidsfondsen . . F

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

e) Overschot op de in juli 1973 verrichte vervroegde
storting inzake vennootschapsbelasting, over te
dragen naar het boekjaar 1974 . . F

f) Waarden van het Fonds van de Honderdste Ver-
jaring. De inkomsten van dit fonds, opgericht ter
gelegenheid van de honderdste verjaardag van de
Bank en aangevuld in 1964, in 1968, in 1969 en in
1970, laten toe aanmoedigingspremies toe te kennen
voor de studies die door kinderen van de personeels-
leden worden gedaan, en nuttige suggesties te
belonen . F

g) Waarden van de Verzamelingen. Zijn in deze post
tegen hun aankoopprijs opgenomen, de sedert 1952
verworven munten en andere voorwerpen of docu-
menten die in verband staan met de geschiedenis
van het geld, het krediet en de financiën van ons
land, en meer in het bijzonder met de geschiedenis
van de Bank . . F

De twee rekeningen sub f) en g) hebben een tegen-
post onder de passiva-overgangsrekeningen.

Totaal. . F
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512.510.542
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52.547.288

140.000.000

40.167.594
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913.422.348



PASSIVA

BANKBILJETTEN IN OMLOOP.

Per 31 december 1972 Per 31 december 1973

F 222.559.660.900 238.505.910.500

Van het ene jaar tot het andere neemt de bankbiljettenomloop toe
met . F 15.946.249.600

De samenstelling ervan, per coupure, ziet er uit als volgt :

Per 31 december 1972 Per 31 december 1973

F 5.000 F 49.787.025.000 64.205.580.000
F 1.000 F 153.158.621.000 154.150.108.000
F 500 F 9.811.759.500 9.945.855.000
F 100 F 9.802.255.400 10.204.367.500

Totaal .F 222.559.660.900 238.505.910.500

REKENINGEN-COURANT EN DIVERSEN.

De evolutie van de saldi der (( Rekeningen-courant en diversen »

blijkt uit volgende vergelijking

Per 31 december 1972 Per 31 december 1973

Schatkist, gewone rekening . . F

Schatkist, buitengewone conjunc-
tuurtaks C) F

20.171.292 3.993.195

7.434.718 6.954.718

Te transporteren F 27.606.010 10.947.913

(1) Artikel 7 van de wet d.d. 12 maart 1957 bepaalt dat de opbrengst van die 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 27.606.010 10.947.913

Instellingen waarvoor een bijzon-
dere wet geldt .F 496.772.409 308.905.850

Banken in België. .F 1.089.710.885 559.540.619

Ondernemingen en particulieren F 352.589.627 390.475.579

Banken in het buitenland, gewone
rekeningen F 605.325.400 626.636.282

Te betalen waarden. F 1.605.321.060 2.444.209.479

Totaal F 4.177.325.391 4.340.715.722

Volgende verbintenissen, luidend in Belgische franken, zijn opgeno-
men onder de rubriek cc Te betalen waarden » : bankassignaties, verplaatste
cheques, betaalmandaten, dividenden, tegenwaarde van vreemde valuta's
verschuldigd aan derden, te betalen taksen, betalingen te doen aan leveran-
ciers en aan de Rijksdienst voor Maatschappelijke Zekerheid, hangende
creditberichten, lopende verrichtingen die later dienen te worden betaald
of op het credit van rekeningen-courant moeten worden ingeschreven.

INTERNATIONALE AKKOORDEN.

Per 31 december 1972 Per 31 december 1973

F 1.407.006.022 1.971.906.981

Onder deze rubriek zijn geboekt, de tegoeden in Belgische franken
van de centrale banken die het akkoord hebben ondertekend waarbij, met
ingang van 1 januari 1973, een valutagarantie werd ingesteld onder de
centrale banken van de lidstaten van de Organisatie voor Economische
Samenwerking en Ontwikkeling, alsmede de tegoeden van instellingen van
landen waarmee de Belgische Staat akkoorden voor financiële hulp-
verlening heeft gesloten.

TOTAAL DER VERBINTENISSEN OP ZICHT.

Per 31 december 1972 Per 31 december 1973

F 228.143.992.313 244.818.533.203
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De verbintenissen op zicht, die van het ene jaar tot het andere met
F 16.674.540.890 toenemen, omvatten de biljettenomloop, de rekeningen-
courant en diversen en de onder de rubriek cc Internationale Akkoorden ))
uitstaande bedragen.

INTERNATIONAAL MUNTFONDS :

Bijzondere trekkingsrechten, netto cumulatieve toewijzing.

Per 31 december 1972 Per 31 december 1973

F 10.467.300.000 10.186.198.565

Ten belope van haar saldo is de rekening cc Bijzondere trekkings-
rechten, netto cumulatieve toewijzing )) de tegenpost van de rekening op
de actiefzijde cc Internationaal Muntfonds Bijzondere trekkings-
rechten )) C).

De verbintenis die ze tot uitdrukking brengt werd per 31 december
1973 met F 281.101.435 gereduceerd door overschrijving van een zelfde
bedrag naar de rekening cc Voorlopige aanpassing naar aanleiding van de
wet d.d. 3 juli 1972 )); dat bedrag komt in mindering van de minder-
waarden die op de actiefzijde tot uiting werden gebracht C).

EUROPEES FONDS VOOR MONETAIRE SAMENWERKING.

De inhoud van onderhavige rubriek werd omschreven in de commen-
taar gewijd aan de rekening die onder dezelfde benaming op de actiefzijde
is opgenomen (").

Per 31 december 1973 heeft de Bank geen schuld tegenover het
Europees Fonds voor Monetaire Samenwerking.

(1) Zie blz. 120 van onderhavig verslag.
(2) Zie blz. 128 van onderhavig verslag, voetnoot (2).
(3) Zie blz. 123 van onderhavig verslag.
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MONETAIRE RESERVE.

Overeenkomstig de gentlemen's agreements die in België met de
financiële instellingen werden gesloten en de regelingen die ter zake
in het Groothertogdom Luxemburg werden getroffen C), worden bij de
Bank, als monetaire reserve, deposito's op speciale rekening aangehouden,
namelijk:

Per 31 december 1972 Per 31 december 1973

- België

- Groothertogdom
Luxemburg C) .

.F 11.790.972.000 33.630.730.454

.F 897.787.648

TE LEVEREN VREEMDE VALUTA'S EN GOUD.

Per 31 december 1972 Per 31 december 1973

F 21.546.617.022 26.530.308.905

Commentaar betreffende deze rubriek en de tegenrekening op de
actiefzijde « Debiteuren wegens termijnverkopen van vreemde valuta's en
goud ))werd bij de analyse van de activarekeningen gegeven (").

PENSIOENKAS VAN HET PERSONEEL.

Per 31 december 1972 Per 31 december 1973

F 3.988.207.371 4.541.095.997

De rekening « Pensioenkas van het Personeel ))is de tegenpost van de
actiefrekening « Waarden van de Pensioenkas van het Personeel )) (4).

(1) Voor beschrijving ervan, zie blz. 82 en volgende van onderhavig verslag.
(2) De in het Groothertogdom Luxemburg getroffen regelingen werden van kracht op 2 januari

1973.
(") Zie blz. 121 en 124 van onderhavig verslag.
(4) Zie blz. 130 van onderhavig verslag.

135



PASSIVA-OVERGANGSREKENINGEN.

De passiva-overgangsrekeningen zien er per 31 december 1973 uit als
volgt:

c) Fonds van de Honderdste Verjaring . F

d) Verzamelingen F
De rekeningen sub c) en d) hebben hun tegenpost
in de activa-overgangsrekeningen.

e) Voorziening voor kosten van aankoop, verkoop en
verzending van goud . . F

f) Voorziening voor gebouwen, materieel en meube-
len (") . . F

g) Maatschappelijke voorziening voor diverse risi-
co' s (") . F 2.500.000.000

-----------------
Totaal F 4.997.215.071

a) Herdisconto van
in portefeuille

b) Uitgedrukte en
len (") .

de wissels en schatkistcertificaten
.F

niet-gerealiseerde koersverschil-
F

KAPITAAL.

396.669.002

1.450.164.347

40.167.594

19.484.701

100.000.000

490.729.427

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 zijn op naam van de Staat.

RESERVEFONDS.

Het Reservefonds, waarvan sprake in artikel 14 der statuten van de
Bank, omvat volgende rubrieken :

(') De tegoeden in vreemde valuta's van de Bank worden geboekt op grond van de spilkoersen;
het verschil tussen de aankoopkoers en de spilkoers is opgenomen in de « Uitgedrukte en niet-
gerealiseerde koersverschillen» zolang het niet definitief is, m.a.w. zolang de vreemde valuta's niet
werden te gelde gemaakt.

(2) Zie blz. 157 van onderhavig verslag.
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Per 31 december 1972 Per 31 december 1973

Statutaire reserve F 950.298.884 1.002.730.560

Buitengewone reserve . F 857.623.627 1.308.666.275

Afschrijvingsrekening van gebou-
wen, materieel en meubelen. F 2.033.259.827 2.068.937.325

Totaal. F 3.841.182.338 4.380.334.160

De verhoging van het Reservefonds vertegenwoordigt het gedeelte
van de winst van 1972 dat naar de statutaire reserve gaat, een overschrijving
van F 451.042.648 naar de buitengewone reserve ten laste van de Winst- en
Verliesrekening van 1973, alsmede de afschrijving op de gebouwen uitge-
voerd op 31 december 1973.

TE VERDELEN NETTOWINST.

Het batig saldo van de Winst- en Verliesrekening, dat overeen-
komstig de beschikkingen van artikel 38 van de statuten de te verdelen
nettowinst uitmaakt, beloopt F 567.715.787 tegen F 530.950.420 per
31 december 1972.
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ORDEREKENINGEN

MINISTERS VAN NATIONALE OPVOEDING :
Tegoeden voor hun rekening bij het Bestuur der Postchecks (Onderwijswetgeving).

De orderekening « Ministers van Nationale
Opvoeding : Tegoeden voor hun rekening bij het
Bestuur der Postchecks (Onderwijswetgeving) )) is op
de weekstaat van de Bank opgenomen onder het totaal
van de passiva C).

De tegenpost ervan « Bestuur der Postchecks :
Tegoeden voor rekening van de Ministers van Natio-
nale Opvoeding (Onderwijswetgeving) )) staat op de
weekstaat, onder het totaal van de activa. . F 3.225.464.284

GEOPENDE DOCUMENTAIRE KREDIETEN.

Onder het hoofd « Geopende documentaire kre-
dieten » zijn opgenomen, de importkredieten geopend
door de Bank aan Belgische ondernemingen, cliënten
van haar discontokantoren, alsmede de exportkredieten
geopend door bemiddeling van buitenlandse banken F 6.949.839

(') Rekening geopend bij toepassing van de wet d.d. 29 mei 1959, art. 15, gewijzigd door
de wet d.d. 11 juli 1973, art. 5.
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VISUM VAN ACCEPTEN BETREFFENDE DE IN- EN UITVOER.

Bankaccepten of handelsaccepten in omloop
op 31 december 1973 C), bekleed met het visum van
de Bank, waarbij deze zich verbindt tot discontering
ervan, wanneer de resterende looptijd nog slechts
120 dagen bedraagt en zulks voor zover voldaan is aan
bij het viseren gestelde voorwaarden . F 21.638.638.669

BORGTOCHTEN VERLEEND TEN GUNSTE VAN HET PERSONEEL.

Borgtochten verleend door de Bank aan som-
mige discontokantoren, uit hoofde van leningen ver-
strekt door de Algemene Spaar- en Lijfrentekas aan
personeelsleden van de Bank voor de bouw of de aan-
koop van een huis . . F 466.452.999

ONTVANGEN WAARBORGEN.

De ontvangen waarborgen omvatten volgende
posten:

Onderpanden van de voorschot-
rekeningen .F 33.949.310.090

Waarborgen verleend door de
discontocedenten F 1.459.715

Te transporteren F 33.950.769.805

geviseerde accepten :
- uitvoer F
- invoer F

(1) Andere dan die aanwezig in de portefeuille van de Bank, te weten :
Per 31 december 1972 Per 31 december 1973

19.468.304.884 20.450.043.309
1.733.974.334 1.188.595.360

F 21.202.279.218(") 21.638.638.669(")
(*) Inclusief die welke op de balansdatum binnen

de 120 dagen vervallen . . . . • . • F 2.939.733.854 1.659.970.819
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Transport. . F

Waarborgen in overheidseffecten
verstrekt door opnemers van call
money F

Diverse borgtochten . . . . F

33.950.769.805

8.552.128.000

985.404.709

Totaal. . F 43.488.302.514

VAN DE SCHATKIST ONTVANGEN WAARBORGCERTIFICATEN.

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 d.d. 28 juli
1948 houdende wijziging van de besluitwet n' 5 van
1 mei 1944 betreffende de voorwaarden inzake aan- en
verkoop van goud en van vreemde valuta's . .F 700.000.000

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 1973. . F 79.531.768

BEWAARNEMINGEN VAN EFFECTEN.

De onderverdeling van de bewaarnemingen is als
volgt:

Internationaal Muntfonds

Internationale Ontwikkelings-
Associatie

.F 7.263.500.000

Te transporteren

.F

.F

47.000.000

7.310.500.000
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Transport. F

Aziatische Ontwikkelingsbank F

Andere bewaarnemingen.. F

SCHATKIST.

7.310.500.000

54.597.211

129.949.15l.831

Totaal. . F

De orderekeningen opgenomen onder de rubriek
Il Schatkist » 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 Spoor-
wegen . . . . . . . . . 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

Te transporteren. . F

.F

5.000.000.000

l. 000 .000.000

638.305.187

l.203.91l.072

3.659.401.000

11.50l.617.259
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Transport. . F

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

Diverse waarden :
- neergelegd door het Munt-

fonds C) . F
- andere .. F

11.501.617.259

317.285.000

1.090.038.335
2.157.419.385

F 15.066.359.979

Diverse waarden door de Staat in bewaring genomen:

VVaarden door derden
gedeponeerd F

Dienst der ingeschreven Schuld. F

Deposito- en Consignatiekas . F

Als borgstelling gedeponeerde
waarden . . . . . . . . F

36.468.701.452

212.395.418.700

2.759.014.483

9.738.416.892

F 261.361.551.527

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

Af le leveren waarden. . . . . .

RENTENFONDS :

39.318

Totaal.

F

F

20.377.686.764

296.805.637.588

De bij de Bank gedeponeerde waarden die eigen-
dom zijn van het krachtens de besluitwet d.d. 18 mei
1945 opgerichte Rentenfonds bedragen. . . . . F 24.770.386.936

(1) Belgisch Muntfonds.
(2) Bij toepassing van het besluit van de Regent dd. 17 januari 1949.

143



ALGEMENE SPAAR- EN LIJFRENTEKAS.

De neerleggingen van de Algemene Spaar- en Lijf-
rentekas worden ingedeeld als volgt :

Voorlopige beleggingen

Beleende fondsen . .

Neergelegde waarborgen
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.F

.F

.F

Totaal. . F

39.331.120.755

43.654.500

535.428.648

39.910.203.903



WINST- EN VERLIESREKENING

Aan de voorstelling van de Winst- en Verliesrekening werden wijzi-
gingen aangebracht.

Ten einde de vergelijkingen te vergemakkelijken werden de cijfers
voor 1972, die in de hierna volgende commentaar voorkomen, in overeen-
stemming gebracht met de inhoud der nieuwe rubrieken. De eventuele
verschillen ten opzichte van de gegevens die voor dat boekjaar werden
gepubliceerd worden telkens gerechtvaardigd.

CREDIT

PROVENU DER DISCONTO- EN VOORSCHOTVERRICHTINGEN.

Per 31 december 1972 Per 31 december 1973

F 670.388.543 1.538.867.306

De bruto-opbrengst van de disconto- en voorschotverrichtingen is meer
dan verdubbeld.

Die gevoelige stijging kan als volgt worden verklaard:

enerzijds bereikten de verrichtingen gemiddeld, in 1973, een afgetekend
hoger volume dan in 1972 C);

(1) Gemiddeld volume der verrichtingen (in miljoenen franken) :

- overheidseffecten . . . . . . . . . . . . .
- handelspapier en voorschotten op onderpand. . . .

In 1972
2.516

13.111
15.627

In 1973
2.472

22.104
24.576
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anderzijds werden de disconto- en rentetarieven in 1973 vijfmaal ver-
hoogd C); tijdens de laatste dagen van december werd bovendien een
speciale rentevoet toegepast op de afgiften, door het Herdiscontering-
en Waarborginstituut, van papier dat niet op de herdisconto- en visum-
plafonds wordt aangerekend : die rentevoet lag hoger dan die van de
voorschotverrichtingen C).

Tegenover de bruto-ontvangst staat, op het debet van de Winst- en
Verliesrekening C), het provenu van de disconto- en voorschotverrichtingen
dat 3 pct. overschrijdt en dat aan de Staat wordt toegekend overeenkomstig
artikel37 der statuten.

Door de toepassing van deze bepaling, kwam het grootste deel van
de verhoging van de bruto-ontvangst, namelijk F 595.771.358 op
F 868.478.763, ten goede aan de Schatkist.

PROVENU VAN DE VERRICHTINGEN MET HET BUITENLAND.

Per 31 december 197.2 Per 31 december 1973

F 2.155.073.230(4) 5.537.044.405

De evolutie, van het ene jaar tot het andere, van de bruto-opbrengst
der verrichtingen met het buitenland, vertoont dezelfde kenmerken als die
van de bruto-opbrengst van de disconto- en voorschotverrichtingen : gevoe-
lige stijging van het volume der verrichtingen C), en een merkelijke verho-
ging van de rentepercentages (6).

