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Nadat de geïndustrialiseerde economieën in 1973 gelijktijdig een
uitzonderlijke opbloei vertoonden, kwamen tegen het einde van dat jaar
in de grootste landen tekenen van vertraging tot uiting; die verandering
tekende zich scherper af in 1974 : het bruto nationale produkt, gemeten
naar volume, verminderde in de Verenigde Staten, Japan en het Verenigd
Koninkrijk en steeg niet verder in de Bondsrepubliek Duitsland; de terug-
gang in de vorming van vast kapitaal in de bedrijven en in de gezinsbeste-
dingen voor huisvesting en wagens speelde een belangrijke rol in die ont-
wikkelingen. In andere industrielanden, waaronder België, deed de ver-
traging van de expansie zich later in het jaar voor.

Afgezien van enkele uitzonderingen, waarvan een van de meest op-
vallende de Bondsrepubliek Duitsland is, hebben die conjunctuurverzwak-
kingen de voortwoekerende inflatie helemaal niet ingetoomd. De nasleep
van de vroegere stijgingen van de voedingsprodukten en van talrijke
grondstoffen, de plotselinge verhoging van de prijzen van de aardolie
of, meer in het algemeen, van de energieprodukten evenals, in talrijke
volkshuishoudingen, de in de loop van de eerste maanden van 1974 nog
verder doorwerkende druk van de vraag kwamen bijna overal tot uiting
in een versnelling van de prijsstijging. De kracht van deze laatste verschilde
evenwel vrij sterk van het ene land tot het andere, wegens specifieke
factoren zoals de toename van de nominale inkomens, de afhankelijkheid
van ingevoerde energie, het verloop van de wisselkoersen, de omvang en
de doeltreffendheid van het optreden van de overheid tegen de inflatie.
De sterke teruggang van de noteringen van talrijke industriële grondstoffen,
vanaf de maand mei, sloeg slechts gedeeltelijk over op de groothandels-
prijzen van de eindprodukten; in het merendeel van de gevallen onderging
het verloop van deze laatste meer de invloed van de snelle vermeerdering
van de meeste bestanddelen van de binnenlandse kosten.

De hierboven vermelde daling van de prijzen van tal van grondstoffen
en, omgekeerd, de toename van die van de fabrieksprodukten hebben niet
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verhinderd dat de stiiging van de priizen der 'ingevoerde aardolieprodukten
een verslechtering van de ruilvoet voor de groep der geïndustrialiseerde
landen veroorzaakte. Voor het merendeelonder hen was de verandering
belangriik genoeg om het saldo van hun lopende rekening te doen om-
slaan; over het geheel is het volume van hun netto-uitvoer nochtans toe-
genomen. De landen die reeds vóór de aardoliecrisis moediskheden hadden
met hun extern evenwicht, boekten aanzienliik» tekorten die zii hoofd-
zakeliik financierden door het aangaan van buitenlandse schuld.

De betalingsbalansmoeilijkheden verergerden voor die ontwikkelings-
landen die geen energieprodukten voortbrengen en de noteringen van hun
voornaamste uitvoerprodukten zagen terugvallen, teruni] de industriële pro-
dukten en de aardolie welke zij invoeren duurder werden. Het werkeliike
inkomen van die arme landen begon te verminde-ren.

Ofschoon de Belgische economie, wegens haar geringe afmetingen,
sterk wordt beïnvloed door de rest van de wereld, eertoonde zij in sommige
opzichten een specifieke ontwikkeling : naar volume gemeten kwam de
verzwakking van de coniunctuur met een zekere vertraging tot stand en,
wat de priizen betreft, was de versnelling van de stijging bijzonder op-
vallend.

De becoorradingemoeiliikhedea in aardolieprodukten aan het einde
van 1973 waren slechts van korte duur en bleven beperkt tot enkele secto-
ren. Zodra dat voorbijgaande tekort ophield, herstelde de groei zich in een
tempo dat zeer krachtig bleef tot het begin van de zomer. Tussen het eerste
halftaar van 1973 en dat van 1974 steeg de industriële produktie met 9 pct.
In mei bereikte de bezetting van het produktievermogen een van de hoogste
niveaus. In talriike sectoren werd de toename van de produktie door knel-
punten afgeremd.

De plotselinge aanzwelling van de vraag vond vooral haar oorsprong in
de inflatoire gedragingen van de gezinnen en van de bedriseen : rekenend
op een snellere stiiging van de priizen, dreven de ene het tempo van hun
aankopen van duurzame consumptiegoederen en van woningen op, terwiil
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de andere de vorming van voorraden grondstoffen en basisprodukten
bespoedigden. De weerslag van de priisstiiging op de werkeliike koop-
kracht werd, meer dan in andere landen, verzacht door de verhoging van
een goed deel van de· nominale inkomens. Nagenoeg alle bezoldigingen
en lonen, het merendeel van de huurinkomsten, een groot aantal pensioenen
werden automatisch, ofschoon daarom niet onmiddelliik, heraangepast
door het mechanisme van de contractuele of wetteliike indexeringen. Voor
andere inkomenscategorieën, o.m. in de individuele bedriicen, werd de
verruiming van de bezoldigingen of van de winstmarges oergemakkeliik:
door de stevigheid van de vraag en de betrekkeliike onelasticiteit van het
aanbod. Bovendien vonden de gezinnen e:n de bedriioea voor hun toege-
nomen bestedingen de vereiste financieringsmiddelen door in te teren op
het deel van hun inkomens dat zii voor de vorming van financiële besparin-
gen bestemden en, ten slotte, door een ruim beroep op het krediet.

De vraag werd eveneens gesteund door de vermeerdering van de uit-
rustingsinvesteringen van de bedrijven, door de stiiging van de uitvoer
die, naar volume en naar waarde, voordeel haalde uit een voor de metaal-
produkten nog gunstige conjunctuur, alsmede door de uitgaven van de
Staat; het tekort van deze laatste viel volledig in het eerste halfiaar uit
hoofde van het seizoenprofiel van de thesaurieverrichtingen : aldus be-
droegen de netto financieringsbehoeften voor de eerste zes maanden van
1974 ongeveer fr. 80 miliard, terwijl het tweede halfiaar een overschot liet
van fr. 23 mdiard.