(1) Zie bijlagen bij onderhavig verslag, tabel n" 16.
(2) Zie blz. 91 van onderhavig verslag.
(3) Zie blz. 150 van onderhavig verslag.
(4) Bedrag dat op het credit van de Winst- en Verliesrekening werd

geboekt per 31 december 1972. . . . . . . . .. F 1.689.099.562
Aandeel van de Staat dat vooraf werd afgetrokken. .. F 465.973.668
Bruto-ontvangst F 2.155.073.230

(") Gemiddeld volume van de activa (in miljoenen franken) :
Internationaal Muntfonds : In 1972 In 1973
- Deelneming 18.589 16.841
- Bijzondere trekkingsrechten. . . . . . . . . . 13.779 17.566
Vreemde valuta's (buiten de hierna vermelde post). . . 43.586 57.195
Monetaire samenwerking in de schoot van de E.E.G. . 15.738

(6) De vergoeding die door de Staat aan de Bank wordt toegekend in verband met de posities
op het Internationaal Muntfonds, blijft beperkt tot 0,50 pct. per jaar.
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De rentevoet der certificaten op drie maanden van de Amerikaanse
Schatkist is bijvoorbeeld gestegen van 5,20 pct. einde december 1972, tot
7,45 pct. in december 1973, nadat hij in september tot een maximum van
9,05 pct. was opgelopen.

De gemiddelde discontovoet der deelnemende centrale banken, van
toepassing op de kredietverlening op zeer korte termijn in de schoot
van de Europese Economische Gemeenschap, is gestegen van 5 pct., bij het
begin van het jaar, tot 8 pct., tijdens de maand december jl.

Het aandeel van de Staat in het provenu der verrichtingen met het
buitenland dat voorkomt op het debet van de Winst- en Verliesrekening
werd door drie faktoren gunstig beïnvloed: de volumestijging van de dollars
van de Verenigde Staten van Amerika die de Bank aanhoudt onder dekking
van de Staatswaarborg volgend uit artikel 6 van de besluitwet n" 5 van
1 mei 1944 C), die de laatste keer bij de wet van 7 juni 1973 werd gewijzigd,
de betere opbrengst van de beleggingen welke met die dollars werden
verricht, en de wijzigingen die werden aangebracht aan de regelingen
tussen de Staat en de Bank waarbij de toepassingsmodaliteiten van die
waarborg worden vastgelegd C).

Van het ene jaar tot het andere is het aandeel van de Staat, uit dien
hoofde, gestegen van F 465.973.668 totF 2.110.042.814.

PROVENU DER OVERHEIDSFONDSEN.

Per 31 december 1972 Per 31 december 1973

F 287.957.797 299.393.460

Het provenu der overheidsfondsen verworven door de Bank krachtens
de artikelen 18 en 21 van haar statuten C), neemt van jaar tot jaar toe inge-
volge de stijging van de portefeuille die voortvloeit uit de overschrijvingen
naar het Reservefonds.

(1) Zie blz. 122 van onderhavig verslag.
(2) Zie blz. 151 van onderhavig verslag.
(3) Zie blz. 129 van onderhavig verslag.
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RECHTEN OP BEWAARNEMINGEN, PROVISIES EN VERGOEDINGEN.

Per 31 december 1972 Per 31 december 1973

F 199.625.445 213.081.889

Het bedrag geïnd uit hoofde van rechten op bewaarnemingen, provisies
en vergoedingen is nagenoeg ongewijzigd.

De forfaitaire toelage van 0,10 pct. op de niet-rentende geconsolideerde
vordering van F 34.000.000.000 van de Bank op de Staat is opgenomen
onder de vergoedingen. Die toelage heeft tot doel de Bank gedeeltelijk
schadeloos te stellen voor de instandhouding van de biljettenomloop waar-
van bovengenoemde vordering de tegenpost vormt.

DIVERSE ONTVANGSTEN.

Per 31 december 1972 Per 31 december 1973

F 26.758.566 C·) 2.780.094

De ontvangsten van 1973 vloeien hoofdzakelijk voort uit de verkoop
van een afgeschreven onroerend goed dat de Bank niet meer gebruikte.

TERUGBETALING VAN BELASTINGEN.

Per 31 december 1972 Per 31 december 1973

F 39.291.106

De terugbetaling van belastingen ontvangen in 1973, te weten
F 36.742.580, werd in mindering gebracht van de lasten van het boekjaar
uit hoofde van belastingen en taksen C).

(1) Bedrag dat op die datum opgenomen is onder de rubriek « Ontvangsten nopens afgeschreven
en te gelde te maken activa ».

(2) Zie blz. 154 van onderhavig verslag.
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AFNEMINGEN VAN DE PASSIVA-OVERGANGSREKENINGEN.

- Voorziening voor gebouwen, materieel en meubelen.

Per 31 december 1972 Per 31 december 1973

F 24.518.557 15.853.050

Het bedrag afgenomen van de rekening « Voorziening voor gebouwen,
materieel en meubelen II moet de investeringsuitgaven voor nieuwe con-
structies dekken.

In 1973 waren die uitgaven kleiner dan tijdens het vorige boekjaar.

Fiscale voorziening.

Ten gevolge van de wijziging die werd aangebracht aan de boeking
van de belastingen en taksen die de Bank verschuldigd is C), heeft deze
voorziening geen reden van bestaan meer. Het bedrag van F 451.856.013
dat er per 31 december 1972 op voorkwam werd op 31 december 1973
overgeboekt op het credit van de Winst- en Verliesrekening om aan de
« Maatschappelijke voorziening voor diverse risico's II te worden toe-
gevoegd.

(') Zie blz. 154 van onderhavig verslag.
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DEBET

AANDEEL VAN DE STAAT.

Per 31 december 1972 Per 31 december 1973

Disconto en voorschotten . .F 203.676.678 799.448.036

Verrichtingen met het
buitenland

Monetaire reserve

F

F

F

465.973.668 2.110.042.814

660.348.900

669.650.346 3.569.839.750

Het aandeel van de Staat, dat bovenaan op het debet van de Winst-
en Verliesrekening staat, werd berekend op het provenu van de verrich-
tingen van de Bank vóór aftrek van de lasten (algemene onkosten, afschrij-
vingen, belastingen en taksen); het is onafhankelijk van wat aan de Schat-
kist toekomt in de verdeling van de nettowinst.

In 1972 bestond dit aandeel uit twee delen; een derde deel is -er in
1973 bijgekomen in samenhang met het voorkomen van een monetaire
reserve in de boeken van de Bank.

Het bedrag van F 669.650.346 dat in 1972 door de Staat werd geïnd
moet in verband worden gebracht met een brutoprovenu van disconto-
en voorschotverrichtingen en verrichtingen met het buitenland van in totaal
F 2.825.461.773; het bedrag van F 3.569.839.750 dat hem in 1973 werd uit-
gekeerd staat tegenover een bruto-ontvangst van F 7.075.911.711.

Aan de toekenning aan de Staat van een gedeelte van het provenu van
de verrichtingen van de Bank liggen volgende bepalingen ten gronde :
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- Disconto en voorschotten (1).

Artikel37 van de statuten van de Bank bepaalt dat de winst, die voor
de Bank voortkomt van het verschil tussen 3 pct. en de rentevoet van haar
disconto-, voorschot- en beleningsverrichtingen, aan de Staat toekomt.

Verrichtingen met het buitenland C).

Ten gevolge van artikel 6 van de besluitwet n' 5 d.d. 1 mei 1944, die
de laatste keer bij de wet van 7 juni 1973 werd gewijzigd, dekt de Staats-
waarborg de door de Bank aangehouden, niet-inwisselbare tegoeden in
dollars van de Verenigde Staten van Amerika.

Eén van de toepassingsmodaliteiten van die waarborg bestaat uit een
beding volgens hetwelk de Bank aan de Schatkist een gedeelte afdraagt van
het provenu van de belegging van die dollars, ten einde haar in de gelegen-
heid te stellen een reserve voor valutarisico's aan te leggen.

Na aanvankelijk te zijn vastgesteld op 50 pct. van het brutoprovenu der
beleggingen, werd dat gedeelte met ingang van 19 maart 1973 opgevoerd
tot 75 pct., waarbij rekening werd gehouden met de beslissing van de Euro-
pese landen, die deelnemen aan het akkoord betreffende de vernauwing
van de schommelingsmarges van hun valuta' s, de dollar gezamenlijk te laten
zweven. Er is echter bepaald dat het rendement van bovengenoemde beleg-
gingen dat aan de Bank toekomt niet lager mag zijn dan l,50 pct. 's jaars.

Monetaire reserve.

Gelet op de doeleinden waaraan de vorming van een monetaire reserve
beantwoordt, brengen de speciale rekeningen, waaruit die reserve bestaat,
geen rente op ten gunste van de rekeninghouders.

Vermits de monetaire reserve haar tegenwaarde heeft onder de activa
van de Bank, is ze nochtans voor deze laatste een bron van inkomsten die
aan de gemeenschap ten goede dienen te komen.

(1) Zie blz. 145 van onderhavig verslag.
(2) Zie blz. 146 van onderhavig verslag.
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Het bedrag dat uit dien hoofde aan de Schatkist per 31 december 1973
werd afgedragen is afhankelijk van de gemiddelde opbrengst van de pro-
ductieve activa, na aftrek van het hierboven gecommentariëerde aandeel
van de Staat in het brutoprovenu van de disconto- en voorschotver-
richtingen en de verrichtingen met het buitenland.

De verdelingen van baten en lasten tussen de Belgische Staat en de
Luxemburgse Staat die volgens akkoord tussen beide regeringen dienen
verricht, worden geregeld door het bijzonder protocol van 29 januari 1963
tussen België en het Groothertogdom Luxemburg betreffende het stelsel
van monetaire associatie C).

ALGEMENE ONKOSTEN.

Per 31 december 1972 Per 31 december 1973

Bezoldigingen en sociale lasten . F

Andere exploitatiekosten . F

1.383.884.534

153.198.010

1.597.089.731

180.925.848

1.537.082.544 . 1.778.015.579

min

Kosten ten laste van derden. . F 198.357.338 237.397.673

1.338.725.206( 2) 1.540.617.906

De Bank boekte vroeger op het debet van de Winst- en Verlies-
rekening, enerzijds, haar algemene onkosten na aftrek van de ten laste van
derden gerecupereerde kosten, en anderzijds, de gewone toelage aan de
Pensioenkas van het personeel.

(') Zie Belgisch Staatsblad van 29 juli 1965, blz. 9064 en volgende.
(2) Bedragen geboekt op het debet van de Winst- en Verliesrekening per 31 december 1972 :

Algemene onkosten. . . . . . . . . . . . . . . F 1.225.288.612
Gewone toelage aan de Pensioenkas van het Personeel. . . F 129.307.000

1.354.595.612
Min niet-aftrekbare B.T.W. geboekt onder de belastingen en
taksen . . . . . . . . . . . . . . F 15.870.406

----------------
Blijft . . F 1.338.725.206

F
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Voortaan zal ze melding maken van volgende gegevens : in de eerste
plaats, de bezoldigingen en de sociale lasten, met inbegrip van de gewone
toelage aan de Pensioenkas van het personeel, vervolgens de andere exploi-
tatiekosten, en, ten slotte, in mindering op het totaal van die twee posten,
het bedrag van de ten laste van derden gerecupereerde kosten.

Die voorstelling stelt het in vroegere verslagen reeds vermelde over-
wicht van de bezoldigingen en de sociale lasten in het totaalbedrag der
kosten, in het licht.

De stijging die van 1972 tot 1973, uit dien hoofde, werd vastgesteld is
niet het gevolg van een toeneming van de personeelssterkte : integendeel,
met 2.595 eenheden, tegenover 2.631 in 1972 en maximum 2.665 tijdens de
laatste tien jaar, loopt het personeelsbestand nog lichtjes terug. De bij-
komende uitgaven tijdens het afgelopen boekjaar vloeien voort uit de
akkoorden inzake sociale programmatie, de verhogingen volgens schaal
van de wedden en lonen, de stijging van het prijsindexcijfer bij consumptie
die aanleiding heeft gegeven tot de toepassing, op dichter bij elkaar lig-
gende tijdstippen dan in 1972, van vier verhogingen van de glijdende schaal,
alsmede de opvoering van het percentage en/of het plafond van sommige
bijdragen tot de sociale verzekering.

De overige exploitatiekosten, ten bedrage van F 180.925.848 voor
1973 tegen F 153.198.010 in 1972, omvatten alle uitgaven die geen betrek-
king hebben op de bezoldigingen en de sociale lasten, d.w.z. in hoofdzaak,
buiten de lopende kantoorkosten, de drukkosten, de kosten van informatie-
verwerking, het onderhoud en de herstelling van de gebouwen en de uit-
rusting ervan. De vermeerdering van die kosten met F 27.727.838 van het
ene jaar tot het andere is te wijten, enerzijds aan de stijging van prijzen en
tarieven alsmede aan de door leveranciers van goederen en diensten aan-
gerekende kosten, anderzijds, aan de uitrusting van het electronisch
centrum, dat het mogelijk maakt, zonder verhoging van personeel, talrijker
en meer ingewikkelde taken te vervullen.

De kosten ten laste van derden vertegenwoordigen de kostprijs van
diensten die door de Bank ten behoeve van diverse instellingen worden
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gepresteerd. De Bank stelt plaatsruimte en personeel ter beschikking onder
meer van het Belgisch-Luxemburgs Instituut voor de Wissel en het Cen-
traal Bureau voor de Kleine Spaarders.

De dienst van de Rijkskassier en die van het Rentenfonds worden gratis
verleend.

BELASTINGEN EN TAKSEN.

Per 31 december 1972 Per 31 december 1973

F 351.119.822C) 863.311.815( 2)

Tot 31 december 1972 stijfde de Bank regelmatig de rekening« Fiscale
voorziening » ten laste van de Winst- en Verliesrekening en nam daarvan de
bedragen af die werkelijk als belastingen en taksen werden uitgegeven.

Voortaan boekt ze als last eigen aan het boekjaar alle om het even
welke door haar verschuldigde belastingen en taksen, onder aftrek van de
eventueel tijdens hetzelfde boekjaar ontvangen terugbetalingen van belas-
ting.

Naast de vervroegde storting inzake de vennootschapsbelasting, die per
31 december 1973 werd aangepast, omvat het bedrag van F 863.311.815 de
roerende en onroerende voorheffingen, het niet -aftrekbaar gedeelte van de
belasting over de toegevoegde waarde op de aan de Bank geleverde goede-
ren en diensten, alsmede de provinciale en gemeentelijke belastingen.

De vermeerdering van de aanslagvoet en de toeneming, van het ene
boekjaar tot het andere, van het belastbaar bedrag, verklaren het hoge
cijfer dat per 31 december 1973 als belastingen en taksen op het debet Van
de Win st- en Verliesrekening werd geboekt.

(') Werkelijk voor het boekjaar 1972 betaald bedrag, na aftrek van een terugbetaling van
belastingen ten belope van F 39.291.106. Op 31 december had de Bank de fiscale voorziening
gestijfd met een bedrag van F 310.000.000.

(2) Voor het boekjaar 1973 verschuldigde belastingen, na aftrek van tijdens dat boekjaar ontvan-
gen terugbetaalde belastingen.
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AFSCHRIJVING VAN GEBOUWEN, MATERIEEL EN MEUBELEN.

Per 31 december 1972 Per 31 december 1973

F 120.144.664 174.348.311

De per 31 december 1973 uitgevoerde afschrijvingen kunnen worden
uitgesplitst als volgt :

- een eerste deel, ten bedrage van F 6l.502.521, werd geboekt op het
credit van de in het Reservefonds begrepen afschrijvingsrekening van de
gebouwen, het materieel en de meubelen; het omvat:

a) Uitgaven voor nieuwbouw .F 15.853.050
(bedrag afgenomen van de voorziening voor ge-
bouwen, materieel en meubelen)

b) Aanpassing van vroegere afschrijvingen. . F 45.649.471

- een tweede deel, ten belope van F 112.845.790, dekt volgende
uitgaven:

a) Modernisering van gebouwen .F 6l.174.286

b) Aankoop van materieel voor de Drukkerij, de
technische diensten en de kantoren F

c) Aankoop van meubelen voor de kantoren. F

42.352.345

9.319.159

BIJKOMENDE TOELAGE AAN DE PENSIOENKAS VAN HET PERSONEEL.

Per 31 december 1972 Per 31 december 1973

F 198.200.000 212.000.000

De toekenning van een bijkomende toelage aan de Pensioenkas van
het personeel hangt samen met de verhoging van de bezoldigingen op
grond van de evolutie van het prijsindexcijfer bij consumptie : ze heeft
tot doel de wiskundige reserves op het peil te brengen vereist voor de vesti-
ging van de niet-ingegane renten.

De coëfficiënt waartegen de bezoldigingen werden vereffend is sneller
gestegen in 1973 dan in 1972.
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OVERSCHRIJVINGEN NAAR DE RESERVE- EN VOORZIENINGS-
REKENINGEN.

Volgende overschrijvingen worden gedaan naar de reserve- en voor-
zieningsrekeningen :

Buitengewone reserve F 451.042.648

Maatschappelijke voorziening voor diverse risico's. F 680.000.000

Hierna detailgegevens betreffende de toestand van de buitengewone
reserve en van de voorzieningsrekeningen

a) Buitengewone reserve.