De druk welke de verschillende componenten van de vraag gedu-
rende die periode gezamenliik op het produktie-apparaat van goederen
en diensten uitoefenden, cergemakkeliikte en versterkte de weerslag van de
kostenstiiging op de pruzen. De kosten werden omhooggedreven door
het duurder worden van de energie, door de vermeerdering van de loon-
kosten en ook door de verruiming van de winstmarges in zeer vele
bedrisoen in de diverse produktiestadia, in het vervoerwezen en in de
distributie. Over het verloop van de loonkosten bestaat een nauwkeu-
rige raming: het indexcitier berekend door het Institut de Recherches
Economiques van Leuven voor de verwerkende industrieën vertoont, op
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iaarbasis, een stijgingspercentage van 12,4 in het tweede halfjaar van 1973
en van 24,5 in het eerste halfjaar van 1974. Maar men beschikt over geen
enkel nauwkeurig gegeven dat het mogelijk zou maken ook de kosten-
stijging te meten welke bedriteen ondergaan wanneer andere, leveranciers
van eerstgenoemde, een toegenomen winstmarge doorberekenen in de priis
van hun produkten of hun diensten.

De verhoging van de consumptieprijzen bereikte een ongekend peil.
De stiiging van het indexcitier liep op van een iaarpercentage van 8 in het
tweede halfjaar van 1973 tot 16,5 in het eerste halfjaar van 1974.

Zoals hierboven reeds gezegd, kwamen de inflatoire gedragingen tot
uiting in een voorkeur voor de consumptie, de investeringen en de beleg-
gingen in materiële waarden, wat aanleiding gaf tot een nieuwe vermin-
dering van de geneigdheid tot het aanhouden van financiële activa. In
absolute cijfers uitgedrukt, is de vorming van deze laatste tussen het eerste
halfjaar van 1973 en het eerste halfiaar van 1974 vrijwel niet verhoogd,
ondanks de vooruitgang van de nominale inkomens. Tegeliikertijd, en onder
invloed van dezelfde factoren, gingen de bedriioen en de particulieren
meer schulden aan tegenover de financiële instellingen : gedurende de
eerste maanden van het [aar vertoonden de opgenomen kredieten een-bui-
tengewoon snelle aangroei. Dit beroep op het krediet, samen met dat van
de Schatkist, en uitvoer van kort kapitaal verscherpten de spanning op
de financiële markten en deden de stiiging van de credit- en debetrente-
percentages voortduren; in 1973 had de vermeerdering van de aan de be-
leggers uitgekeerde rente vooral betrekking op de kortlopende deposito's,
maar in het eerste halfjaar van 1974 breidde ze zich uit tot alle soorten van
beleggingen; van haar kant, schijnt de verzwaring van de kredietkosten,
hoewel ze zich op veralgemeende wijze voordeed, aanzienlijker te ziin ge-
weest voor de kortlopende dan voor de middellange en lange kredieten.
Die verhoging van de rentepercentages weerspiegelde de intensiteit van
de vraag naar reële goederen, die anderzijds ook een vermindering van het
creditsaldo van de balans van het lopende betalingsverkeer tot gevolg had.

Omstreeks het midden van het jaar verslechterden de activiteitsvoor-
uitzichten. De verzwakking van de vraag in de loop van de latere maanden
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bleek een van de snelste van de naoorlogse periode. Zij tekende zich eerst
af in de sectoren die verbruiksgoederen produceren; spoedig sloeg ze over
naar de andere verwerkende industrieën en daarna naar de bouwnijver-
heid.

Zoals de opbloei die eraan voorafging, was die vertraging ten dele
van het buitenland uit op gang gebracht: de duidelijke recessie waardoor
verscheidene grote landen in het eerste halfjaar tegelijkertijd getroffen
werden, begon in de uitvoerbedrijven van de Belgisch-Luxemburgse Eco-
nomische Unie voelbaar te worden. Bovendien namen diverse categorieën
binnenlandse bestedingen minder snel toe.

Na de golf van overhaaste aankopen door de gezinnen vertoonde de
vraag naar duurzame verbruiksgoederen een onvermijdelijke achteruitgang.
Mede doordat de gestegen kosten voor vervoer en verwarming zwaarder op
hun budget begonnen door te wegen, konden de particulieren niet meer in
hetzelfde tempo als tevoren hun vraag naar andere goederen en diensten
opvoeren. De opflakkering van de kleinhandelsprijzen begon immers de
massa van de reële inkomens uit te hollen en aldus de vraag af te rem-
men; de progressie van de belastingheffingen had voor vele gezinnen,
trouwens meer nog in het tweede halfjaar, een gelijkaardige uitwerking;
de koopkracht van de vaste inkomens onderging hard de weerslag van de
prijsstijgingen. De ingebouwde anti-inflatiemechanismen vonden een
zekere doeltreffendheid terug, maar hun uitwerking trof de economische
subjecten op ongelijke wijze. Ten slotte begon de geneigdheid tot besteden
de invloed te ondergaan van de opkomende onzekerheid die het peil
van de bedrijvigheid, de werkgelegenheid en de winsten bedreigde en
de kopers behoedzamer maakte.

Ook in de bedrijven zakte de bestedingskoorts. De afbrokkeling van
de wereldnoteringen van de industriële grondstoffen leidde tot een ver-
traging in de voorraadvorming, vooral wanneer een beroep moest worden
gedaan op kredieten waarvan de kosten zeer hoog waren opgelopen. De
kopers in de volgende stadia van het produktieproces namen een afwach-
tende houding aan in het vooruitzicht van een waarschijnlijke daling van
de prijzen van de halffabrikaten waaraan zif behoefte hadden.
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De gevolgen van het beschreven verloop van een goed deel van de
binnenlandse vraag werden niet gecompenseerd door de vermeerdering van
de industriële investeringen, die zeer aanzienlijk waren in het tweede half-
jaar, noch door de handhaving van een hoog activiteitspeil in het bouw-
bedrijf, een sector waarvan de vooruitzichten trouwens minder gunstig
werden.

Naast de weerslag van de structurele factoren die d~ werkloosheid
tijdens de periode van opbloei op een abnormaal hoog peil hielden, onder-
ging de werkgelegenheid thans ook de gevolgen van de verandering in het
conjuncturele klimaat. In tegenstelling tot het eerste halfjaar toen, volgens
de conjunctuurtests van de Bank, de bedrijven hun personeelsbezetting nog
wilden uitbreiden, stelden ze, sedert de maand augustus, voor het geheel,
afdankingen in het vooruitzicht. Het voor seizoeninvloeden gecorrigeerde
aantal normaal arbeidsgeschikte volledig werklozen, een gevoelige indica-
tor, vermeerderde sedert de maand mei. Tegen het einde van het jaar be-
reikten de vermindering van de werkgelegenheid en de daling van de
arbeidsuren een zorgwekkend peil. De volledige en gedeeltelijke werkloos-
heid van december, uitgedrukt in procenten van de verzekerde beroeps-
bevolking, lag op hetzelfde peil als aan het einde van 1967.

De verslechtering van de eonjunctuur had nog geen duidelijk merk-
bare weerslag op de binnenlandse groothandelsprijzen. Het indexcijfer van
de prijzen van de industriële halffabrikaten begon vanaf juli te dalen in
het spoor van de industriële grondstoffen. Het algemene prijzenpeil van
de eindprodukten die minder verhoogden dan de vorengenoemde tijdens
de laatste twee jaren, bleef verder toenemen in een tempo dat aanmer-
kelijk hoger lag dan inde Bondsrepubliek Duitsland, Frankrijk, Nederland
en de Verenigde Staten; de prijsbewegingen in de voorafgaande stadia
slaan pas na een zekere tijd over naar de eindprodukten; die reactietermijn
kan toenemen als gevolg van sommige rigiditeiten en o.m. door de weer-
stand welke bedrücer: kunnen bieden tegen de priisverlaging, indien hun
markt weinig met de buitenlandse mededinging heeft af te rekenen. De
teruggang van de groothandelspriizen van de landbouwprodukten maakte
in de herfst plaats voor een nieuwe stiiging.
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De op gang zijnde ontwikkelingen en de beperkende overheidsmaat-
regelen matigden het beroep van de bedrijven en van de particulieren op
het krediet. Terzelfder tijd veroorzaakte de verhoging van de valutare-
serves van de Bank de schepping van ruimere liquiditeiten. Aldus deed zich
op de financiële markten een ontspanning voor.

Op de geldmarkt kwam ze, vanaf het midden van de zomer, tot uiting
in een neerwaartse beweging van de meest gevoelige rentepercentages,
met name die van de niet-gecertificeerde accepten en van de deposito's in
Euro-franken; de intrestvoeten van de certificaten van het Rentenfonds en
van het andere overheidspapier, die sedert het einde van 1972 trager dan
de vorengenoemde stegen, begonnen daarentegen pas terug te lopen bij het
begin van het vierde kwartaal. Hunnerzijds namen de rentepercentages van
de beleggingen die openstaan voor het publiek nog toe in het derde kwar-
taal: de rentevergoeding van de deposito's op boekjes, die sedert 1972 niet
in dezelfde mate werd verhoogd als die van de termijndeposito' s, werd
aldus licht verbeterd met ingang van september; evenzo werden de rente-
tarieven bij de uitgifte van de leningen van de overheid en overheids-
instellingen nog verhoogd; aan de beweging kwam een einde in het
vierde kwartaal : de rentevergoedingen uitgekeerd op sommige kortlo-
pende financiële activa verminderden. een weinig nadat de banken
waren overgegaan tot een eerste verlaging van de kosten van hun
kortlopende kredieten; de andere rentepercentages voor kort geld en
die voor de lange termijn bleven vrijwel ongewijzigd, maar de
obligatie-uitgiften van de overheid en overheidsinstellingen gingen gemak-
kelijker van de hand. De kredieten op halflange en lange termijn
aan de bedrijven en particulieren werden duurder gemaakt tot begin
oktober; in totaal was de rentestijging voor die kredieten in de periode
van spanningen minder sterk dan voor de kortlopende kredieten. De
grotere ruimte op de fondsenmarkten gedurende de laatste maanden
van het jaar is de weerspiegeling, in de financiële gegevens van de econo-
mie, van de ontspanning in de reële sectoren; deze laatste was eveneens een
van de factoren van de verruiming van het lopende overschot van de
betalingsbalans.

Wanneer men het jaar 1974 in zijn geheel beschouwt, vertoont de
Belgische economie al bij al een groei en een externe positie die beter
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waren dan wat op het ogenblik van de aardoliecrisis aan het einde van 1973
kon worden voorzien.

De groei van het bruto nationale produkt tegen vaste priize« zal
ongeveer 4 pct. hebben bedragen, d.i. een van de hoogste percentages
die in de geïndustrialiseerde landen werden bereikt.

Ook de buitenlandse positie van de Belgisch-Luxemburgse Econo-
mische Unie zal biizonder bevredigend geweest ziin. De balans van het
lopend verkeer sloot met een nog zeer belangrijk overschot - fr. 33 miljard
voor de eerste elf maanden -, ook al bleef het beneden het overschot van
fr. 49 miljard dat voor dezelfde maanden van 1973 geboekt werd. Verschei-
dene factoren hebben bijgedragen tot de verwezenlijking van eerstgenoemd
resultaat. De zeer forse wereldvraag naar staalprodukten tot het midden
van het derde kwartaal was een belangrijke factor van de stijging van de
waarde van de uitvoer, dank zii niet alleen het volume, maar ook de priizen,
hetgeen een belangrijke verslechtering van de ruilvoet verhinderde.
Andere transacties leverden eveneens belangrijke ontvángsten op: dat is het
geval met de zogenaamde arbitrageverrichtingen op goederen, die erin
bestaan die goederen in een bepaald land te kopen om ze in een ander te
verkopen. Ten slotte is het niet uitgesloten dat de betalingstermijnen zich
lichtjes ten gunste van de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie wijzig-
den, vooral in de tweede helft van het jaar; op dat ogenblik verminderden
de rentepercentages voor kort krediet op belangrijke buitenlandse markten
immers sneller dan in België, zodat de financiering van de betalingster-
mijnen in de handel van België met die landen ongetwijfeld meer via die
buitenlandse markten geschiedde, hetgeen de inning van de netto-ontvang-
sten heefd versneld.