Per 31 december 1972 . .F 857.623.627

Overschrijving overeenstemmend met het gedeeltevan
de winst op de verkoop en de inning van effecten uit
de portefeuille overheidsfondsen, dat fiscale vrijdom
geniet mits het onbeschikbaar blijft (1) . . F 42.648

Overschrijving ten laste van de Winst- en Verlies-
rekening tot stijving van het Reservefonds . F

Saldo per 31 december 1973 .

451.000.000

1.308.666.275F

b) Fiscale voorziening.

Per 31 december 1972 . .F 451.856.013

Afsluiting van de rekening door overschrijving via de
Winst- en Verliesrekening naar de maatschappelijke
voorziening voor diverse risico's . F 451.856.013

(') Artikelen 34 en 105 van het Wetboek der inkomstenbelastingen.
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c) Voorziening voor gebouwen, materieel en meubelen.

Per 31 december 1972 . F 506.582.477

Afneming in 1973 C) .

Saldo per 31 december 1973 .

F

F

15.853.050

490.729.427

Op 31 december 1973 moest geen bedrag naar deze voorziening
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 1972 .F 1.820.000.000

Overschrijving van het saldo van
de rekening « Fiscale voorzie-
ning )), die per 31 december 1973
werd afgesloten . . F 451.856.013

Afneming van het winstsaldo van
het boekjaar 1973 . . F 228.143.987

F 680.000.000

Saldo per 31 december 1973 . F 2.500.000.000

De maatschappelijke voorziening werd aangelegd aan het einde van
1957 met het oog op de risico's verbonden aan de activiteit van de Bank
en de schommelingen waaraan haar resultaten onderhevig zijn.

De voorziening van F 2.500.000.000 vertegenwoordigt 3,18 pct. van
het gemiddelde cumulatieve bedrag van de portefeuille handelspapier en
de beleggingen in vreemde valuta's.

(') Zie blz. 149 van onderhavig verslag.
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TE VERDELEN 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, ten bedrage van F 543.715.787

a) 10 pct. aan de reserve. .

b) 8 pct. aan het personeel .

F
F

54.371.579

43.497.263

3. Van het nieuwe overschot, te weten F 445.846.945

a) aan het Rijk, 1/5e
• • • • • • • • • • F

b) aan de aandeelhouders, een tweede dividend F

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

89.169.389

356.000.000

677.556

Totaal van de te verdelen nettowinst F 567.715.787
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DIVIDEND TOEGEKEND VOOR HET BOEKJAAR 1973

Eerste totaal dividend

Tweede totaal dividend

F

F

24.000.000

356.000.000

Samen F 380.000.000

voor 400.000 aandelen, te weten, per aandeel, een
dividend van . .F 950

Coupon n' 172 zal met ingang van 1 maart 1974 betaalbaar zijn met
F 760, vrij van roerende voorheffing.

Daar het nettodividend F 760 beloopt, komt het belastbaar inkomen
per aandeel dat voor de personenbelasting dient te worden aangegeven, op
F 1.292 C), inclusief het belastingkrediet en de roerende voorheffing.

De Regentenraad

Cecil de STRYCKER, Vice-Gouverneur,
Roland BEAUVOIS, Directeur,
Elisabeth MALAISE, Directeur,
Henri VLOEBERGHS, D-irecteur,
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 HURIAUX, Regent,
Jozef HOUTHUYS, Regent,
William FRAEYS, Regent,
Georges DEBUNNE, Regent_

De Gouverneur,
Robert VANDEPUTTE.

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

B I ti kr di 760 x 45e as mg e let 100 .

760 x 1
Roerende voorheffing 4

F

F
760

342

F---- 190
F 1.292
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Balans

Winst- en Verliesrekening

Orderekeningen



ACTIVA BALANS PER 31 l

Goudvoorraad

Internationaal Muntfonds :
Deelneming
Leningen
Bijzondere trekkingsrechten

Totaal van de dekklngselementen

Vreemde valuta's

Te ontvangen vreemde valuta's en goud

Internationale akkoorden .

Europees Fonds voor Monetaire Samenwerking .

Debiteuren wegens termijnverkopen van vreemde valuta's en goud

Handelspapier

Voorschotten op onderpand
Instellingen waarvoor een bijzondere wet geldt
Banken
Ondernemingen en particulieren

1364.578.505
~.080.685.225

20.257.103

71.817.877.911

23.959.261.421

30.477.059.298

126.254.198.630

75.905.078.75!:J

3.500.213.876

28.775.833.359

40.081.826.520

2.465.520.833

450.000.000

301.847.383

1.407.878

34.000.000.000

2.771.333.509

3.450.349.538.'

1.050.741.185 .

4.293.560.219

2.193.489.756

4.541.095.997

913.422.348

330.949.919.790

Overheidseffecten :
Belgische overheidseffecten
Luxemburgse overheidseffecten

Deel- en pasmunt

Tegoed bij het Bestuur der Postchecks

Geconsolideerde vordering op de Staat

Speciale Schatkistbons.

Voorlopige aanpassing naar aanleiding van de wet dd. 3 juli 1972

Te Innen waarden

Overheidsfondsen

Gebouwen, materieel en meubelen

Waarden van de Pensioenkas van het Personeel.

Overgangsrekeningen

Totaal yan de activa
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DECEMBER 1973 PASSIVA

Bankbiljetten in omloop .

Rekeningen-courant en diversen

S h ki ~ Gewone rekening. . .
c at 1St B' . kmtengewone eonjunctuurta s

Instellingen waarvoor een bijzondere wet geldt
Banken in België
Ondernemingen en particulieren
Banken in het buitenland, gewone rekeningen
Te betalen waarden

3.993.195
6.954.718

308.905.850
559.540.619
390.475.579
626.636.282

2.444.209.4 79

Internationale akkoorden

Totaal der verbintenissen opzicht

Internattonaal Muntfonds :
Bijzondere trekkingsrechten, netto cumulatieve toewijzing.

Europees Fonds voor Monetaire Samenwerking .

Monetaire reserve :

België
Groothertogdom Luxemburg

Te leveren vreemde valuta's en goud.

Pensioenkas van het Personeel

Overgangsrekeningen

Kapitaal

Reservefonds

Statutaire reserve
Buitengewone reserve
Afschrijvingsrekening van gebouwen, materieel en meubelen

Te verdelen nettowinst

Totaal van de passiva
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238.505.910.500

4.340.715.722

1.971.906.981

244.818.533.203

10.186.198.565

33.630.730.45<1
897.787.648

26.530.308.905

4.541.095.997

4.997.215.071

400.000.000

1.002.730.560
1.308.666.275
2.068.937.325

567.715.787

330.949.919.790



DEBET WINST- EN VERLIESREKENING

mln:
Kosten ten laste van derden

Belastingen en taksen
Afschrijving van gebouwen, materieel en meubelen
Bijkomende toelage aan de Pensioenkas van het Personeel .
Overschrijvingen naar de reserve en voorztentngsrekentngen :

Buitengewone reserve
Maatschappelijke voorziening voor diverse risico's

Te verdelen nettowInst

Aandeel van de Staat :
Disconto en voorschotten
Verrichtingen met het buitenland
Monetaire reserve

Algemene onkosten :
Bezoldigingen en sociale lasten
Andere exploitatiekosten

799.448.036
2.110.042.814

660.348.900

8.058.876.217

3.569.839.750

1.597.089.731
180.925.848

1.778.015.579
- 237.397.673 1.540.617.906

863.311.815
174.348.311
212.000.000

451.042.648
680.000.000 1.131.042.648

567.715.787

ORDEREKENINGEN PER

Ministers van Nationale Opvoeding :
Tegoeden voor hun rekening bij het Bestuur der Postchecks (Onderwij

Geopende documentaire kredIeten
VIsum van accepten betreffende de in- en uItvoer .
Borgtochten verleend ten gunste van het personeel
Ontvangen waarborgen :

Onderpanden van de voorschotrekeningen
Waarborgen verleend door de discontocedenten
Waarborgen verstrekt door opnemers van call money
Diverse borgtochten

Van de Schatkist ontvangen waarborgcerttücaten
Te Incasseren waarden
Bewaarnemingen van effecten :

Internationaal Muntfonds
Internationale Oniaoikkelinqsaesociatie
Aziatische Ontwikkelingsbank
Andere bewaarnemingen

SchatkIst:
Diverse waarden toebehorend aan de Staat :

Preferente aandelen N.M.B.S.
Gewone aandelen N.M.B.S.
Deelhebbende obligaties N.M.B.S.
Schatkistbons van de Luxemburgse Regering
(Belgisch-Luxemburgs akkoord)
4 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 :
Waarden door derden gedeponeerd .
Dienst der ingeschreven Schuld
Deposito- en Consignatiekas
Als borgstelling gedeponeerde waarden ~

Waarden afgegeven ingevolge de bepalingen betreffende het
van onwaarde verklaren van de niet aangegeven Belgische
effecten aan toonder .

Af te leveren waarden .

Rentenfonds
Algemene Spaar- en LIjfrentekas :

Voorlopige beleggingen.
Beleende fondsen .
N eergelegde waarborgen

~--------------------------------------------------~~,



GI PER 31 DECEMBER 1973

Provenu der disconto- en voorschotverrichtingen .

Provenu der verrichtingen met het buitenland .

Provenu der overheidsfondsen

Rechten op bewaarnemingen, provisies en vergoedingen

Diverse ontvangsten .

Afnemingen van passiva-overgangsrekeningen :

Voorziening voor gebouwen, materieel en meubelen

Fiscale voorziening

15.853.050

451.856.013

CREDIT

1.538.867.306

5.537.044.405

299.393.460

213.081.889

2.780.094

467.709.063

8.058.876.217

R 31 DECEMBER 1973
-

ij Wetgeving)

33.949.310.090
1.459.715

8.552.128.000
985.404.709

7.263.500.000
47.000.000
54.597.211

129.949.151.831

5.000.000.000
1.000.000.000

638.305.187
1.203.911.072

3.659.401.000
317.285.000

1.090.038.335
2.157.419.385

15.066.359.979-~-----~
36.468.701.452

212.395.418.700
2.759.014.483
9.738.416.892-------~ 261.361.551.527

39.318
20.377.686.764

39.331.120.755
43.654.500

535.428.648

3.225.464.284
6.949.839

21.638.638.669
466.452.999

43.488.302.514
700.000.000
79.531.768

137.314.249.042

296.805.637.588
24.770.386.936

39.910.203.903

~------------------------------------------------~





VERSLAG
VAN HET

COLLEGE DER CENSOREN





Het College betreurt het overlijden van zijn eresecretaris, .de heer
Auguste Jadoul, die van 1948 tot 1965 in de Raden van de Bank zitting had.

Gedurende die vele jaren verleende de heer Jadoul een bekwame en
toegewijde medewerking aan het College, waar hij door zijn minzaamheid
ieders sympathie verwierf.

** *

Het College heeft met spijt afscheid genomen van zijn secretaris, de
heer F. Meyvaert, die de leeftijdsgrens had bereikt; het moet aldus de zeer
bekwame medewerking missen van een collega die gedurende vijftien jaar
op doelmatige wijze aan zijn werkzaamheden heeft deelgenomen.

Het sluit zich aan bij de hulde die hem bij zijn vertrek door het Beheer
van de Bank werd betoond en verheugt zich over de beslissing van de
algemene vergadering die hem de eretitel van zijn functie heeft verleend.

Het College betuigt nogmaals aan de heer Meyvaert al zijn dank en
al zijn waardering.

Tijdens zijn zitting van 28 maart 1973 duidde het College een-
stemmig de heer censor Alex Florquin aan om de heer Meyvaert als
secretaris op te volgen.

Het verheugt zich over de verkiezing, door de algemene vergadering
van 26 februari 1973, van de heer Lucien Roegiers tot censor.

** *
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Het College heeft de opdracht vervuld waarmede het overeenkomstig
de wettelijke en statutaire bepalingen wordt belast.

De begroting der uitgaven voor het boekjaar 1974 alsmede de balans
en de winst- en verliesrekening afgesloten per 31 december 1973, werden
binnen de reglementaire tijdgrenzen door de Regentenraad aan het College
voorgelegd.

Alvorens de begroting aan te nemen werden de voor het boekjaar 1974
geraamde uitgaven grondig nagezien.

De balans en de winst- en verliesrekening werden goedgekeurd na
een nauwkeurig onderzoek der boekingen en na steekproeven in de inven-
tarisbestanddelen te hebben gedaan.

Het College werd ingelicht over de met de Minister van Financiën
gevoerde onderhandelingen betreffende de toepassing van de Staatswaar-
borg verleend aan de Bank krachtens de besluitwet n' 5 van 1 mei 1944,
de laatste maal gewijzigd door de wet van 7 juni 1973, en over de aflossings-
modaliteiten der waardeverminderingen voortvloeiend uit de opwaardering
van de Belgische frank ingevolge de beslissingen van de monetaire con-
ferentie van 18 december 1971 te Washington, en uit de devaluatie van de
dollar der Verenigde Staten van Amerika, op 12 februari 1973.

De Algemene Raad heeft de verdeling van de winst definitief geregeld.

** *

De leden van het College hebben deelgenomen aan talrijke inspeeties
en verificaties bij het Hoofdbestuur en in de bijbanken en agentschappen.

Overeenkomstig artikel 223 van het huishoudelijk reglement heeft het
College kennis gekregen van de processen-verbaal van al de inspeeties en
verificaties waartoe werd overgegaan.

Het heeft grote waardering voor het voortdurend streven van de Bank
om de organisatie van haar diensten te vervolmaken, alsmede voor de ijver,
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de toewijding en de bekwaamheid waarmede het personeel zich van zijn
taak kwijt; het dankt de Directie van de Bank die het College geregeld
heeft ingelicht over al de feiten die voor het vervullen van zijn opdracht
van nut kunnen zijn.

De leden van het College der censoren,

Alex FLORQUIN, secretaris,
Louis PETIT,
Gaston VANDEWALLE,
Jacques DELRUELLE,
Hubert DETREMMERIE,
Henri DE KERCKHEER,
Roger van de WYER,
André LEYSEN,
Lucien ROEGIERS.

De Voorzitter,
Marcel LECLERCQ.
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Beheer en toezicht

Departementen en diensten

Bijbanken en agentschappen

Discontokantoren





Gouverneur

Vice-Gouverneur :

Directeuren

Regenten

Censoren

Secretaris

Schatbewaarder

BEHEER EN TOEZICHT

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,
Georges DEBUNNE.

HH. Marcel LECLERCQ, voorzitter,
Alex FLORQUIN, secretaris,
Louis PETIT,
Gaston VANDEWALLE,
Jacques DELRUELLE,
Hubert DETREMMERIE,
Henri DE KERCKHEER,
Roger van de WYER,
André LEYSEN,
Lucien ROEGIERS.

Mej. Godelieve VAN POUCKE.

H. Maurice JORDENS.

REGERINGSCOMMISSARIS

H. Marcel D'HAEZE.
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ADVISEURS

Economisch adviseur H. Jacques MERTENS de WILMARS.

Adviseurs van de Directie HH. Armand VRANCKX, chef van het personeel,

Ferdinand ASPESLAGH,

Julien LIEBAERT.

DEPARTEMENTEN EN DIENSTEN

Departement Algemene Thesaurie HH. M. }ORDENS, schatbewaarder,

Hoofdkas J. SANDRON, hoofdkassier,
inspecteur-generaal,

Rekeningen-courant C. SCHLOSS, inspecteur-generaal.

Departement Buitenland P. ANDRE, onderdirecteur,

Wisseldienst F. HEYV AERT, inspecteur-generaal,

Statistiek Buitenlandse Betalingen W. VANLEEUW, inspecteur-generaal,

Internationale Akkoorden R. VANDEN BRANDEN, inspecteur-generaal,

Controle van de Verrichtingen op Goederen G. VAN DEN S.TEEN, afdelingshoofd.

Departement Drukkerij C. AUSSEMS, onderdirecteur,

Technische dienst

Administratieve dienst

C. AUSSEMS, »

M. VAN HEDEN, afdelingshoofd.

Departement Krediet

Disconto

Voorschotten en Portefeuille

Risicocentrale

P. HERMANT, onderdirecteur,

R. STEVENS, inspecteur-generaal,

P. BOON, afdelingshoofd,

F. TOURNEUR, afdelingshoofd.

Departement Overheidsfondsen

Effecten

Rentenmarkt

Dienst van de Rijkskassier

A. RO\VIES, inspecteur-generaal,

O. BELLEMANS, inspecteur-generaal,

P. GENIE, afdelingshoofd,

C. DE RUYTER, inspecteur-generaal.

Departement Algemene Controle

Buitencontrole

Inspeetie

R. SIMONIS, onderdirecteur,

J. MAERTENS, inspecteur-generaal,

R. VAN STEENKISTE, inspecteur-generaal,
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Secretariaat van de Directie

HH. A. BAUDEWI]NS, onderdirecteur,

G. DEVRIENDT, inspecteur-generaal,

Mej. M. WILLEMS, afdelingshoofd.

Departement Algemeen Secretariaat

Secretariaat

Departement Bijbanken en Agentschappen HH. ]. GRAS, onderdirecteur,

J. VANNESTE, inspecteur-generaal.

Departement Boekhouding en Budgetcontrole P. DASIN, inspecteur-generaal,

Boekhouding G. LAKIERE, inspecteur-generaal,

Budgetcontrole ]. VAN ROY, inspecteur-generaal,

Departement Immobiliën J. WENS, inspecteur-generaal,

Gebouwen F. DEMEULENAERE, inspecteur-generaal,

Economaat en Toezicht a.i. ; I. DE NIL, (/fdelingshoofd.

Departement Personeel A. VRANCKX, adviseur van de directie,
chef van het personeel,

Sociale Relaties J. LUYCKF ASSEEL, inspecteur-generaal,

Bezoldigingen en Pensioenen G. PIRSON, inspecteur-generaal,

Medico-sociale dienst Dr M. ROMAIN.

Departement Organisatie en Opleiding HH. J. POULLET, onderdirecteur,

Elektronisch Centrum A. VLASSELAER, inspecteur-generaal,

Organisatie ]. NAGANT, afdelingshoofd,

Opleiding P. JACOBS, afdelingshoofd.

Departement Studiën ]. BAUDEWYNS, onderdirecteur,

Voorlichting L. PLUM, inspecteur-generaal,

Statistiek R. EGLEM, inspecteur-generaal,

Documentatie F. VAN DE CASTEELE, inspecteur-generaal,

Juridische dienst A. VRANCKX, adviseur van de directie.

Dienst Verzamelingen en A. vander STRAETEN, inspecteur-generaal.
Letterkundige Bibliotheek

***
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BIJBANKEN

Beheerders :

Antwerpen HH. E. HUYBRECHT,

Luik J. VILENNE,

Luxemburg (Groothertogdom) M. HENNEQUIN.

AGENTSCHAPPEN

Agenten:

Aalst HH. F. DE KEYSER,

Aarlen R. TOBIE,

Aat F. KERVYN de MARCKE ten DRIESSCHE,

Bergen A. D'HAUWE,

O. VAN BOXSTAEL, (2)

Brugge

Charleroi

J. VANDEN BOSCH,

J. TIELEMANS,

Dendermonde J. BOUDOU,

Dinant G. MARLET,

Doornik V. BRANDELAER,

Eeklo L. GHYSELS,

Gent F. COLLUMBIEN,

Geraardsbergen F. DEPUYDT,

Hasselt K. DEWAELE,

Hoei G. WALNIEH,

leper G. BURGGRAEVE,

(') Agentschap afgeschaft op 31-1-1974.
(2) Ambtenaar belast met het beheer van dit agentschap.
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Agenten:

Kortriik HH. A. DE VULDER,

La Louvière R. DEKUYPER,

Leuven H. LIEN ART van LIDTH de ]EUDE,

Malmédy J. TASSIER,

Marche-en- Famenne J. BOFFING,

Mechelen

Moeskroen

Namen

Neufchâteau

Niscel

Oostende

Oudenaarde

Péruwelz

Philippeville (I)

Roeselare

L. KERREMANS,

F. RYCKAERT,

F. LEFEVER,

J. VAN ROMPAY,

P. VAN NIEUWENHUYSE,

G.ONGENA,

P. PEETROONS,

P. NYS,

C. METTENS, (2)

M. WELLEMANS,

Ronse M. THIJS,

Sint-Niklaas H. ALLAER,

Tienen K. MORTIER,

Tongeren F. LEFLERE,

Turnhout L. VAN DEN WIJNGAERT,

Verviers A. FRANÇOIS,

Veurne F. VANHERP,

Waver R. PINSART,

Zinnik C. LOTS.

(') Agentschap afgeschaft op 31-1-1974.
(2) Ambtenaar belast met het beheer van dit agentschap.
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DISCONTOKANTOREN

Krachtens het door de Bank in 1971 vastgelegde beleid, hebben de meeste

Discontokantoren zich uitgesproken voor een autonoom statuut en treffen zij schik-

kingen om zich aan de voogdij van de Bank te onttrekken.

Teneinde de continuïteit van hun kredietverrichtingen te verzekeren traden zij

in onderhandeling met de Algemene Spaar- en Lijfrentekas, de Nationale Maat-

schappij voor Krediet aan de Nijverheid en de Nationale Kas voor Beroepskrediet;

bij traditie waarborgen de Discontokantoren de goede afloop van de verrichtingen

van deze instellingen.

In november 1973 werd door deze instellingen een gemeenschappelijke overeen-

komst tot samenwerking met de Kantoren voorgesteld. De meeste Discontokantoren

hebben de termen van deze overeenkomst aanvaard.

De Kantoren van Luik en Roeselare hebben echter geopteerd voor een autonoom

statuut dat hun de mogelijkheid biedt te blijven samenwerken met de N.M.K.N. en

de N.K.B.K. terwijl terzelfdertijd een belangrijk deel van hun aktiviteit op het

Gemeentekrediet van België wordt afgestemd.

De Discontokantoren van Moeskroen en Eeklo zijn tijdens het boekjaar 1973 in

liquidatie getreden.

Discontokantoren die tot nader bericht onder de voogdij van de Bank blijven.-

Leden:

La Louvière HH. L. PONCEAU,
M. HAUTIER,
J. NICODEME.

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

Mechelen en Boom P. CARTUYVELS,
J. VIGNERON,
F. VERHAEGEN.

Philippeville A. PEPIN,
G. LADURON,
C. VAN ROLLEGHEM.
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Leden:

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

Verviers en Malmédy G. PELTZER,
F. TIQUET,
R. van der SCHUEREN.

Zinnik L. BASTIN,
Ridder H. le MAISTRE

d'ANSTAING,
F. GILBERT.

Discontokantoren die, in het kader van de nieuwe overeenkomst inzake samenwerking
met de A.S.L.K., de N.M.K.N. en de N.K.B.K., een autonoom statuut hebben gekozen.

Leden:

Antwerpen HH. R. GORlS,
P. BRACHT,
J. SPETH,
K. HENS,
A. MICHIELSEN.

Aalst F.-P. CALLEBAUT,
R. WAMBACQ,
M. GEERINCKX.

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

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

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

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

Dendermonde R. DE COENE,
A. GEERINCK,
W. WINDEY.
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Leden:

Dinant en Marche-en-Famenne HH. Baron R. de VILLENF AGNE
de VOGELSANCK,

J. de MONTPELLIER
d'ANNEVOIE,

Baron C. GOFFINET.

Doornik E. THORN,
A. COUPLET,
P. BEAUDUIN,
H. LEMAIRE,
M. SIMON.

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

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

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

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

Kortrifk P. DE WITTE, (1)
Baron E. de BETHUNE,
J. DE STOOP.

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

Namen J. P. le HARDY
de BEAULIEU,

A. PIRMEZ,
J. DELATTRE,
Graaf G. de LIEDEKERKE.

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

Nijvel E. de STREEL,
R. LECHIEN,
N. DESCAMPE.

(') Ontslaggever sedert 9-1-1974 en vervangen door I. Janssens de Bisthoven vanaf 10-1-1974.
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Oostende en Veurne

Oudenaarde

Aat en Péruwelz

Ronse

Sint-Niklaas

Tongeren

Turnhout

Waver

Discontokantoren in liquidatie.

Aat

Eeklo

Moeskroen

Leden:

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

R. VAN CAUWENBERGHE,
C. MAERE,
W. VAN DER PERRE.

H. LEMAIRE,
M. SIMON,
P. BEAUDUIN,
A. COUPLET,
E. THORN.

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

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

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

van BRIENEN,
P. MEYERS.

L. JANSEN,
J. DIERCKX,
A. DIERCKX de CASTERLE.

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

de BEAULIEU,
L. DELVOYE.

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

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

G. BLANCKE,
J. CASIER.
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Bij lagen



VERGELIJKING VAN DE BALANSEN

ACTIVA 19731969 1970 1971 1972

Goudvoorraad

Internationaal Muntfonds :
Deelneming
Leningen
Bijzondere trekkingsrechten

Totaal van de dekklngselementen

Vreemde valuta's.

Te ontvangen vreemde valuta's en goud

Internationale akkoorden .

Europees Fonds voor Monetaire Samenwerking

Debiteuren wegens termijnverkopen van vreemde
valuta's en goud

Handelspapier

Voorschotten op onderpand:
Instellingen waarvoor een bijzondere wet geldt
Banken
Ondernemingen en particulieren

Overheidseffecten :

B elgische overheidseffecten
Luxemburgse overheidseffecten

Deel- en pasmunt

Tegoed bij het Bestuur der Postchecks .

Geconsolideerde vordering op de Staat .

Speciale Schatkistbons

Voorlopige aanpassing naar aanleiding van de wet
dd. 3 juli 1972

Te innen waarden

Overheidsfondsen

Gebouwen, materieel en meubelen .

Waarden van de Pensioenkas van het Personeel

Afgeschreven en te verzilveren waarden

Dvergangsrekeningen

"75.947,2 73.519,4 77.206,6 75.393,9

7.777,0 19.583,8 29.972,2 25.913,7 23.959,3

71.817,9

103.348,7

10.245,5 20.269,8 26.095,0 30.477,0

126.254,283.724,2

35.618,5

17.509,8

39.013,9

10.718,0

140,2

127.448,6

35.039,2

244,8

127.402,6

52.420,9

11,4

75.905,1

3.500,2

34.015,5 37.843,0 34.777,4 20.594,4 28.775,8

18.638,5 6.487,9 15.084,2 33.433,7 40.081,8

18,8
9,1

19,7

147,7
27,8
13,1

305,9
0,7

12,0

2.630,5
867,6
27,7

364,6
2.080,7

20,2

15.550,0

281,4

1,4

34.000,0

923,0

3.632,8

2.105,0

2.857,9

p.m.

822,5

47,1

13.250,0

265,2

1,6

34.000,0

1.196,0

3.728,4

2.161,0

3.119,9

p.m,

785,7

188,6 318,6

4.925,0

312,3

0,9

34.000,0

414,3

3.832,3

2.191,7

3.514,1

p.m.

578,4

3.525,8

1.100,0

312,8

1,6

34.000,0

565,7

4.110,8

2.191,6

3.988,2

p.m.

778,4

2.465,5

450,0

301,8

1,4

34.000,0

2.771,3

3.450,4

1.050,8

4.293,6

2.193,5

4.541,1

913,4

249.727,6 256.248,1 262.681,8 284.437,9 330.949,9



PER 31 DECEMBER (in miljoenen franken) BIJLAGE 1

E

PASSIVA
I 1969

I
1970

I
1971 1972 1973I

I

Bankbiljetten in omloop 183.002,0 188.211,6 201.765,5 222.559,7 238.505,9

Rekeningen-courant en diversen :

Schatkist
Gewone rekening 24,9 23,6 19,3 20,2 4,0
Buitengewone eonjunctuurtaks 8,2 7,4 7,4 7,4 7,0

Instellingen waarvoor een bijzondere wet geldt 292,4 248.5 374,6 496,8 308,9
Banken in België 954,1 1.187,9 1.009,2 1.089,7 559,5

Ondernemingen en particulieren 212,2 217,8 297,1 352,6 390,5

Banken in het buitenland, gewone rekeningen. 382,5 525,6 698,7 605,3 626,6

Te betalen waarden 3.053,1 2.551,0 1.485,5 1.605,3 2.444,2

4.927,4 4.761,8 3.891,8 4.177,3 4.340,7

Internationale akkoorden . 466,3 722,9 3.129,3 1.407,0 1.971,9

Totaal der verbintenissen op zicht 188.3!)5,7 193.696,3 208.786,6 228.144,0 244.818,5

Internattonaal Muntfonds :

Bijzondere trekkingsrechten, netto cumulatieve
toewijzing 3.544,8 7.022.3 10.467,3 10.186,2

uropees Fonds voor Monetaire Samenwerking -

onet aire reserve :

België 11.791,0 33.630,8

Groothertogdom Luxemburg 897,8

e leveren vreemde valuta's en goud 51.767,3 48.686,9 35.796,2 21.546,6 26.530,3

ensioenkas van het personeel . 2.857,9 3.119,9 3.514,1 3.988,2 4.541,1

vergangsrekeningen 2.572,7 2.939,5 2.999,5 3.728,7 4.997,2

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

eservefonds :

Statutaire reserve 809,0 852,1 899,5 950,3 1.002,7
Buitengewone reserve 530,4 532,5 732,6 857,6 1.308,7
Afschrijvingsrekening van geb., mat. en meub. 1.945,9 2.000,5 2.028,3 2.033,3 2.068,9

everdelen nettowinst 448,7 475,6 502,7 530,9 567,7

249.727,6 256.248,1 262.681,8 1284.437,9 330.949,9
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VERGELIJKING VAN DE WINST- EN

DEBET (1)
I

1969
I

1970
I

1971
I

1972 l, 1973

Aandeel van de Staat :

Disconto en voorschotten. 1.266,4 893,5 346,9 203,7 799,4
Verrichtingen met het buitenland . 406,6 1.468,1 329,4 465,9 2.110,0
Monetaire reserve 660,4

1.673,0 2.361,6 676,3 669,6 3.569,8

Algemene onkosten :

Bezoldigingen en sociale lasten 934,7 1.042,1 1.206,6 1.383,9 1.597,1
Andere exploitatiekosten 123,6 123,6 157,8 153,1 180,9

1.058,3 1.165,7 1.364,4 1.537,0 1.778,0
mln

Kosten ten laste van derden - 172,9 - 154,4 - 182,5 - 198,3 - 237,4

885,4 1.011,3 1.181,9 1.338,7 1.540,6

Belastingen en taksen 971,2 '483,9 396,1 351,1 863,3

Afschrijvingen van gebouwen, materieel en meubelen 106,8 118,3 88,4 120,1 174,3

Bijkomende toelage aan de Pensioenkas van het
personeel 68,0 70,0 138,0 198,2 212,0

Overschrijvingen naar de reserve en voorzlenings-
rekeningen :

- Buitengewone reserve 12,2 2,1 200,1 125,1 451,1
- Fiscale voorziening 575,0 525,0 360,0 310,0 -
- Voorz. vronk. op aank., verk. en verz. v. goud 20,0 - - - _.
- Voorz. vr gebouwen, materieel en meubelen 190,0 160,0 - - -
- Maatschap. voorziening voor diverse risico's 250,0 250,0 125,0 95,0 680,0
- Fonds van de Honderdste Verjaring 5,0 10,0 - - -

Te verdelen nettowinst 448,7 475,6 502,7 530,9 567,7

5.205,3 5.467,8 3.668,5 3.738,7 I 8.058,8

(1) De cijfers betreffende 1969 tot 1972 werden aan de nieuwe structuur van de Winst- en Verliesrekening aangepast.
(2) Tot 1972 was de benaming van deze rubriek « Geïnd op afgeschreven en te verzilveren waarden ».
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BIJLAGE 2

VERLIESREKENINGEN PER 31 DECEMBER (in miljoenen franken)

CREDIT (') 1969 1970 1971 1972 1973

Provenu der disconto- en voorschotverrichtingen 2.587,4 1.480,7 679,4 670,4 1.538,8

Provenu der verrichtingen met het bultenland . 1.227,0 3.033,8 2.131,4 2.155,0 5.537,0

Provenu der overheidsfondsen 218,7 233,1 267,3 288,0 299,4

Rechten op bewaarnemingen, provisies en vergoed. 186,4 192,6 188,9 199,6 213,1

Diverse ontvangsten (2) 1,9 0,2 0,7 26,7 2,8

Afnemingen van passiva-overgangsrekeningen :

- Voorz. v" gebouwen, materieel en meubelen 40,1 54,6 27,9 24,5 15,8

- Fiscale voorziening 943,8 472,8 372,9 374,5 451,9

5.205,3 5.467,8 3.668,5 3.738,7 8.058,8
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BIJLAGE 3

DIVERSE GEGEVENS

I
I1969 1970 1971 1972 1973

Brutodividend toegekend per aandeel . 754,94 794,92 837,80 887,06 950

Roerende voorheffing ingehouden per aandeel . 144,94 149,92 157,80 167,06 190

Nettodividend toegekend per aandeel . 610,00 645,00 680,00 720,00 760

Belastbaar inkomen aan te geven voor de personeu-
belasting 925,90 979,00 1.032,00 1.093,00 1.292
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BIJLAGE 4

OPGAVE VAN DE OVERHEIDSFONDSEN
DIE OP 31 DECEMBER 1973 DEEL UITMAAKTEN

VAN DE PORTEFEUILLE VAN DE BANK

Overheidsfondsen en andere krachtens de statuten verworven effecten

4 pct. Belgische Geünificeerde Schuld, 16 reeks.
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 1971/80/87.
7,50 pct. Belgische Lening 1971/87.
7 - 7,25 pct. Belgische Lening 1972/79/87.
6,75 pct. Belgische Lening 1))72/87.
7,25 pct. Belgische Lening 1973/87.
7 - 7,25 pct. Belgische Lening 1973/81/87.
7,75 pct. Belgische Lening 1973/87.
4 pct. Belgische Lotenlening 1941.
4 pct. Oorlogsschade 1923.
8 - 8,25 pct. Wegenfonds 1970/76/83.
8,75 pct. Wegenfonds 1972/85.
2 pct. Nationale Stichting voor de Financiering van het Wetenschappelijk

Onderzoek 1960/69 - 1990/99, 16 tranche.
2 pct. Nationale Stichting voor de Financiering van het Wetenschappelijk

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

Onderzoek 1960/69 - 1990/99, 3e tranche.
2 pct. Nationale Stichting voor de Financiering van het Wetenschappelijk

Onderzoek 1960/69 - 1990/99, 4° tranche.
2 pct. Nationale Stichting voor de Financiering van het Wetenschappelijk

Onderzoek 1960/69 - 1990/99, 5° tranche.
2 pct. Nationale Stichting voor de Financiering van het Wetenschappelijk

Onderzoek 1960/69 - 1990/99, 66 tranche.
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2 pct. Nationalè Stichting voor de Financiering van het Wetenschappelijk
Onderzoek Hl60/69 - 1990/99, 7e tranche.

2 pct. Nationale Stichting voor de Financiering van het Wetenschappelijk
Onderzoek 1960/69 - 1990/99, 8e tranche.