Ondertussen is de ontwikkeling van de prüzen niettemin zorgwekkend
gebleven. De ontspanning van de druk van de binnenlandse vraag ver-
zwakte weliswaar één factor van de prijsstiigingen. Maar hoewel deze
laatste, in de jongste maanden, minder algemeen en minder krachtig waren,
keerden zii op verre na nog niet terug binnen de gewenste grenzen, in ver-
geliiking met de toestand van buitenlandse concurrenten. Nu heeft het
element priis opnieuwaan belang gewonnen in de mededinging op de uit-
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voermarkten, want de elasticiteit van de vraag neemt er overalopnieuw
toe; die verandering bemoeilijkt de ontwikkeling van de uitvoerhandel van
de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie.

Het overzicht van de evoluties die zich in de loop van het jaar voor-
deden, toonde aan dat het geheel van gegevens waarop de prognose berust
in 1974 verscheidene malen veranderde. De veranderingen in de algemene
samenhang, en derhalve de onzekerheid over zijn toekomstige ontwik-
keling alsmede de verplaatsingen van het zwaartepunt van de problemen,
hebben de taak van de overheden die verantwoordelijk zijn voor het econo-
mische conjunctuurbeleid bemoeilijkt. De vaststelling van de geldpolitiek,
ofschoon snel aanpasbaar, werd eveneens meer ingewikkeld uit hoofde van
de toegenomen onzekerheden van de diagnose en van de nieuwe moeilijk-
heid die rees doordat een keuze moest worden gemaakt tussen doeleinden
die onderling meer tegenstrijdig werden.

Voorzeker bleven de specifieke doeleinden van het geldbeleid onge-
wijzigd. Het kwam erop aan het buitensporige beroep van de bedrijven en
de gezinnen op het krediet af te remmen ten einde de bestedingen binnen
de gepaste grenzen te houden. Voorts moest, met hetzelfde doel, de vor-
ming van financiële besparingen worden aangemoedigd waarbij men er
diende voor te zorgen dat, zowel om sociale als om economische redenen,
die besparingen een betere rentevergoeding ontvingen. Ten slotte diende
te worden vermeden dat zich op de valutamarkt een ernstige en langdurige
evenwichtsverstoring zou voordoen, die, ten nadele van de Belgische frank,
een gevaar zou betekenen voor het behoud van het stelsel van vaste wissel-
koersen tussen de landen die het gemeenschapsakkoord over de vernau-
wing van de schommelingsmarges nog naleven.

De veranderingen in een labiele toestand hebben de Bank er evenwel
toe gebracht het gebruikte instrumentarium verscheidene malen te herzien
en elk van de instrumenten aan te passen : de controle op het kredietver-
mogen van de financiële instellingen, het toezicht op de kredietexpansie
en, ten slotte, haar eigen interventietarieven.

De aarzeling teweeggebracht door de aardoliecrisis beïnvloedde
de maatregelen van geldbeleid die bij het begin van het jaar werden
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getroffen en enige versoepeling inhielden tegenover het voorafgaande
regime. Weliswaar bleef de monetaire-reserveregeling gehandhaafd, maar
zij werd minder hinderlijk, o.m. inzake de kortlopende middelen die uit het
buitenland bij de banken werden aangebracht: de vrees t.a.v. de betalings-
balans rechtvaardigde de verzachting van de beschermingsmaatregelen
tegen de kapitaalinvoer.

T oen bleek dat de vraag hand over hand toenam, nam de geld-
politiek een meer restrictieve wending. De uitzonderlijke aangroei van het
bedrag van de opgenomen kredieten bij het begin van het jaar, vooral in
de banken, wees erop dat de maatregelen inzake controle op dé liquiditeit
van de financiële instellingen en de daaruit voortvloeiende verhoging van
de markttarieven geen voldoend doeltreffende middelen meer vormden om
de kredietvraag van de bedrijven en de particulieren in te tomen. De rege-
ling werd dan ook aangevuld door de invoering van kwantitatieve begren-
zingen van de expansie van de opgenomen bankkredieten en van de krediet-
openingen bij alle categorieën financiële instellingen. Een stelsel van
preferentiële normen werd toegestaan voor de financiering van de invoer
van grondstoffen, voor de uitvoerkredieten op halflange termijn en
voor de door de Staat gesubsidieerde of gewaarborgde inoesterings-
kredieten.

Die selectieve bepalingen verdwenen uit de aanbeveling van einde
juni. Deze laatste was door een grotere strengheid gekenmerkt, overeen-
komstig de wens van de Regering, die verontrust was door de versnelling
van de prijsstijging. De kredietbegrenzing werd verscherpt. De toeken-
ningsvoorwaarden voor bouwkredieten waren tevoren reeds strakker
gemaakt op initiatief van de financiële instellingen. Sommige onder hen
besloten de opening van die kredieten tijdelijk op te schorten. Bovendien
werden ter zake specifieke reglementsbepalingen uitgevaardigd : een
koninklijk besluit van 5 augustus, genomen in toepassing van nieuwe
wetsbepalingen, beperkte, in verhouding tot de verkoopwaarde van het
belaste gebouw, het bedrag van de hypothecaire inschrijving die mocht
worden genomen. De reglementering van het afbetalingskrediet werd in
juli strenger gemaakt.
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Het stelsel van de monetaire reserve op de verplichtingen van de
financiële instellingen bleef het gehele jaar gehandhaafd, maar de Bank
werd ertoe gebracht het te versoepelen vanaf het ogenblik waarop
een kredietbegrenzing werd ingevoerd. Einde maart werden de coëffi-
ciënten die van toepassing waren op de categorieën verplichtingen
met de langste looptijden verlaagd. Einde juni mocht de monetaire reserve,
op verzoek van de Regering, tot een bedrag van fr. 6 miljard, worden
gevormd dao?' beleggingen in speciale schatkistcertificaten, waarvan het
rentepercentage beneden dat van de markt lag; het verschil diende om de
financieringskosten van de uitvoerkredieten met halflange en lange loop-
tijd te verminderen. Voor het gehele jaar leidde het mechanisme van de
reserve op de middelen van de financiële instellingen in totaal niet tot een
nettobevriezing van die werkmiddelen. Integendeel, dank zij de aanpas-
singen in de loop van het jaar, kwam een deel van de vorengenoemde mid-
delen vrij; die activering van bevroren middelen had plaats in het eerste
deel van het jaar; op dat ogenblik kwam ze met het oog op de algemene
evenwichtsverhoudingen ongetwijfeld ongelegen, maar viel ze gunstig voor
de financiering van het seizoentekort van de Schatkist.