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

2 pct. Nationale Stichting voor de Financiering van het Wetenschappelijk
Onderzoek 1960/69 - 1990/99, 10e tranche.

8,25 pct. Regie van Telegrafie en Telefonie 1969/81.
8,50 pct. Regie van Telegrafie en Telefonie 1970/84.
7,25 pct. Regie van Telegrafie en 'I'elefonie 1971/83.
7,75 pct. Regie van Telegrafie en Telefonie 1973/85.
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 1971/91.
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.
7,25 pct. Lening van de Intercommunale Vereniging voor de Autoweg E3 1972/84.
7,75 pct. Lening van de Intercommunale Vereniging

voor de Autosnelweg E5 1971/83.
6,75 pct. Lening van de Intercommunale Vereniging

voor de Autosnelweg E5 1972/82.
7,25 pct. Lening van de Intercommunale Vereniging voor de Autosnelwegen van de

Brusselse Periferie « BI» 1973/85.
7,75 pct. Lening van de Stad Antwerpen 1971/82.
8 pct. Lening van de Stad Gent 1971/81.
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.
Estlandse uitgifte.
Letlandse uitgifte.

1e en 2e tranches

Litauer uitgifte.
3e tranche van de Belgische uitgifte.
Genotsaandelen van de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen.
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BIJLAGE 5

WEEKSTATEN

IN HET « BELGISCH STAATSBLAD» GEPUBLICEERD IN 1973



ACTIVA
WEEKSTATEN IN HET « BELGISCH STAATSBLAD}) GEPUBLICEERD IN 1973

(Miljoenen franken)

Internationaal Muntfonds : Debiteuren LTe ont- Europees Overheidseffecten : Waarden
- Totaal Fonds wegens Gebouwen.

Interna- Voorschollen Tegoed bij Geconsoli- van de
Goud- van de Vreemde vangen termijn- Deel- en Overheids- TOTAAL

voor deerde
DATA Bijzondere vreemde tionale verkopen Handelspapier op het Bestuur materieel en Pensioenkas Diversen

l'w
voorraad Deel- dekkings- valuta's Monetaire pasmunt vordering fondsen ACTIVA

valuta's akkoorden van onderpand Belgische Luxem- der Postchecks van hetLeningen trekkings- elementen Samen- vreemde val. burgse op de Staal meubelen
neming rechten en goud werking en goud overheids- overheids- Personeel

I effecten effecten

8 jan. 1973 74.663 25.906 - 26.095 126.664 53.814 11 - - 21.934 30.589 1.865 825 - 313 1 34.000 4.111 2.192 3.954 3.365 283.638
15 » 74.890 25.736 - 26.095 126.721 57.092 11 - - 25.690 22.137 26 2.400 - 337 2 34.000 4.111 2.192 3.955 3.534 282.208
22 » 74.890 25.718 - 26.095 126.703 60.109 11 - - 28.759 18.492 28 4.550 - 380 1 34.000 4.108 2.H12 4.016 3.048 286.397
29 » 74.890 25.718 - 26.095 126.703 61.037 11 - - 29.877 14.320 50 7.225 - 404 1 34.000 4.294 2.192 4.204 1.436 285.754

5 februari 74.609 25.718 - 26.095 126.422 73.432 11 --- - 33.525 16.206 1.592 - - 410 1 34.000 4.293 2.192 4.218 9ÇJO 297.292
12 » 74.271 25.718 - 26.095 126.084 76.203 11 - - 33.525 10.189 28 - - 441 1 34.000 4.293 2.192 4.218 922 292.107
19 » 74.271 25.718 - 26.095 126.084 76.221 11 - - 33.525 7.098 16 - - 459 1 34.000 4.293 2.192 4.258 1.122 289.280
26 » 73.765 25.718 - 26.095 125.578 76.674 11 - - 33.525 11.537 29 - - 483 ] 34.000 4.203 2.192 4.258 1.117 293.698

5 maart 73.765 25.718 - 26.095 125.578 81.683 11 - - 33.603 17.652 628 - - 450 1 34.000 4.293 2.192 4.255 996 305.342
12 » 73.765 25.718 - 26.095 125.578 81.602 11 - - 33.603 11.892 18 - - 461 2 34.000 4.293 2.192 4.255 1.096 299.003
19 » 73.765 25.718 - 26.095 125.578 81.497 11 - - 33.603 6.023 17 3.300 - 467 2 34.000 4.293 2.192 4.255 1.204 296.442
26 » 73.765 25.718 - 26.095 125.578 82.715 11 - - 34.868 13.587 22 - - 485 1 34.000 4.293 2.192 4.255 1.454 303.461

2 april 73.765 25.718 - 26.095 125.578 82.711 11 - - 34.884 12.386 23 3.500 - 467 1 34.000 4.293 2.192 4.255 1.427 305.728
9 » 73.765 25.715 - 26.095 125.575 82.786 11 - - 34.959 12.272 16 3.400 -- 455 1 34.000 4.293 2.192 4.248 1.555 305.763

16 » 73.765 25.715 - 26.095 125.575 83.626 11 - - 35.792 8.699 14 4.475 - 447 2 34.000 4.293 2.H)2 4.289 1.480 304.895
20 » 73.765 25.715 - 26.095 125.575 85.113 11 - - 37.267 6.877 37 6.925 - 438 1 34.000 4.293 2.192 4.314 1.827 308.870
27 » 73.765 25.511 - 26.095 125.371 86.757 11 - - 38.891 9.964 42 7.775 - 396 1 34.000 4.293 2.192 4.316 1.798 315.807

7 mei 73.765 25.203 - 26.095 125.063 87.989 11 - - 40.009 22.647 121 - - 355 1 34.000 4.293 2.192 4.314 2.067 323.062
14 » 73.765 25.441 - 26.095 125.301 87.920 11 - - 40.043 15.057 41 - - 358 1 34.000 4.293 2.192 4.322 2.101 315.640
21 » 73.765 25.441 - 26.313 125.519 89.354 11 - - 41.457 15.240 18 - - 363 1 34.000 4.286 2.192 4.350 1.620 318.411
28 » 73.800 25.441 - 26.537 125.778 90.827 11 - - 42.935 16.302 16 - - 376 1 34.000 4.286 2.192 4.350 1.793 322.867

4 juni 73.800 25.052 - 29.4;29 128.281 88.437 11 -- 427 38.064 19.349 34 3.125 -- 331 1 34.000 4.286 2.192 4.340 2.034 324.912
8 » 73.800 25.052 - 29.429 128.281 88.428 11 - 512 38.064 12.805 25 7.100 - 367 1 34.000 4.294 2.192 4.340 2.286 322.706

18 » 73.800 25.052 - 29.429 128.281 88.438 11 - 512 38.064 13.893 28 3.925 - 355 1 34.000 4.294 2.192 4.370 2.369 320.733
25 » 73.800 25.470 - 29.429 128.699 88.430 11 - - 38.064 16.221 75 5.450 - 358 2 34.000 4.294 2.192 4.368 2.079 324.243

2 juli 73.800 25.316 - 29.429 128.545 87.432 11 - - 38.066 19.292 5.233 12.575 - 309 1 34.000 4.294 2.192 4.358 2.602 338.910
9 » 73.800 25.316 - 29.429 128.545 87.433 11 - - 38.066 20.706 25 15.900 - 319 1 34.000 4.294 2.192 4.360 3.747 339.599

16 » 73.800 25.316 - 29.429 128.545 87.581 11 - - 38.192 27.640 1.495 3.000 - 334 1 34.000 4.294 2.192 4.360 3.772 335.417
20 » 73.800 25.170 - 29.429 128.399 87.645 11 - - 38.252 31.954 2.065 - - 362 1 34.000 4.294 2.192 4.360 3.890 337.425
30 » 73.800 25.170 - 29.429 128.399 87.686 11 - - 38.282 31.749 1.990 - - 375 2 34.000 4.2ÇJ4 2.192 4.360 3.927 337.267

6 augustus 73.800 ' 25.170 - 29.429 128.399 86.131 11 - - 36.579 32.084 2.842 - - 362 2 34.000 4.291 2.192 4.351 3.967 335.211
13 » 73.800 25.170 - 29.429 128.399 86.142 11 - - 36.579 26.858 22 1.425 - 375 1 34.000 4.291 2.192 4.351 4.106 328.752
20 » 73.800 25.170 - 29.429 128.399 85.900 11 - - 37.789 25.490 235 1.125 - 369 2 34.000. 4.290 2.192 4.351 4.592 328.745
27 » 73.800 25.018 - 29.429 128.247 85.295 11 - - 37.176 24.428 24 - - 388 2 34.000 4.290 2.192 4.351 3.682 324.086

3 september 73.800 25.115 - 29.429 128.344 82.106 11 - - 34.735 24.541 879 6.525 - 385 2 34.000 4.290 2.192 4.351 4.0:37 326.398
10 » 73.800 25.115 - 29.429 128.344 81.270 11 - - 33.910 23.234 18 10.600 -- 384 1 34.000 4.290 2.192 4.3139 3.797 326.390
17 » 73.800 25.113 - 29.429 128.342 80.522 11 - - 33.164 21.328 1.243 11.750 - 401 1 34.000 4.294 2.192 4.360 4.082 325.690
24 » 73.800 25.113 - 29.429 128.342 80.689 11 - 6.357 33.318 31.145 1.225 - -- 410 1 34.000 4.294 2.192 4.362 4.350 330.696

loktober 73.800 25.113 - 29.429 128.342 80.573 11 - 12.590 33.214 28.121 2.667 - - 380 1 34·000 4.294 2.H12 4.362 4.033 334.780
8 » 73.800 25.113 - 29.429 128.342 79.825 11 - 12.590 32.476 27.868 20 - - 365 2 34.000 4.294 2.192 4.349 4.323 330.657

15 » 73.800 24.870 - 29.429 128.099 78.450 11 - 12.590 31.116 26.988 2.727 - - 394 1 34.000 4.294 2.192 4.349 4.465 329.676
22 » 73.800 24.538 - 29.429 127.767 77.865 11 - 12.590 30.532 29.119 1.009 - -- 398 1 34.000 4.294 2.192 4.:345 4.594 328.717
29 » 73.800 24.538 - 29.429 127.767 77.536 11 - 12.590 30.206 30.739 73 - - 406 34.000 4.295 2.192 4.346 4.748 328.909

5 november 73.800 24.538 - 29.429 127.767 83.743 11 - 2.815 28.763 28.550 4.717 _ .. - 390 1 34.000 4.295 2.192 4.33ü 4.924 326.504
12 » 73.800 24.538 - 29.429 127.767 83.084 11 - 4.083 28.763 29.544 245 - - 393 1 34.000 4.295 2.192 4.33ô 4.669 323.383
19 » 73.800 24.538 - 29.429 127.767 83.082 11 - 4.083 28.763 28.369 24 - - 379 1 34.000 4.295 2.192 4.336 4.861 322.163
26 » 73.800 24.538 - 29.429 127.767 83.083 11 - 4.083 28.763 30.506 309 - - 3ÜO 1 34.000 ·4.294 2.192 4.336 4.756 324.491

3 december 73.800 24.460 - 30.815 129.075 82.308 11 - 1.268 28.774 34.484 3.035 - -- 372 1 34.000 4.294 2.192 4.339 4.159 328.312
10 » 73.800 24.654 - 30.815 129.269 82.313 11 - 3.752 28.774 31.449 253 -- -- 367 1 34.000 4.294 2.192 4.329 4.068 325.072
17 » 73.800 24.654 - 30.815 129.269 82.316 11 - 5.113 28.774 26.396 194 2.450 - 362 2 34.000 4.2ü4 2.192 4.329 4.205 323.907
21 » 73.800 24.654 - 30.815 129.269 82.318 11 - 5.113 28.77'1 36.396 2.007 - - 351 1 34.00n 4.294 2.192 4.329 4.100 333.164
28 » 73.800 24.654 - 30.815 129.269 82.318 11 - 5.099 28.774 40.351 1.638 - -- 311 1 34.000 4.294 2.192 4.329 4.201 336.788

(I) Waarvan hel kapitaal: fr. 400 miljoen.



WEEKSTATEN IN HET « BELGISCH STAATSBLAD)} GEPUBLICEERD IN 1973
(Miljoenen franken) PASSIVA

Orderekening :
Bestuur der Rekeningen-courant : Internationaal

Monetaire reserve
Postchecks : Europees

Tegoed voor
Totaal Muntfonds : Fonds Te leveren Pensioenkas

Kapitaal,

rekening van de Bankbiljetten Interna-
der Bijzondere reserves en TOTAAL

Ministers van Schatkist Banken Diverse tionale trekkings- voor Groot- vreemde val. van het Diversen afschrijvinqs- DATA

Nctioncrle I in omloop in het rekeningen- verbintenissen rechtent Monetaire hertogdom rekeningen PASSIVA
Opvoeding courant akkoorden

Buitengewone buitenland, op zicht
netto Samen- België en goud Personeel

'wet van 11-7-1973- Gewone en te cumulatieve Luxem- (1)
conj unctu ur- gewone betalen werking

onderwijswet- rekening laks rekeningen waarden
toewijzing burg

geving)

2.043 219.377 Hl 7 693 1.87/1 1.:243 223.213 10.467 - 12.120 563 22.8ÇJ4 3.954 6.!:l16 4.111 283.638 8 Jan. 1973
2.011 215.318 4 7 695 934 1.091 218.049 10.467 - 12.000 511 26.718 3.955 ô.402 4.111 282.208 15 »
2.01·1 212.406 17 7 659 1.028 1.064 215.181 10.467 - 15.nG 516 29.834 4.016 6.530 4.111 286.397 22 »
1.926 210.803 18 7 631 3.464 1.005 215.U:28 10.467 - 15.705 516 30.975 4.201 3.665 4.294 285.754 29 »

1.831 216.233 70 7 472 6.529 s:J40 224.251 10.467 - 14.825 525 34.688 4.218 4.024 4.294 297.292 5 februari
1.831 213.629 126 7 440 3.285 906 218.3\)3 10.467 - 15.30B 495 34.68;"; 4.218 4.252 4.294 292.107 12 »
1.653 212.719 109 7 472 1.270 884 215.461 10.467 - 15.30·:1 495 34.696 4.258 4.305 4.294 289.280 19 »
1.60B 212.689 s:J3 7 490 3.250 i:l67 217.396 10.467 - 17.712 489 34.701 4.258 4.381 4.294 293.698 26 »

1.552 219.730 5.005 7 557 1.015 887 227.201 10.4137 - 19.275 489 34.705 4.255 4.650 4.294 305.842 5 maart
1.539 216.935 503 7 489 963 943 219.8,10 10.467 - 20.306 427 34.705 4.255 4.709 4.294 299.003 12 »
1.449 215.855 17 7 537 1.015 \)78 218.409 10.467 - 19.220 427 34.685 4.25.'5 4.685 4.294 296.442 19 »
1.449 213.7913 1.633 7 505 2.606 \:l35 219.479 10.4G7 - 23.703 585 35.968 4.255 4.710 4.294 303.461 26 »

1.407 219.977 20 7 609 1.244 896 222.753 10.467 - 22.561 602 35.968 4.255 4.828 4.294 305.728 2 april
1.314 220.653 3 7 526 1.068 908 223.1ti5 10.467 -- 22.040 602 36.044 4.248 4.903 4.294 305.763 9 »
1.314 218.770 /1 7 564 1.201 1140 221.486 10.467 - 22.055 615 36.88:\ 4.289 4.806 4.294 304.895 16 »

1.289 217.863 17 7 ;340 1.546 !)45 220.918 10.467 - 25.037 608 38.370 4.314 4.862 4.294 308.871) 20 »

1.289 222.772 \) 7 547 1.686 999 226.020 10.467 - 25.09~l 608 40.010 4.316 4.993 4.294 315.807 27 »

1.158 225.175 107 7 571 6.063 1.021 232.944 10.467 - 24.051 601 41.248 4.314 5.143 4.294 323.062 7 mel
1.158 223.714 155 7 502 1.518 902 226.708 10.467 - 22.677 625 41.173 4.322 5.284 4.294 315.640 14 »
1.078 223.691 111 7 550 1.025 no 226.354 10.467 -- 24.075 638 42.598 4.350 5.635 4.294 318.411 21 »
1.038 224.261 07 7 672 2.689 1.094 228.820 10.467 - 24.261 638 44.08ÇJ 4.350 5.948 4.294 322.867 28 »

1.014 230.974 20 ,., 1.569 1.901 086 235.457 10.4H7 24.218 653 39.138 4.340 6.345 4.294 324.912 4 juni/ -

929 230.041 21 7 906 1.370 1.042 233.387 10.467 -- 24.03f:i 635 39.138 4.340 6.40\) 4.294 322.706 8 »
930 228.390 - rt 1.219 1.424 1.138 232.178 10.467 23.194 635 39.130 4.370 6.456 4.294 320.733 18 »/ -

930 229.181 9 7 1.455 1.466 1.220 233.3138 10.407 24'f) 25.146 660 39.138 4.368 6.577 4.29:-1 324.243 25 »

831 238.42,1 24 7 605 1.639 1.237 24U)36 10.467 5.\:)69 25.038 66\) 39.139 4.358 7.040 4.294 338.910 2 juli
831 240.058 1 7 605 1.713 1.062 243.441 10.467 5.63"1 24.702 669 39.139 4.360 6.890 4.204 330.599 9 »
787 235.927 24 7 542 1.778 1.305 239.584 10.467 5.551 r 24.23-1 640 39.285 4.360 6.993 4.294 335.417 16 »

7'""" 232.530 5.087 7 462 1.745 1.252 241.083 10.467 5.552 607 39.353 4.3tiO 7.056 4.294 337.425 20/0 24.653 »

589 230.533 5.066 rr 479 3.110 1.293 240.488 10.4ô7 5.552 24.87G 607 3s:J.387 4.360 7.236 4.294 337.267 30 »/

527 233.217 3.721 7 ,194 1.784 1.213 240.'136 10.467 4.034 25.806 729 37.65H 4.351 7.435 4.294 335.211 6 augustus
414 229.680 14 7 474 1.796 1.715 233.686 10.467 4.034 25.8ti7 742 37.660 -4.351 7.051 4.294 328.752 13 »
414 228.576 7 7 493 2.351 1.642 233.076 10.467 4.03,1 25.171 742 38.992 4.351 7.618 4.29·1 328.745 20 »

414 225.610 72 7 492 1.525 1.356 229.062 10.467 4.034 25.093 742 38.384 4.351 7.65s:J 4.29,1 324.086 27 »

334 231.315 16 7 1i66 2.015 1.233 235.152 10.467 3.429 24.167 728 35.873 4.351 7.937 '1.294 326.398 3 september
334 229.923 20 7 578 1.553 1.228 233.309 10.467 5.345 24.799 709 35.042 4.339 8.086 4.29·1 326.800 10 »
245 226.961 23 7 587 1.663 1.272 230.513 10.467 7.467 25.344 709 34.291 4.360 8.245 4.294 325.690 17 »

103 225.713 9.850 7 601 1.776 1.693 239.640 10.467 3.429 25.131 660 34.449 4.36:2 8.264 4.294 330.6!?{) 24 »

53 231.733 4.059 7 746 1.669 1.685 239.B9(J 10.467 3.432 28.861 G03 34.332 4.36:2 8.440 4.294 334.780 1 oktober
1.412 231.682 2.248 7 710 1.485 1.756 237.883 10.467 3.432 27.771 69:.l 33.589 4.34s:J 8.179 4.204 330.657 8 »

1.412 228.475 2.491 7 602 1.655 1.658 234.888 10.467 5.414 29.068 662 32.220 4.34fl 8.319 4.294 329.ô76 15 »
1.412 225.882 4.39(:) 7 558 1.719 1.6G5 234.227 10.407 5.414 29.258 68i,) 31.680 4.1345 8.396 4.2D4 328.717 22 »
1.340 224.294 4.494 7 511 3.555 1.554 234.415 10.4fl 7 5.414 29.460 685 31.300 4.346 8.528 4.294 328.909 29 »

1.329 229.230 4.433 7 532 1.9·13 1.622 237.767 10.467 1.\.)81 27.578 702 29.842 4.336 9.537 4.294 326.504 5 november
1.310 226.687 3.458 7 524 1.731 1.649 234.056 10.467 1.981 27.981 783 29.842 4.33ö 9.641 4.294 323.383 12 »
1.210 225.243 3.388 7 511 1.998 1.721 232.868 10.467 1.981 27.776 781 29.842 4.336 9.818 4.294 322.163 19 »
2.657 222.788 4.513 7 527 2.373 1.685 231.89B 10.467 t.ssi 30.975 798 29.842 4.336 9.905 4.294 324.491 26 »

,.

2.600 229.195 4.499 7 697 1.087 Ui14 237.099 10.4G7 -- 31.238 82G 29.842 4.339 10.207 4.294 328.312 3 december
2.541 229.114 1.175 7 610 1.155 1.773 233.834 10.467 _. 31.167 826 29.842 4.329 10.313 4.294 325.072 10 »
3.341 229.440 10 7 646 1.097 1.727 232.927 10.467 - 30.746 826 29.842 4.3:39 10.47G 4.294 323.907 17 »

3.281 235.183 113 7 649 1.375 1.899 239.226 10.467 - 33.548 898 29.841 4.329 10.561 4.294 333.1G1 21 »
3.282 238.537 152 7 617 1.14s:J 1.845 242.307 10.467 - 34.060 898 29.842 4.329 10.591 4.294 336.788 28 »

I





BIJLAGE 6

ECONOMISCHE EN FINANCIELE STATISTIEKEN

Tabel r,

Geografische indeling van de uitvoer
van de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie

Muundgemiddelden in miljarden franken In procenten
van de totale waarde

1072
I

HJ73 v 1073 v
(Eerste

1068 1060 1070 1071 1972 1060 10

(Eerste 10 maanden)
maan-
den)

1. Landen met markteconomie 33,11 40,97 47,31 50,47 57,91 56,15 68,65 97,0 97,2

a) Geïndustrialiseerde
landen ..................... 29,18 36,34 41,57 44,41 51,07 49,59 60,41 76,6 85,5

waarvan :

Europese Economische
Gemeenschap ............ 23,77 30,62 35,30 37,89 43,74 42,48 51,75 58,3 73,3

Oorspronkelijke leden . 21,88 28,33 32,94 35,49 40,45Duitse Bondsrepu- 39,37 47,55 50,5 67,3
bliek ............... (7,12) (9,60) (11 ,67) (13,11) (14,71) (14,53) (16,93) (15,8) (24,0)
Frankrijk ......... (6,31) (8,81) (9,60) (10,25) (12,03) (11,59) (14,54) (10,4) (20,6)
Italië ............... (1,29) (1,80) (2,28) (2,25) (2,70) (2,54) (3,37) (3,1) (4,7)
Nederland ......... (7,16) (8,12) (9,39) (9,88) (11,01) (10,71) (12,71) (21,2) (18,0)

Nieuwe leden ......... 1,89 2,29 2,36 2,40 3,29 3,12 4,23 7,8 6,0
waarvan :

Verenigd Koninkrijk (1,49) (1,69) (1,79) (1,87) (2,63) (2,49) (3,24) (5,5) (4,6)
Verenigde Staten ......... 3,21 2,90 2,90 3,45 3,61 3,42 3,96 9,5 5,6
Japan ..................... 0,23 0,32 0,35 0,31 0,40 0,37 0,64 0,6 0,9

b) Andere ontwikkelde
landen ..................... 1,16 1,49 1,89 1,99 2,26 2,13 2,81 5,8 4,0

c) Ontwikkelingslanden ... 2,77 3,14 3,85 4,07 4,58 4,43 5,43 14,6 7,7
waarvan :

Republiek Zaïre ......... (0,29) (0,37) (0,47) (0,52) (0,43) (0,44) (0,46) (1,6) (0,7)

2. Landen met centraal geleide
economie ..................... 0,69 0,69 0,81 0,78 1,05 0,94 1,66 2,5 2,4

Totaal (1) ... 34,02 41,94 48,33 51,69 59,25 57,39 70,62 100,0 100,0

Bronnen : Nationaal Instituut voor de Statistdek. Berekeningen van de Nationale Bank van België.

(1) Inclusief scheepsproviand en diversen.
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Tabel 2.

(M iljarden Iran/een)

Nationale Bank van België : goud- en deviezenreserves en termijnpositie
in buitenlandse valuta's en, tegenover het buitenland, in Belgische franken

Netto-
I'I'egoe- tegoeden Buitenlandse valuta's Belgische franken Jaar! ijleseden bij hel Goud- veninde- Juurlijksebij het Euro- ell de-

Eind- ringen in verende-
Goud· Interna- pese viezen- totaal de totale ringen

Einde periode VOOl'- tienale Fonds reserves
goud- en in hetruai Mene- voor A Op A Op deviezen- eindtotaaltaire Mone- Totaal contant Totaal

Fonds taire contant termijn (2 ) termijn (j)=(n) reserves (3 )

(1) Sarnen- +(b)+ (k)=
(3 )

werking (1)= (i)= (c) + (d) (e) + (h)
(a) (b) (c) (d) (e) (d) +(e) (g) (h) (~)+(h) + (g) Hi) (I) (rn)

1967 ......... 74,0 16,6 - 36,1 -35,7 0,4 2,2 11,1 13,3 128,9 104,3
1968 ......... 76,2 15,3 - 18,1 -18,3 -0,2 -1,1 1,7 0,6 108,5 91,9 -20,4 -12,4
1969 ......... 76,0 7,8 - 35,6 -34,2 1,4 -0,9 3,7 2,8 118,5 88,0 -I-9,8 - 3,7
1970 ......... 73,5 29,8 - 39,0 -37,9 1,1 -1,1 11,4 10,3 141,2 114,7 -1-19,3 -1-23,3
1971 .... . .... 77 ,2 50,3 - 35,0 -35,5 -0,5 -3,8 26,7 22,,9 158,7 149,9 -1-13,6 -1-31,7
1972 Nov. 75,6 51,8 - 55,5 -23,6 31,9 -2,1 22,5 20,4 180,8 179,7 -1-18,7(4)-I-26,4(4)

Dec. 75,4 52,0 - 52,4 -21,5 30,9 -2,0 20,6 18,6 177,8 176,9 -1-15,7 -1-23,6
1973 Nov. 73,8 55,3 1,3 82,3 -29,8 52,5 -2,4 27,3 24,9 210,3 207,8 -I-32,5(4) -I-30,9(4)

Dec. 71,8 54,4 3,5 75,9 -26,5 49,4 -2,6 27,3 24,7 203,0 203,8 -1-36,0 -1-34,4

(1) Rechten, inclusief de bijzondere trekkingsrechten, die de Belgische Staat bezit
als lid van het Internationale Monetaire Fonds en die de Nationale Bank van België,
krachtens de wet van 19 juni 1959, vervolgens krachtens die van 9 juni 1969, in haar
boekhouding mag opnemen als eigen tegoeden op voorwaarde dat zij de verplichtingen
van de Belgische Staat ter zake op zich neemt.
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e) Verschil tussen de tegoeden op het buitenland (behalve de uitvoeraccepten ),
eind 1967 in hoofdzaak Amerikaanse schatkistcertificaten, en de verplichtingen tegen-
over het buitenland, inzonderheid tegenover de centrale banken.

e) Exclusief 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 diverse tegoeden en verplichtingen, ten gevolge
van de revaluatie van de Duitse mark in 1969, van de revaluatie van de Zwitserse
frank in 1971, van cle waardevermeerdering van de Belgische Irank volgend op de
beslissingen van de monetaire Conferentie van Washington op 18 december 1971
en van de devaluatie van de dollar van de Verenigde Staten in 1973, en c) uit
toewijzingen van bijzondere treklcingsrechten aan België in 1970, 1971 en 1972.

e) Verandering voor de eerste elf maanden.



(Dcqeliikse noteringen, in Belgische [ranken}

Tabel 3.

Officiële wisselkoersen vastgesteld door de in de Verrekenkamer te Brussel vergaderde bankiers

J

1 1 1 1 1 100 1 Canadese dollar 1 l l 1 100 1

I

100 100 1
1973 U.S.- pond Neder!. Duitse Franse Ital. Zwits. Zweeds e Deense Noorse Oostenr. Finse

dollar sterling gulden mark frank lire kabel post frank kroon kroon schill.
escudo peseta

mark
zaïre

kroon

Januari
Hoogste 44,'28 104,'29 13,79 13,89 8,74 7,56 44,37 44,37 12,11 9,34 6,44 6,71 191,60 165,50 69,75 10,62 88,55
Laagste 43,83 103,48 13,65 13,75 8,60 7,54 43,86 43,86 11 ,69 9,28 6,39 6,64 190,40 164,40 69,08 10,53 87,67
Gemiddelde 44,12 103,93 13,71 13,80 8,68 7,54 44,17 44,17 11,82 9,31 6,4'2 6,67 190,89 164,96 69,5'2 10,58 88,24

Februari (1)
Hoogste 43,87 104,54 13,82 13,92 8,75 7,55 43,85 43,85 1'2,31 9,3'2 6,43 6,75 193,05 165,00 69,14 10,55 87,73
Laagste 43,81 104,35 13,79 13,89 8,74 7,54 43,78 43,78 12,16 9,31 6,4'2 6,70 191,95 164,38 69,03 10,53 87,6'2
Gemiddelde 43,82 104,46 13,81 13,91 8,74 7,54 43,80 43,80 12,23 9,32 6,4'2 6,72 192,40 164,70 69,07 10,54 87,65

Februari (2)
Hoogste 41,03 101,16 13,95 13,98 8,83 7,17 41,29 41,29 12,54 9,18 6,49 6,79 193,40 166,90 69,05 10,55 82,06
Laagste 39,48 97,97 13,75 13,76 8,71 6,98 39,73 39,73 12,13 8,86 6,38 6,61 191,10 157,80 67,92 10,12 78,95
Gemiddelde 40,43 99,37 13,81 13,85 8,76 7,10 40,7'2 40,72 12,26 9,02 6,43 6,70 19'2,05 160,02 68,50 10,35 80,86

Maart (3) 39,43 98,50 13,82 13,91 8,75 7,05 39,68 39,68 12,61 8,86 6,42 6,74 192,65 158,60 68,02 10,11 78,85
Maart (4)

Hoogste 40,08 99,31 13,7'2 14,11 8,83 6,98 40,16 40,16 1'2,38 8,89 6,47 6,78 194,10 173,00 69,60 10,37 80,16
Laagste 39,53 97,31 13,62 14,01 8,71 6,88 39,63 39,63 12,21 8,83 6,40 6,66 192,70 158,80 67,80 10,23 79,05
Gemiddelde 39,71 98,31 13,67 14,05 8,77 6,92 39,84 39,84 12,28 8,86 6,44 6,72 193,00 161,85 68,50 10,28 79,42

April
Hoogste 40,35 100,36 13,63 14,22 8,83 6,88 40,34 40,35 12,45 8,92 6,48 6,84 194,75 160,50 69,51 10,40 80,70
Laagste 39,96 99,20 13,61 14,09 8,80 6,77 39,98 40,00 12,28 8,82 6,46 6,77 193,65 158,60 68,89 10,32 79,92
Gemiddelde 40,15 99,71 13,61 14,16 8,82 6,82 40,13 40,13 12,39 8,89 6,46 6,79 194,18 159,32 69,'21 10,36 80,30

Mei
Hoogste 40,31 100,61 13,63 14,22 fl,85 6,83 40,22 40,22 12,51 8,92 6,46 6,81 194,60 159,30 69,47 80,62
Laagste 38,55 98,68 13,61 14,05 8,77 6,56 38,56 38,57 12,38 8,87 6,34 6,76 193,30 157,10 66,30 ( 5) 77,10
Gemiddelde 39,44 99,85 13,62 14,13 8,81 6,70 39,4'2 39,42 12,44 8,90 6,41 6,79 193,84 158,70 67,99 78,88

Juni (6) (7)

Hoogste 38,01 97,96 13,82 14,65 8,88 6,60 38,20 38,20 1'2,40 8,99 6,49 6,89 201,90 161,00 65,58 10,14 76,02
Laagste 36,05 92,98 13,62 14,20 8,76 6,07 36,10 36,10 12,06 8,88 6,39 6,78 194,00 158,50 62,58 9,87 72,10
Gemiddelde 37,47 96,57 13,73 14,53 8,82 6,31 37,55 37,55 1'2,29 8,93 6,44 6,83 197,98 160,05 64,65 10,07 74,94

Juli
Hoogste 36,62 93,04 13,87 15,38 8,99 6,22 36,65 36,65 12,75 8,99 6,50 6,86 210,25 162,75 63,19 9,99 73,24
Laagste 34,54 86,93 13,66 15,00 8,70 6,01 34,68 34,68 12,49 8,70 6,28 6,66 203,50 158,25 59,58 9,63 69,08
Gemiddelde 35,47 90,18 13,75 15,20 8,81 6,12 35,53 35,53 12,59 8,81 6,42 6,74 206,87 160,65 61,72 9,79 70,94

Augustus
Hoogste 38,11 93,61 14,02 15,36 9,03 6,67 37,91 37,91 12,60 9,03 6,55 6,77 209,70 162,90 66,80 10,25 76,21
Laagste 35,37 89,02 13,77 15,12 8,76 6,12 35,38 35,39 12,35 8,76 6,'12 6,64 205,50 159,50 62,45 9,80 70,74
Gemiddelde 36,96 91,58 13,91 15,26 8,91 6,46 36,84 36,84 12,46 8,91 6,49 6,71 207,38 160,78 65,03 10,08 73,93

September
Hoogste 37,58 92,40 15,35 8,73 6,64 37,38 37,38 12,41 8,92 6,56 6,74 207,70 161,00 66,22 10,15 75,16
Laagste 36,06 87,34 (8) 15,11 8,57 6,43 35,84 35,84 12,08 8,59 6,37 6,59 204,00 157,10 63,73 9,76 72,12
Gemiddelde 36,94 89,37 15,2,1 8,67 6,54 36,66 36,66 12,26 8,79 6,47 6,67 206,08 159,24 65,13 9,97 73,88

ktober
Hoogste 37,10 90,12 1'1,72 15,31 8,74 6,55 37,20 37,20 12,25 8,85 6,52 6,76 '206,50 158,65 65,16 10,06 74,20
Laagste 36,07 88,17 14,50 15,04 8,61 6,40 36,10 36,10 11,91 8,69 6,44 6,65 202,50 156,50 63,58 9,78 72,14
Gemiddelde 36,59 88,89 14,65 15,17 8,68 6,47 36,56 36,56 12,10 8,77 6,48 6,70 204,81 158,02 64,39 9,91 73,17

ovember
Hoogste 39,71 93,78 1'1,46 15,10 8,81 G,59 3a,77 39,77 12,3a 8,98 6,5:3 205,50 161,50 69,31 10,48 79,42
Laagste 36,86 89,80 1'1,29 1'1,78 8,G8 6,46 36,95 36,95 11,% 8,81 6,42 (") 201, 'J.O 158,50 64,90 10,00 73,72
Gemiddelde 38,72 92,47 1<1,40 1'1,97 8,77 6,54 38,80 38,80 12,23 8,91 6,'l8 203,80 159,74 67,80 10,35 77 ,44

ecember
Hoogste 41,32 95,99 14,63 15,36 8,84 6,90 41,48 41,48 12,90 9,05 6,57 7,22 211 ,00 161,00 72,90 10,72 82,64
Laagste 39,70 92,81 1<1,29 15,10 8,71 6,54 39,70 39,70 l2,39 8,80 6,46 7,09 205,25 159,00 69,50 10,45 79,40
Gemiddelde 40,'12 93,77 1'1,40 15,21 8,80 G,66 40,46 40,4(; 12,63 8,92 6,50 7,1'1 207,16 160,15 71,18 10,55 80,84

aar (10)
Hoogste 44,28 104,54 13,82 13,92 8,75 7,56 44,37 44,37 12,31 9,34 6,44 6,75 193,05 165,50 69,75 10,62 88,55
Laagste 43,81 103,48 13,65 13,75 8,60 7,5'1 43,78 43,78 11 ,69 Ç) ,28 6,39 6,64 190,40 164,38 69,03 10,53 87,62
Gemiddelde 44,05 104,06 13,74 13,83 8,70 7,54 44,08 44,08 11 .os 9,31 6,42 6,69 HJl,33 164,90 69,41 10,57 88,10

aar (11)
Hoogste 41,03 101,16 13,95 13,98 8,83 7,17 -n,29 41,29 12,61 9,18 6,49 6,79 193,40 166,90 69,05 10,55 8'2,06
Laagste 39,'J3 97,97 13,75 13,76 8,71 6,98 39,68 39,68 12,13 8,86 6,38 6,61 191,10 157,80 67,92 10,11 78,85
Gemiddelde 40,35 99,30 13,81 13,85 8,76 7,09 40,63 40,63 12,29 9,00 6,43 6,71 192,10 159,90 68,44 10,33 80,69

aar (12)
Hoogste 41,32 100,61 9,03 6,98 41,48 41,48 12,90 9,05 6,57 173,00 72,90 82,64
Laagste 34,54 86,93 (13) (14 ) 8,57 6,01 34,68 34,68 11 ,91 8,59 6,28 (15) ( 16) 156,50 59,58 (17) 69,08
Gemiddelde 38,05 93,72 8,76 6,53 38,03 38,03 12,37 8,87 6,46 160,66 69,65 76,09

o

N

D

J

J

Voor de noten zij verwezen nun.r de volgende bladaijdo.