Aangezien aldus de hantering van de reservecoëfficiënten werd ver-
stoord door ooenoegingen die de oogmerken van het geldbeleid door-
kruisten, deed de Bank een groter beroep op andere methodes om het
kredietvermogen van de financiële instellingen te beïnvloeden : door de
herdiscontoplafonds .verscheidene malen te verlagen beperkte zij de
mogelijkheden van de geldmarkt om op haar, als laatste kredietgever, een
beroep te doen.

Tegelijkertijd steunde de Bank de opwaartse beweging van de renie-
percentages. Zij wijzigde de voorwaarden van haar interventies op de
geldmarkt. Weliswaa?' verhoogde zij slechts eenmaal haar officiële rente-
percentages, namelijk op 1 februari, waarbij de discontovoet van 7,75
op 8,75 pct. en de rentevoet van de voorschptten van 8,50 op 9,50 pct.
werden gebracht. Maar de latere stabiliteit van die rentevoeten belem-
merde niet de beweegbaarheid van de debettarieven van de banken. Die
tarieven worden niet meer beheerst door die van de Bank; sedert eind 1973

XVII



worden ze immers vastgesteld op grond van de algemene toestand van de
markt en dienvolgens werden ze gedurende het eerste halfjaar aanmerke-
lijk verhoogd. Voor het overige gaf de Bank, via andere wegen, de aanwij-
zingen die zij gelegen oordeelde : zij verhoogde de kosten van de effectieve
herfinanciering van de banken door de herdisconto- en visumplafonds te
verlagen en door de bijzondere rentevoet die zij voor het Herdiscontering-
en Waarborginstituut toepast voor het herdisconto, binnen een bepaalde
grens, van papier dat niet op de vorengenoemde plafonds kan worden
aangerekend, op te trekken. Met hetzelfde doel ging zij over tot institu-
tionele wijzigingen van haar interventies op de markt door, op 8 juli, nieuwe
gebruikswijzen voor de herdiscontoplafonds en de voorschottenrekeningen
in te voeren. De eerste mogen nog slechts ten dele - thans de helft -
worden gebruikt voor het rechtstreekse herdisconto bij de Bank, tegen
het officiële tarief, of voor het herdisconto, bij het Herdiscontering- en
Waarborginstituut, tegen het door die instelling vastgestelde tarief, van
wissels die beantwoorden aan de herdiscontovoorwaarden en die niet meer
dan 120 dagen te lopen hebben; het andere deel kan worden gebruikt voor
het herdisconto of de stalling, bii het Herdiscontering- en Waarborginstituut
alleen, van dezelfde wissels of van gecertificeerde wissels tot financiering
van uitvoer op middellange termiin, die ten hoogste nog een [aar looptijd
hebben; aangezien de Bank de middelen die het Instituut nodig kan heb-
ben om tot die mobiliseringen over te gaan verschaft tegen het tarief van
haar voorschotten, geschieden die mobiliseringen tegen een percentage
dat een penaliserend karakter heeft in verhouding tot de discontovoet.
Voor de voorschotten in rekening-courant bestond de wijziging in de toe-
kenning aan iedere instelling van een maandeliiks quotum dat tegen het
officiële voorschottentarief kan worden gebruikt; boven dat quotum wordt
voor de dagelijkse opnemingen een speciaal tarief aangerekend dat iedere
dag door de Bank wordt vastgesteld.

Wanneer de in de zomer verschenen tekenen van vertraging zich
veralgemeenden, werd de geldpolitiek dienovereenkomstig aangepast. De
nieuwe oriëntering werd voorzichtig uitgevoerd, want de verandering in
het conjuncturele klimaat viel, zoals reeds gezegd, niet samen met een
duidelijke vertraging van de prijsstijging.
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De reserveregeling en het stelsel tot begrenzing van het krediet
werden versoepeld en de Bank begon sommige van haar interventietarieven
te verlagen.

Eind oktober werden de voor de expansie van de kredieten toegestane
normen verruimd, vooral voor de kortlopende kredieten bij de uitvoer; de
kredieten tot financiering van de uitvoer op middellange termijn werden
vrijgesteld van elke beperking. De monetaire reserve op de verplichtingen
bleef gehandhaafd, maar zij zou niet meer toenemen in verhouding tot deze
laatste; zij kon alleen nog verminderen met de daling van de middelen
van de financiële instellingen.

De nieuwe bijzondere interventietarieven van de Bank werden ver-
laagd. Het rentepercentage dat wordt aangerekend aan het Herdisconte-
ring- en Waarborginstituut voor het herdisconto van wissels die niet aan
de voorwaarden voldoen om binnen de plafonds te worden geherdiscon-
teerd, daalde van een maximum van 13,75 pct. begin juli tot 9,50 pct. in
januari 1975; dat van de voorschotten buiten het quotum, van een maxi-
mum van 14 pct. half juli tot 9,75 pct. in [anuari 1975. De officiële rente-
tarieven bleven ongewijzigd, want ze lagen nog merkbaar beneden de
markttarieven.

Ongetwijfeld had de Bank de teruggang van laatstgenoemde rente-
tarieven kunnen versnellen en aldus de verlaging van de kredietkasten voor
de bedrijven vergemakkelijken. Deze zouden baat gevonden hebben bii een
snellere verlichting van hun financiële lasten, bestanddeel van de kosten
en van de rendabiliteit.