(1) Periode van 1 tot 9 februari.

(2) Periode van 14 tot 28 februari. Noteringen geschorst op 12 en 13 februari, met uitzondering van die van de peseta die
werd geschorst van 12 tot 19 februari.

(3) Koersen op 1 maart.

(4) Periode van 19 tot 30 maart. Noteringen geschorst van 2 tot 18 maart voor alle deviezen en voor de peseta eveneens
op 22 en 23 maart.

(5) Koers op 2 mei : 10,39. Notering geschorst van 3 tot 16 mei en van 25 tot 30 mei.

Periode van 17 tot 24 mei

Hoogste 10,25

Laagste 10,20

Gemiddelde 10,23

(6) Periode van 1 tot 28 juni. Koers op 29 juni : 14,95.

(7) Periode van 6 tot 29 juni. Notering geschorst van 1 tot 5 juni.

(8 )

Gemiddelde

Hoogste

Periode van 3 tot 14 septomber

Laagste

14,02

14,01

14,02

Hoogste

Periode van 17 tot 28 scptember

(14)

(9 )

Gemiddelde

Hoogste

Periode vau 2 tot 14 november

6,82

Laagste

Gemiddelde
L--- ~ ~

Laagste 6,65

6,73

Poriade van 19 maart tot 28 juni

14,61

14,29

14,40

Hoogste

Periode van 1G tot 30 november

7,08

Laagste

Gemiddelde

7,01

7,05

(13 )
Periode van 19 maart tot 14 septomber Periode van 17 september tot 31 decamber

Hoogste 14,02 Hoogste 14,72

Laagste 13,61 Laagste 14,2V

Gemiddelde 13,75 Gemiddelde 14,48

Notering geschorst op 15 november.

(10) Periode van 1 januari tot 9 februari.

(11) Periode van 14 februari tot 1 maart. Noteringen geschorst op 12 en 13 februari, met uitzondering van die van de
peseta die werd geschorst van 12 tot 19 februari.

(12) Periode van ID maart tût 31 december. Noteringen geschorst van 2 tot 18 maart voor alle deviezen en voor de pesetu
eveneens op 22 en 23 maart.

Periode van 20 juni tot 31 december

Hoogste 14,65 Hoogste 15,38

Laagste 14.01 Laagste 14,78

Gemiddelde 14,23 Gemiddelde 15,2V

(15)
Periode van Hl maart tot 14 november Periode van 1G »ovember tot 31 december

Hoogste O,8V Hoogste 7,22

Laagste G,.'HJ Laagste 7,01

Gemiddelde 0,74 Gemiddelde 7,11

(16 )

(17)

Hoogste

Periode van 19 maart tot 30 juni

201,VO

Laagste

Gemiddelde

Hoogste

Periode van 1 juli tot 31 december

1V2,70

1V4,99

Laagste

Gemiddelde

Periode van 10 maart tot 2 mei

211,00

201,40

Hoogste

Periode yan ti juni tot 31 decamber

Hoogste

Laagste

Gemiddelde

10,40

10,23

10,33

Laagste

Gemiddelde

Periode van 17 tot 24 mei, zie noot (5).

10,72

9,63

10,10
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Tabel 4.

Schatkistontvangsten en -ultgaven voortvloeiend uit de uitvoering
van de gewone begroting

(Miljarden [ranken}

Ruwe cijfers Vergelijkbaar Saldo
gemaakte cijfers (1)

(e) =
Ontvangsten

I
Uitgaven Ontvangsten

I
Uitgaven (al - (b)

of
(a) (bJ (cl (d) (c) - (d)

1968 ........................... 238,8 243,9 234,9 240,0 - 5,1
1969 ........................... 266,3 271,4 261,8 266,9 - 5,1
1970 ........................... 299,5 293,9 299,0 293,4 + 5,6
1971 ........................... 325,5 316,6 329,3 320,4 + 8,9
1972 ........................... 365,1 368,5 372,4 375,8 - 3,4

1972 Eerste 10 maanden 301,0 307,8 307,2 314,0 - 6,8
1973 Eerste 10 maanden 347,7 364,9 360,2 377 ,4 -17,2

e) De cijfers zijn vergelijkbaar gemaakt, enerzijds, door uitschakeling van de
ontvangsten en uitgaven betreffende het Bestuur van de Posterijen en dat van het
Maritiem Transport die, vóór de oprichting van de Regie der Posterijen en van de
Regie voor Maritiem Transport in 1971, begrepen waren in de verrichtingen volgens
begroting en, anderzijds, door toevoeging bij deze laatste van de gewone gedebudget-
teerde ontvangsten en uitgaven van het Fonds voor Economische Expansie en Regio-
nale Reconversie en van het Wegenfonds. Daarentegen was het niet mogelijk de
douanerechten, die sedert 1971 rechtstreeks worden afgedragen aan de Europese
Gemeenschappen, bij de ontvangsten te voegen; ook kon geen rekening worden
gehouden met de overeenstemmende uitgaven.



Tabel 5.

(Miljarden franken)

Officiële stand van de rijksschuld

Directe schuld Va~l de
in Belgische franken Indirecte Republiek

in buiten- Zuire
Einde periode Schuld lo.ndse schuld

rl1otoal
over- (4)Geves- op Kort- geld- Totaal (2 ) genomen

tigde middel- lopende Totaal soorten schuld
schuld lange schuld (1 ) (3 )

termijn

1967 .................. 317,1 8,5 103,7 429,3 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 .................. 359,6 12,5 135,4 507,5 50,3 557,8 61,7 2,2 621,7
1971 .................. 426,5 13,4 124,1 564,0 22,2 586,2 56,7 1,8 644,7

1972 Oktober ...... 503,5 18,2 126,6 648,3 9,4 657,7 54,3 1,5 713,5
December ... 494,9 17,7 123,7 636,3 8,4 644,7 65,5 1,4 711 ,6

1973 Oktober ...... 563,9 16,4 116,3 696,6 5,5 702,1 63,3 1,0 766,4
December ... 559,4 15,9 120,0 695,3 5,5 700,8 62,9 1,0 764,7

Bron : Bestuur der 'l'besaurie en Staatsschuld.

(1) Exclusief de intergouvernementele schulden voortvloeiend uit de oorlog 1914-
]918.

(2) Schuld in Belgische franken en in buitenlandse valutas uitgegeven door over-
heidsinstellingen, maar waarvan de rente en de aflossing ten laste vallen van de
begroting van de rijksschuld.

(3) Schuld waarvan de Belgische Staat de dienst waarneemt op grond' van de
overeenkomst van 6 februari 1965 tussen België en de Republiek Zaïre, goedgekeurd
bij de wet van 23 april 1965. Exclusief 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 boekingawijze. Rubriek 2 van tabel 5bis
vermeldt de veranderingen in de rijksschuld die voor de Schatkist geen aanleiding
gaven tot geldbewegingen.
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Tabel 5bis.

Rijksschuld en middelen beschikbaar voor de
dekking van de netto flnanclerîngsbehoetten van de centrale overheid

(Veranderingen in miljarden franken)

19';2
I

1973
19G5 19G9 1970 19'01 1972

(Eerste 10 maanden)

1. Rijksschuld (1) .... . ........ . .. . . +41,4 +28,1 +23,3 +23,0 +66,9 +68,8 +54,8

2. Verrichtingen zonder geldbewe·
glngen :

a) Schatkistcertificaten In het
bezit van het Internationale
Monetaire Fonds (2) ......... (+ 4,4) (+ 2,3) (- 0,5) ( -10,4) (+ 3,9) (+ 4,1) (+ 1,4)

b) Schatkistcertificaten waarop
de Nationale Bank van Bel-
gië heeft ingeschreven voor
de financiering van de lenin-
gen aan het Internationale
Monetaire Fonds ter uitvoe-
ring van de Algemene Le-
ningsovereenkomsten (3) ... (+ 3,1) (- 5,0) (-) (-) (-) (~) (-)

c) Tegoeden van de Nationale
Bank van België bij het
Bestuur der Postchecks voor
rekening van de Ministers
van Nationale Opvoeding (4) (+ 0,8) (+ 0,2) ( ... ) (- 0,3) (- 0,2) (- 1,6) (- 0,7)

d) Diversen . . .. . .. ... ... ........ ( ... ) (+ 0,7) ( ... ) (- 0,1) (- 0,5) (- 0,5) ( ... )

Totaal 2 ... + 8,3 - 1,8 - 0,5 -10,8 + 3,2 + 2,0 + 0,7

3. Door het Wegenfonds geaccep-
teerde wissels (5 ) ............... + 1,0 - 1,8 .. . .. . ... .. . . ..

4. Middelen beschikbaar voor de
dekking van de netto financie-
ringsbehoeften van de Schatkist
(= 1. - 2. + 3.) ............... +34,1 +28,1 +23,8 +33,8 +63,7 +66,8 +54,1

5. Opgetekende schuld van de ge-
debudgetteerde sector (6) ... + 9,8 +12,9 +13,9 +17,6 +23,7 +18,3 +18,3

6. Middelen beschikbaar voor de
dekking van de netto financie-
ringsbehoeften van de centrale
overheid (= 4. + 5.) (7) ... +43,9 +41,0 +37,7 +51,4 +87,4 +85,1 +72,4

(') Volgens tabel 5 van onderhavige bijlage.

(2) De afgifte van schatkistcertificaten aan het Internationale Monetaire Fonds
voor de gedeeltelijke storting van de verhogingen van het Belgische quotum geeft
uiteraard geen aanleiding tot een thesaurieontvangst ; 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 Leningsovereenlwmsten en de aflossingen door het Fonds van die
leningen worden niet beschouwd als verrichtingen die voor de Schatkist aanleiding
hebben gegeven tot uitgaven of ontvangsten van geldmiddelen, aangezien die leningen
door de Nationale Bank van België gefinancierd zijn. Daartegenover moet de beweging
van de certificaten waarop laatstgenoemde voor financiering heeft ingeschreven, worden
beschouwd als een verrichting die geen ontvangsten of uitgaven van geldmiddelen in
hoofde van de Schatkist tot gevolg heeft.

(4) De veranderingen in de tegoeden van de Nationale Bank van België bij het
Bestuur der Postchecks voor rekening van de Ministers van Nationale Opvoeding
hebben bewegingen in de tegoeden van de Ministers van Nationale Opvoeding bij de
Bank als juiste tegenpost.

(5) Veranderingen in 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).

(6) Schuld tegenover de financiële instellingen en rechtstreeks beroep op de
kapitaalmarkt.

C) Zie tabel 10, kolom (c), blz. 64.
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Tabel 6.

Chartaal geld (*)

(Miljarden franken)

Einde periode

1967
1968
1969
1970
1971

1972 Oktober
December

1973 Oktober
December

Door de Door de
Nationale Bank Schatkist

ven België uitgegeven
uitgegeven biljetten
biljetten en munten

177,5 6,5
183,2 6,6
183,0 7,0
188,2 7,5
201,8 8,1

212,5 8,3
222,6 8,5
228,0 8,9
238,5 9,1

(*) Zie Tijdschrift van de Nationale Bank vnn België, Statistieken, tabel XIII-4.

Jaarlijkse
Chartaal geld veranderingen

(1) in het
chartaal geld

180,1
185,4 + 5,3
185,2 0,2
190,7 + 5,5
204,5 +13,8

214,8 +10,3 (')

225,3 +20,8
231,0 + 5,7 (')

n.b. n.b.

(1) Biljetten en munten, na aftrek van het chartaal geld in het bezit van de
instellingen met overwegend geldscheppend karakter. Aangezien men niet weet in
welke mate dit chartaal geld bij de instellingen met overwegend geldscheppend
karakter, met uitzondering van de Nationale Bank van België, bestaat uit biljetten
uitgegeven door de Bank, enerzijds, uit biljetten en munten uitgegeven door de Schat-
kist, 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 in de eerste tien maanden.
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Giraal geld (*)

Tabel 7.

(Miljarden franken)

In het bezit van de bedrijven en particulieren

In het Jaarlijkse
bij de bij het bij de bezit verende-

Einde periode Nationale Bestuur banken van de Eindtotaal ringen
Bank van der en 'I'otual overheid van het

België Postchecks overhelds- (1) eindtotaal
instellingen

1967 ..................... 0,5 39,0 113,5 153,0 17,4 170,4
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 ..................... 0,4 49,6 152,6 202,6 25,3 227,9 +26,7
1971 (2) ............... 0,6 49,6 176,4 226,6 29,6 256,2 +28,3
1971 (") . ... ......... . . 0,6 49,6 176,4 226,6 33,9 260,5

1972 Oktober ......... 0,4 62,4 188,6 251,4 34,8 286,2 +25,7(4)
December ...... 0,6 60,3 206,1 267,0 37,9 304,9 +44,4

1973 Oktober ......... 0,4 60,7 224,4 285,5 40,8 326,3 +21,4(4)

(*) Zie 'I'iidschnft van de Nationale Bank van België, Statistieken, tabel XIII-4.

(') Tegoeden van de buitengewone rekenplichtigen bij het Bestuur der Post-
checks en direct opvraagbare rekeningen en rekeningen voor ten hoogste een maand
van de openbare besturen bij het Gemeentekrediet van België.

(2) Oude reeks.

(3) Nieuwe reeks. Het verschil tegenover de oude reeks vloeit voort uit een
betere telling van de tegoeden van de buitengewone rekenplichtigen bij het Bestuur
der Postchecks.

(4) Verandering III de eerste tien maanden.
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Tabel 8.

Giraal geld
Totaalcijfers der gedane betalingen en gebruiksfrequentie (")

'I'otaalcijfers van de gedane betalingen Gebru iksfreq uentie
(Miljarden [mnken )Maandgemiddelden

per standaardmaand doormiddel door middel van de vun de
van 25 dagen van direct van tegoeden 'I'otnal direct tegoeden

opvraagbare bij het Bestuur opvraagbare bij het Bestuur
bankdeposito's der Postchecks bankdeposito's der Postchecks

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
1971 ........................... 375,7 234,4 610,1 3,28 4,24
1972 .... .... ..... . ..... ...... . . 435,4 266,4 701,8 3,25 4,15

1972 Eerste 11 maanden ... 427,8 264,8 692,6 3,22 4,13
1973 Eerste Il maanden ... 515,1 292,3 807,4 3,34 4,42~~- .~~-

(1) (1 )
~~- ---

1972 }e kwartaal ............ 401,4 253,5 654,9 3,29 3,31 4,12 4,22
2e kwartaal ............ 438,5 281,3 719,8 3,27 3,21 4,20 4,11
8e kwartaal ............ 418,3 251,6 669,9 2,99 3,19 3,92 4,10
4e kwartaal ............ 483,2 279,2 762,4 3,45 3,26 4,38 4,22

1973 le kwartaal ............ 482,8 291,3 774,1 3,30 3,31 4,40 4,38
2" kwartaal ............ 528,7 308,9 837,6 3,33 3,37 4,54 4,49
ile kwartaal ............ 515,7 282,5 798,2 3,26 3,43 4,35 4,52

..
(*) ZIe 'I'ijdschriff van de Nationale Bank van België, Stutisbieken, tabel XIII-13.

(1) Voor seizoeninvloeden gecorrigeerde cijfers.