Maar na rijp beraad oordeelde de Bank nochtans dat voorzichtigheid
nog geboden was. Zelfs in de allerlaatste maanden van het [aar leek het
haar voorbarig indirect een vermindering van de rentevergoeding uitge-
keerd op de beleggingen uit te lokken; voor het merendeel van deze laatste
bleven de rentetarieven nog beneden het stiigingspercentage van de prii-
zen. Bovendien zou een verlaging van de kredietkasten de financiering van
een opeenhoping van voorraden eindprodukten minder duur hebben
gemaakt; nu kon die voorraadvorming een middel zijn om een noodza-
kelijke neerwaartse aanpassing van de verkoopprijzen te weerstaan.
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Verandering
van het kader
waarin het
monetaire beleid
zich afspeelt.

Daarenboven zou dat beleid op dat ogenblik nauwelijks een stimulerend
effect gehad hebben: wegens de fundamentele oorzaken van de teruggang
van de vraag zou deze laatste slechts zwak hebben gereageerd op een
eerste verlaging van de rentetarieven, te meer daar die beweging niet zeer
omvangrijk had kunnen zijn, zo niet zou het Belgische rentepeil afgeweken
ziin van dat van de andere markten en zouden hierdoor, zonder nut, kas-
middelen naar het buitenland ziin verplaatst.

Wanneer men de gebeurtenissen in de loop van 1974 beschouwt -
oververhitting en daarna ommekeer van de conjunctuur, versnelling van
de inflatie -, zou men zich kunnen afvragen wat de resultaten zijn
geweest van het monetaire beleid.

Om diverse redenen werd de Bank in het eerste deel van het jaar er
ongetwijfeld toe gebracht sommige van haar maatregelen, die in het licht
van de omstandigheden en van de houding van andere centrale banken
overdreven laks waren, te nuanceren. Meer en vroeger toegepaste beper-
kingen zouden misschien een betere dam hebben opgeworpen tegen de
spanningen en naderhand hadden de schroeven gemakkelijker kunnen
worden losgedraaid. Maar wat voorbij is kan niet met andere gegevens
worden overgedaan, zodat niet bij ervaring kan worden aangetoond dat
zich minder wriivingen zouden hebben voorgedaan indien het beleid op
een andere wiize was gevoerd. Inmiddels moet worden herinnerd aan
de opmerking die voorkomt in de besluiten van het Britse Radcliffe
Report van 1959 : (( Monetary measures can help, but that is all )); die
bevestiging, treffend door haar werkelijkheidszin en wijs in haar beschei-
denheid, bliift ook vandaag de dag nog waar, ook al wordt ze bestreden
door normatieve stelregels waarvan de eenvoud verleidt.

De problemen van 1974 leerden op meer tastbare wijze dan voorheen
hoe moeilijk het is de beslissingen van economisch en monetair beleid te
treffen in de ideale omstandigheden. Dat wil zeggen in die omstandigheden
die een onmiddelliike en volledige kennis zouden verstrekken van de toe-
standen waarop de beslissingen invloed trachten uit te oefenen, evenals van
hun latere ontwikkelingen; voorts omstandigheden die van meet af aan en
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onmiskenbaar de algemeen aanvaarde prioriteiten zouden aangeven en der-
halve de keuze van doeleinden zouden voorschrijven; ten slotte die de
gevolgen van de genomen maatregelen scherp afgelijnd zouden projecteren.

De internationalisering van de activiteiten en de verstrengeling van
de financiële markten verzwakken de doeltreffendheid van de nationale
maatregelen; zij maken het sommigen mogelijk zich gemakkelijker aan de
door de overheden opgelegde beperkingen te onttrekken, zodat de beslis-
singen van deze laatste, ondanks hun algemene draagwijdte, ongewilde
discriminerende stelsels in het leven dreigen te roepen. Die gevolgen van
de tegenstrijdigheid tussen de eenmaking van de economische wereld en
de geografische insluiting van het soevereine gezag zouden kunnen worden
verholpen door een betere coördinatie van het beleid onder de Regeringen.
Weinig vooruitgang werd in 1974 in die richting gemaakt, zowel op Euro-
pees gebied als op wereldplan, ondanks contacten, vergaderingen en con-
ferenties.

De ontleding van de probleemstelling, van de keuzen en de uitwer-
kingen van de beslissingen geschiedt in bijzonder moeilijke omstandigheden
wanneer moet worden opgetreden in volkshuishoudingen van kleine afme-
ting, die wijd openstaan voor het buitenland, afhankelijk zijn van de overige
wereld en beïnvloed worden door beslissingen die elders worden genomen.
En nochtans ontslaan de bijzondere moeilijkheden die eigen zijn aan die
landen de overheden en allen die de beslissingen van economisch beleid
beïnvloeden er niet van, te vermijden dat evenwichtsverstoringen van
binnenlandse oorsprong zich voegen bij die welke uit het buitenland over-
komen of er de weerslag van verergeren.

Bovendien is het in 1974, meer nog dan gedurende de voorgaande
jaren, duidelijk geworden dat de economische context - een levende wer-
kelijkheid - zich omgevormd had en nog bezig was zich om te vormen.
Het gaat niet alleen om de materiële mutatie van de structuren in de
wereld, maar ook en vooralom veranderingen in de gedragingen. Wat
de landen betreft : nieuwe naties bevestigen hun wil om hun materiële
ontwikkeling beter te controleren en in betere omstandigheden aan de
internationale handel deel te nemen. Wat mensen zelf betreft : in de ont-
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wikkelde landen, daar waar zij zich kunnen uitdrukken, begrijpen de
economische subjecten, beter ingelicht dan voorheen, meer de aaneen-
schakelingen, geven zij zich nauwkeuriger rekenschap van de weerslag
van de beslissingen van de overheden, groeperen zij zich om hun belangen
te verdedigen, zelfs indien zij er nog niet duidelijk de tegenstellingen in
het macro-economische vlak van inzien en er in een langer perspectief nog
geen goede omschrijving van verstrekken. De acties en reacties welke
voortvloeien uit die gedragingen, die vaak het collectieve determinisme
van de gebeurtenissen ondergaan, hebben het spel van de bekende mecha-
nismen vervalst en gebruikelijke actiemiddelen zeer onzeker gemaakt. Het
is nochtans met die middelen dat regeerders en economen hoopten de voort-
zetting van de evenwichtige groei te verzekeren.