205



Deposito's op gewone boekjes

Tabel 9.

(Veranderingen in miljarden franken)

Depositonemende instellingen

I

Algemene

I
Private

I

Openbare Totaal
Banken Spaar- en spaarkaseen krediet-

Lijfrentekas instellingen

1968 ........................... +12,0 + 7,'2 + 6,5 + 1,6 + '27,3

1969 ........................... + 2,'2 + 3,7 + 4,9 + 0,5 + 11,3

1970 ........................... + '2,7 + 1,5 + '2,8 + 0,5 + 7,5

1971 ........................... +'2l,8 +16,2 +1'2,3 + 3,2 + 53,5

1972 ........................... +35,6 +23,0 +'22,7 + 6,0 + 87,3

1972 Eerste 10 maanden - .. +28,4 +15,1 +15,5 + 4,0 + 63,0
1973 Eerste 10 maanden ... +17,9 v+12,5 +13,0 + 2,8 v+ 46,2
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Tabel 10.

Uitstaande obligaties en kasbons in Belgische franken

Indeling naar emittenten

(V p-randeringen in miljarden franken)

Private

Financiële Overige spaarkassen,
Centrale overheids- publiek- hypotheek- Overige
overheid instellingen rechtelijke Banken en emittenten Totaal

(1 ) lichamen en kapitalisatie-
(2) instellingen maatschap-

pijen (2)

1968 ..................... + 30,8 + '28,6 + 3,8 + 3,0 + 4,8 + 3,9 + 74,9
1969 ..................... + '29,'2 + '20,7 + 9,1 + 4,5 + 5,6 + '2,5 + 71,6
1970 ..................... + '28,4 + 4'2,'2 + 11,5 + 4,6 + 7,0 + 5,5 + 99,'2
1971 ..................... + 79,4 + 48,9 + 14,5 + 4,8 + 7,'2 + 10,5 +165,3
1972 ..................... + 94,6 + 33,3 v+ 18,7 + 5,3 v+ 5,1 v+ 19,6 v+176,6

1972 Eerste 10 maanden + 93,3 + 34,2 v+ 18,0 + 4,7 v+ 4,7 v+ 1'2,8 v+167,7
1973 Eerste 10 maanden + 85,6 + 34,3 v+ 3,3 + 5,1 v+ 7,1 v+ 10,4 v+145 ,8

(') Directe en indirecte schuld, alsmede de opgetekende schuld van de gedebud-
getteerde sector.

(2) Inclusief spaarbons of -certificaten.



Tabel 11.

Uitstaande obligaties en kasbons in Belgische franken

Indeling naar het houderschap

(Veranderingen in miljarden franken)

Instellingen Andere Overigemet onverwegend financiële Overheid houders Totaal
geldscheppend instellingen (2)

karakter (1)

1968 ........................... + 16,4 + '20,1 + 0,4 + 38,0 + 74,9
1969 ........................... + 11,8 + 13,0 + 0,4 + 46,4 + 71 ,6
1970 ........................... + '28,9 + 5,3 + 0,9 + 64,1 + 99,'2
1971 . . . . . ., . . . . .. . ... .. . .. . . . . . + 48,5 + 45,'2 + 0,8 + 70,8 +165,3
1972 . . ........ ... . . .... ... . . ... + 54,6 + 58,4 + 1,1 v+ 61,5 v+176,6

1972 Eerste la maanden '" + 51,4 + 55,8 + 0,9 v+ 59,6 v+167,7
1973 Eerste 10 maanden v + 50,1 + '21,0 + 1,'2 + 73,5 +145,8

(2) De cijfers van deze kolom zijn als sluitpost berekend en vertegenwoordigen
in hoofdzaak de netto-aankopen van de particulieren en van de bedrijven. Cf. tabel 12
van deze bijlage.

(') Exclusief de netto-aankopen van sommige financiële instellingen, waarvan het
bedrag voor 1973 niet bekend is : die van de instellingen voor verzekering op het leven
en tegen arbeidsongevallen en die van de pensioenfondsen ..
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Tabel 12.

Uitstaande obligaties en kasbons in Belgische franken
aangehouden door de particulieren en de bedrijven

Indeling naar emittenten

(Veranderingen m miljarden franken)

Private
Overige spaarkassen,

Centrale Financiële publiek. hypotheek. Overigeoverheide- rechtelijke Banken en Tot •• loverheid instellingen lichamen en kapitalisatie- emittenten
instellingen maatschap-

pijen

1968 ..................... + 9,3 +18,5 - 0,6 + 3,0 + 4,5 + 3,3 +38,0

1969 ..................... +12,8 +16,9 + 5,2 + 4,5 + 5,5 + 1,5 +46,4

1970 ..................... +13,0 +29,5 + 6,4 + 4,6 + 7,2 + 3,4 +64,1

1971 ..................... +17,3 +30,4 + 4,5 + 4,8 + 7,1 + 6,7 +70,8

1972 ..................... +20,0 +18,8 v+ 7,2 + 5,2 v+ 4,9 v+ 5,4 v+61,5

1972 Eerste 10 maanden +23,1 +19,0 v+ 5,0 + 4,6 v+ 4,6 v+ 3,3 v+59,6
1973 Eerste 10 maanden +27,0 +26,4 v+ 1,7 + 5,1 v+ 6,8 v+ 6,5 v+73,5



Rentepercentages van beleggingen in Belgische franken
die openstaan voor het publiek (1)

Tabel 13.

Termijndeposito's Deposito's Rendement bij de uitgifte Gemiddeld
bij de banken op gewone

van de kasbons en obligaties beursrendementvan de openbare(3 maanden) speerboekjes kredietinstellingen van de
bij de steatsleningenEinde periode Algemene (mrt meer

Spaar- en dan 5 jaar
Grote Gewone Lijfrentekas looptijd)

deposito's deposito's (a) (1 jaar) (5 jaar} (4)
(2 )

1967 .................. n.b. 3,60 3,50 5,25 6,70 6,58
1968 .................. n.b. 3,00 3,50 5,00 6,50 6,65
1969 .................. 9,000 6,00 4,00 7,00 8,00 7,80
1970 .................. 6,875 5,50 4,50 7,00 8,00 7,79
1971 .................. 5,500 4,00 4,50 5,75 6,75 7,17

1972 Juni ......... 3,250 2,75 4,00 5,25 6,25 7,07
December '" 5,250 3,00 4,00 5,25 6,25 7,21

1973 Januari ...... 5,625 3,50 4,00 5,50 6,75 7,33
Februari ...... 4,875 3,50 4,00 5,50 6,75 7,28
Maart .... ..,.. 5,000 3,50 4,00 5,50 6,75 7,33
April .... ..... 5,500 3,50 4,00 5,50 6,75 7,34
Mei ............ 6,375 3,50 4,00 5,50 6,75 7,29
Juni ......... 5,875 4,00 4,25 5,75 7,00 7,21
Juli ....... ... . . 7,375 4,00 4,25 5,75 7,00 7,45
Augustus ... 7,500 5,00 4,25 5,75 7,00 7,71
September ... 7,500 5,00 4,75 6,50 7,50 7,62
Oktober ...... 8,250 5,00 4,75 6,50 7,50 7,66
November ... 9,125 5,00 4,75 6,50 7,50 7,79
December ... 9,500 5,75 4,75 6,75 7,50 7,92

(1) Percentages vóór belastingheffingen bij de bron.

e) Indicatieve percentages voor de deposito's van fr. 5 tot 20 miljoen.

(") Toegekende percentages op de bedragen tot fr. 500.000. Zij omvatten de
getrouwheidspremie verleend op de bedragen die ingeschreven bleven van 16 januari
tot 31 december. Doordat de inkomens uit deposito's op gewone spaarboekjes ten
belope van een bepaald bedrag (thans fr. 10.000 per jaar) vrijgesteld zijn van belasting,
kan hun rentevoet niet worden vergeleken met die welke voorkomen in de andere
kolommen.

(4) Percentages bij het begin van het volgende jaar of van de volgende maand.
Zie 'I'ijdschrift van de Nationale Bank van België, Statistieken, tabel XIX-6.
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Tabel H.

Rentepercentages van de Belgische geldmarkt, de Buro-frank en de Euro-dollar (*)

Niet-geviseerde
Sc hutkis tcerti fi enten I-LW.I. : accepten Deposito's

Schutkist- uitgegeven geviseerde verhandeld in Euro-valuta's
cert.i- Renten- bij toewijzing bunk- op de markt (3 maanden)

fieaten fonds- (4) accepten van het particuliere (2)

Daggeld op zeer certi- betref- disconto (2)

(1) korte ficaten fende
termijn (4 invoer HauJels- Bank-

(3 maanden) (van UI accepten accepten
maanden) (3 ) (g (12 tot 120 (mei (met Belgische Dollars

(2 ) maanden) maanden) dagen) ongeveer ongeveer franken (6 )
(2) (5) 30 dagen 90 dagen

looptijd) looplijd)

1967 .............. 3,19 4,40 4,90 5,10 5,15 3,60 3,90 5,10 4,56 6,12
1968 .............. 2,84 5,00 5,25 5,30 5,30 4,00 4,30 6,50 7,25 6,75
1969 .............. 5,40 8,50 8,75 8,80 8,80 7,40 7,40 8,75 9,50 10,00
1970 .............. 6,25 6,95 7,25 - 7,75 6,00 6,00 7,00 7,31 6,37
1971 .............. 3,70 4,80 5,15 5,65 6,15 4,45 5,00 5,65 5,75 5,62

1972 Juui ..... 2,26(1) 3,50 3,80 4,30 ~,OO 3,20 3,10 3,50 3,75 5,00
December 2,67 (8) 4,50 4,85 5,25 5,85 4,90 4,90 5,40 5,81 5,62

1973 Januari .. 3,19 5,20 5,50 5,35 6,15 4,90 4,90 5,70 6,06 6,62
Februari .. 3,03 5,20 5,50 6,00 6,25 4,90 4,70 5,50 5,44 8,25
Maart ..... 3,15 5,20 5,50 6,00 6,25 4,70 4,70 5,40 5,50 8,37
April ..... 3,07 5,20 5,50 6,00 6,25 4,70 4,80 5,50 5,94 8,12
Mei ........ 3,42 5,25 5,55 6,00 6,25 5,20 5,30 6,40 6,88 8,37
Juni ..... 2,96 5,70 6,00 6,20 6,50 5,40 5,20 6,00 6,31 8,87
Juli ........ 6,ll 6,55 6,85 6,75 6,75 5,90 5,90 7,60 7,94 ll,12
Augustus 5,79 6,85 7,15 7,25 7,25 6,40 6,40 7,50 8,06 ll,37
September 5,54 7,35 7,65 - 7,30 6,40 6,40 8,00 8,00 10,25
Oktober .. 7,34 7,6.5 7,95 7,95 8,00 6,90 6,90 8,40 8,69 8,87
November 6,78 7,65 7,95 8,00 8,10 7,65 7,65 9,00 9,63 10,12
December 7,18 7,65 7,95 - 8,10 7,65 7,50 9,50 10,25 9,87

(*) Zie 'I'ijdschrift van de Nationale Bunk van België, Statistieken, tabellen XIX-2 en 3.

(') Daggemiddelden.

(2) Einde periode.

(3) Laatste wekelijkse toewijzing van de periode.

(4) Laatste toewijzing van het jaar of toewijzing van de maand.

CS) Vóór 1 juni 1970 : percentages voor de accepten met ten hoogste 120 dagen
looptijd.

(6) Bron : The 'rimes. Tarief voor de belegger die zich niet dekt op termijn.

C) Eerste halfjaar.

( 8) Tweede halfj aar.



Daggeld (*)

Tabel 15.

(Miljarden franken)

Kapitaal ti i tgeleend door Kapitaal opgenomen door Totaal
het van de

de de verhen-Daggemiddelden de het
overige de het Herdiscon- overige delde

banken Renten- instel- banken Renten- tering- en instel- kapi-fonds liogen fonds Waarborg- lingen taleninstituut

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
1972 ........................... 5,2 0,8 3,5 2,2 1,2 5,4 0,7 9,5
1973 ........................... 6,4 0,9 4,2 2,9 3,1 4,8 0,7 11,5

(*) Zie Tijdschrift van de Nationale Bank van België, Statistieken, label XVIII-1
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Tabel 16.

Tarief der disconto- en voorschotverrichtingen van de Nationale Bank van België

(In procenten)

Disconto
Voorschotten in
rekening-courant

en leningen tegen

Schat-
Schat- kist-

Niet- kist- certi-
en fieatenGeeccep- Niet- geaccep- Renten- uitge-teerdeteerde, genccep-

en niet fonds- geven overige
niet teerde, cert.i- voorbij een Iicnteu meer over-

bij een bij een bunk uitge- dan heids-
bank bank gedom i- geven 130 fondsencîlieerdegedomi- gedomi- wissels

voor dagen
(2 )

cilieerde cilieerde maxi- en vooren mum maxi-
wissels wissels pro- 130 mum

messen dagen 374
(1) dagen

(1)

Accepten vooraf
door de

Nationale Bank van
België geviseerd

Geaccep-

teerde,
bij een
bank

gedomi-
cilieerde
wissels

en
warrants

Invoer Uitvoer

Einde jaar

1967 ........................... 4,00 4,00 3,50 4,75 5,25 5,75 5,00 5,25 5,75
1968 ........................... 4,50 4,50 4,00 5,25 5,75 6,25 5,50 5,75 6,25

Geaccepteerde, bij een bank gedo-
micilieerde wissels, warrants en
geviseerde of gecertificeerde ac- Overige wissels
cepten (3 ) 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

1972 ........................... 5,00 6.00 6,00
1973 ........................... 7,75 8,50 8,50

1973

1 januari 9 mei ............ 5,00 6,00 6,00
10 mei 4 juli ............... 5,50 7,00 7,00
5 juli- 1 augustus ............ 6,00 7,50 7,50
2 augustus - 3 oktober ...... 6,50 8,00 8,00
4 oktober - 28 november ... 7,OO 8,50 8,50
29 november 31 december 7,75 8,50 8,50

(') Maximaal beleningspereen tage 95 pct.

(") Maximaal bel eningspereen tage 80 pct.

(") Het certificeringsstelsel werd op 1 juni 1970 ingevoerd.
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BIJLAGE 7

OVEREENKOMST VAN 31 DECEMBER 1973

tussen de Belgische Staat en de Nationale Bank van België
aangaande het in werking stellen van de staatswaarborg op de tegoeden in USA dollars

van de Bank overeenkomstig de brief van de Minister van Financiën
dd. 18 februari 1972.

Gelet op het zevende lid van artikel 6 van de besluitwet n" 5 van 1 mei 1944, zoals
deze laatst werd gewijzigd door de wet van 7 juni 1973, waardoor de Belgische Staat
de Nationale Bank van België waarborgt tegen elk disagio of verlies dat deze laatste
zou kunnen ondergaan op haar tegoeden in USA dollars die zij diende te verwerven in
uitvoering van de verplichtingen die België op zich genomen heeft ten opzichte van het
Internationaal Monetair Fonds;

Gelet op de door de Minister van Financiën aan de Gouverneur van de Nationale
Bank van België gerichte brieven dd. 18 februari 1972 en 31 december 1973 die de
uitvoeringsmaatregelen van de Staatswaarborg vaststellen;

Werd overeengekomen wat volgt tussen

de Belgische Staat, vertegenwoordigd door de heer Willy De Clercq, Vice-Eerste
Minister en Minister van Financiën, enerzijds,

en

de Nationale Bank van België, vertegenwoordigd door haar Gouverneur, de heer Robert
Vandeputte, anderzijds :

A1't. 1. - Het bedrag van de schuldvordering van de Nationale Bank van België
op de Staat, gelijk aan de netto vermindering van de activa die voor de Bank voort-
spruit uit de beslissing tot wijziging van de pariteit van de USA dollar, die door de
Regering van de Verenigde Staten van Amerika op 12 februari 1973 genomen werd, en
goedgekeurd werd door het Internationaal Monetair Fonds op 17 oktober 1973, bedraagt
4.038.504.173 Belgische frank.

A1't. 2. - Het in artikel 1 genoemd bedrag zal verminderd worden met een som
die overeenstemt met de op 31 december 1973 samengestelde provisie die gelijk is aan
de helft van het gedeelte van de opbrengst van de door de Staatswaarborg in toepassing
van de hierboven genoemde besluitwet n" 5 gedekte beleggingen in USA dollars dat door
de Bank aan de Staat gestort is om deze toe te laten een reserve voor wisselkoersrisico
samen te stellen.
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Art. 3. - De Staat zal aan de Nationale Bank van België Schatkistbons over-
handigen voor een bedrag gelijk aan dat voortvloeiend uit de toepassing van de bepalin-
gen van artikel 2.

Deze bons dragen de vermelding betaalbaar op zicht.

Art. 4. - Met ingang van 31 december 1974 zal de Staat jaarlijks voor de af-
lossing van de in artikel 3 genoemde bons een bedrag gebruiken gelijk aan de helft van
het gedeelte van de vanaf 1 januari 1974 door de Bank aan de Staat gestorte opbrengst
van beleggingen van de in artikel 2 genoemde activa.

Art. 5. - De Staat zal aan de Bank een vergoeding storten berekend aan 0,10 %
per jaar op het niet afgeloste bedrag van de in artikel 3 genoemde bons.

Opgemaakt in tweevoud te Brussel, op 31 december 1973.

Voor de Belgische Staat,
De Vice-Eerste Minister en

Minister van Financiën,

Voor de Nationale Bank van
België,

De Gouverneur,

w. De Clercq. R. Vandeputte.
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