De kwantitatieve groei, in vraag gesteld wat zijn bestemmingen betreft,
duurde voort in de wereld in 1973 en, behalve ernstige uitzonderingen,
ook in 1974.

Maar het evenwicht werd diep verbroken.

De internationale evenwichtsverstoring is van verreikende aard. Ze
werd door de aardoliecrisis verergerd. Het monetaire stelselontwikkelt
zich op empirische wijze. De overdreven lopende overschotten en tekorten
en enorme kapitaalbewegingen hebben de pogingen om de stabiliteit
van de wisselkoersen te herstellen, ongedaan gemaakt : de gebeurtenissen
van de jongste drie jaar tonen voldoende aan dat de akkoorden van Was-
hington van december 1971 dode letter zijn geworden. Bovendien hebben
weinige landen lang geëxperimenteerd met geheel vrij zwevende wissel-
koersen; de overheden schrokken ervoor terug de noteringen over te laten
aan wisselende bewegingen, volgens het verloop van de markten; de
theorieën over het automatische evenwichtsherstel, dank zij het zuivere
zweven, werden niet getest en het is twijfelachtig of dit ooit zal gebeuren.
De les van die theorieën die bij de toepassingen vooral werd onthouden
is dat het verzaken van de vaste pariteiten opnieuw meer zelfstandigheid
schonk aan het binnenlandse economische beleid. Maar, terzelfder tijd,
cc besturen » de overheden de koersen van hun valuta. Want in feite func-
tioneert een tweeslachtig stelsel. Indien men het valutaverkeer binnen de
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kleine groep van Europese landen die onder elkaar een stelsel van stabiele
koersen handhaven, buiten beschouwing laat, zweven de wisselkoersen;
maar de bewegingen ervan worden zoveel mogelijk gecontroleerd door soms
directe, vaak verborgen, interventies op de markten. Die nationale,
en onvermijdelijk van dag tot dag vastgestelde, « besturing )) van de
koersen laat veranderingen toe die vaak te wijten zijn aan internationale
verplaatsingen van kapitalen, welke door dat tweeslachtig stelsel niet
worden belemmerd. Derhalve stemmen de waardeverhoudingen die tussen
de verschillende valuta's als gevolg van hun respectieve veranderingen
zijn ontstaan, niet noodzakelijk overeen met de relatieve nationale prijs-
niveaus van de produkten die het voorwerp zijn van het handelsverkeer.

Binnen de nationale volkshuishoudingen heeft de langdurige expansie
aanleiding gegeven tot stijgingen van prijzen en nominale inkomens in
een tot nog toe in vredestijd ongekende omvang. De mythe van (( de
inflatie, groeifactor )) stortte in elkaar. En de prijsstijgingen gaan voort
met wisselende intensiteit naargelang van de landen, ofschoon bijna overal
een van de factoren die de prijzenexplosie heeft vergemakkelijkt, met name
de overdreven totale vraag, is verdwenen. De geïndustrialiseerde landen
bevinden zich opnieuw in een toestand die gekenmerkt is door een uiteen-
lopende ontwikkeling van de vraag en van de prijzen. Zij plachten die
tegenstrijdigheid te betitelen als toestand van (( stagflatie n , Thans heeft
de hevigheid van het verschijnsel het woord (( slumpflatie )) in zwang
gebracht : in de onmiddellijke toekomst wordt de groei zelf bedreigd.

De kaarten door elkaar gooiend, heeft de aardoliecrisis de geïndus-
trialiseerde landen, die voor hun energievoorziening op de invoer zijn
aangewezen, op versnelde wijze met die tegenstellingen geconfronteerd.
Enerzijds had de opwaartse sprong van de energieprijzen een relatieve
verarming van de aankooplanden tot gevolg; voor die landen verslechterde
de ruilvoet; onder overigens gelijke omstandigheden heeft de plotselinge
verzwaring van het aandeel van de uitgaven besteed aan ingevoerde pro-
dukten een deflatoire weerslag gehad op de reële binnenlandse vraag en
het reële inkomen. Aan de andere kant scherpte het duurder worden van
de energieprodukten terzelfder tijd de inflatoire druk nog aan; deze laatste
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Vooruitzichten
van de
Belgische economie
voor 1975.

deed zich voor op tweeërlei wijze : de ene, rechtstreeks, door de doorbe-
rekening van de nieuwe uitgaven in de kostprijzen van de bedrijven, de
andere, indirect, door de verhoging van verschillende categorieën van
nominale inkomens, verkregen of opgelegd door allen die poogden de last
van de vermeerdering van de uitgaven voor energie, verwarming en ver-
voer op anderen af te wentelen.

Zoals het merendeel van de andere geïndustrialiseerde landen moet
België terzelfder tijd het hoofd bieden aan een onmiskenbare conjuncturele
vertraging, aan het voortduren van de prijsstijgingen en aan de weerslag
van het duurder worden der energieprodukten op zijn betalingsbalans.

De meest recente ramingen laten veronderstellen dat de reële groei
van het nationale produkt voor het begonnen jaar aanmerkelijk lager zal
zijn dan die van 1974. De verdwijning van de euforiestemmingen vertraagt
de toename van het particuliere verbruik; dit laatste zou eveneens de in-
vloed kunnen ondergaan van de verzwaring van de belastingdruk op de
individuele inkomens, waarin de begroting van 1975 voorziet. De beschik-
bare aanduidingen wijzen op een achteruitgang van de industriële -inves-
teringen : in bijna alle sectoren is het geïnstalleerde produktievermogen
toereikend om het hoofd te bieden aan de voorzienbare vraag; bovendien
is de verzwaring van de belastingdruk op de bedrijven, waartoe werd be-
sloten, niet van die aard, vooral in een recessieperiode, dat zij de investe-
ringsbeslissingen aanwakkert; om deze laatste aan te moedigen gaan andere
landen belastingontheffingen doorvoeren; de verandering in het klimaat
van de Belgische economie zou de Regering er misschien moeten toe aan-
zetten haar begrotingsbeleid aan te passen en de selectieve stimulansen te
versterken ten gunste van de investeringen die het meest werkgelegenheid
scheppen en die welke besparingen in het energieverbruik mogelijk maken.
De woningbouw zal niet meer het peil van de jongste twee jaar bereiken.
De bestellingen voor de uitvoer lijden onder de weinig gunstige gang van
zaken in de andere geïndustrialiseerde landen en in de ontwikkelings-
landen die geen aardolie produceren. De overheidsuitgaven zijn de enige
vraagcomponent waarvan men nu reeds weet dat hij in 1975 een grotere
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vooruitgang zal vertonen, ook al is de stijging van de lopende begroting
grotendeels nominaal.

Bovendien laten de factoren van prijsstijging zich nog gelden. De
groothandelsprijzen van voedingsprodukten vertonen nieuwe verhogingen;
in de industrieën vertraagt de verbetering van de brutoproduktiviteit,
met als gevolg een stijging van de kosten per eenheid produkt, terwijl
het mechanisme van de indexering de lonen meetrekt op grond van prijs-
verhogingen welke aan vroegere gebeurtenissen te wijten zijn.

Voor de onmiddellijke toekomst moet men wel erkennen dat de
maneuvreerruimte van. de overheden engis. De omstandigheden schijnen
de keuzemogelijkheden inzake economisch beleid op te sluiten in het dilem-
ma : de inflatie tot staan brengen, met het risico van een cumulatieve
recessiebeweging, of wel de bedrijvigheid opnieuwaanzwengelen, met het
risico dat de inflatie het voedsel krijgt voor een nieuwe opflakkering.

Die huidige tegenstrijdigheid tussen de doeleinden, die nochtans met
elkaar te verzoenen zijn over een langere periode, is niet eigen aan België:
alle geïndustrialiseerde landen hebben ermee af te rekenen en de keuzen
welke in de grote landen, bijzonder in de meest naburige, worden gemaakt,
zullen de beslissingen welke in België zullen kunnen worden genomen
beïnvloeden. Dit moet worden gezegd want het dient tot niets de openbare
opinie in slaap te wiegen met de illusie dat alles kan worden gedaan, in
volledige onafhankelijkheid, tegen alles en iedereen in.

Weliswaar moet de waaier van de acties die de activiteit en de werk-
gelegenheid kunnen steunen - een doeleinde dat voorrang verdient -
worden onderzocht en moeten alle middelen die stroken met de heersende
toestand worden aangewend. Van haar kant, zal de Bank haar geldbeleid
aan de omstandigheden aanpassen, rekening houdend met de internationale
gegevens die men redelijkerwijze niet over het hoofd kan zien.

Maar een relancebeleid zou vergemakkelijkt worden indien de nog te
actieve inflatoire gedragingen gezamenlijk tot bedaren kwamen. Overdre-
ven eisen zouden er geen rekening mee houden dat alle kostenstijgingen
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niet steeds in de verkoopprijzen kunnen worden doorberekend en dat der-
halve buitensporige kostprijzen werkloosheid kunnen veroorzaken. De zelf-
standigen en de bedrijven die werken in de sectoren welke tegen de inter-
nationale mededinging zijn afgeschermd en die er zich derhalve minder
toe genoopt voelen hun prijzen te matigen, moeten er zich bewust van zijn
dat de aangroei van hun winstmarges in absolute cijfers zich, zoals die van
de lonen, in de algemene kosten van de economie weerspiegelt.

Men mag thans niet uit het oog verliezen dat de Belgische kosten in
1974, in vergelijking met die van sommige grote handelspartners, aanmer-
kelijk zijn toegenomen. Welnu, op middellange termijn, hangen de werk-
gelegenheid en de nieuwe investeringsbeslissingen grotendeels af van de
handhaving van het concurrentievermogen van de economie in haar geheel,
op haar binnenlandse markt zowel als bij de uitvoer. Voorzeker, de relatieve
prijzen zijn niet het enige element dat het concurrentievermogen bepaalt.
Het berust ook, en soms meer, op andere elementen : bijvoorbeeld, de
hoedanigheid van de produkten, de korte duur van de leveringstermijnen,
de doeltreffendheid van de handelsorganisatie. Men moet hopen dat de
uitvoerbedrijven, trouwens met de hulp van de overheid, zullen voortgaan
zich van die troeven te voorzien. Maar het voordeel dat ze opleveren zou
kunnen teloorgaan indien men zich geen inspanning tot matiging, die ove-
rigens geen bevriezing van de huidige verdeling beoogt, getroostte om
de binnenlandse kosten in de meest ruime zin, d.w.z. alle inkomens, met
inbegrip van de lonen, te beperken binnen de grenzen die door de verge-
lijkingen met de andere geïndustrialiseerde landen worden aangegeven.

Thans reeds kan worden voorzien dat de balans van het lopende beta-
lingsverkeer minder gunstig zou kunnen uitvallen dan in 1974. De daling
van de prijzen van de grondstoffen en halffabrikaten zal de uitgaven ver-
lichten. Maar, aan de andere kant, zullen deze laatste de volle uitwerking
van de hoge prijs van de ingevoerde energie ondergaan; die weerslag zou
nochtans kunnen worden verzacht indien men er zich snel op zou toeleggen
de energieprodukten op een meer rationele wijze te gebruiken. De ont-
vangsten, van hun kant, zullen de invloed ondergaan van de recessie in tal
van landen op het volume van de Belgisch-Luxemburgse verkopen, naast
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die van de daling van de prijzen van de metalen en metalen produkten
en waarschijnlijk van andere halffabrikaten; de arbitrageverrichtingen op
goederen zouden een minder ruim overschot kunnen laten; het is eveneens
waarschijnlijk dat de betalingstermijnen niet zo gunstig meer zullen ziin.
De vooruitzichten zijn evenwel verre van dramatisch. In elk geval ziin de
valutareserves ruim voldoende om het hoofd te bieden aan een ommekeer
van het saldo van de lopende rekening.

Het streven om de uitvoer op peil te houden is in België een uiting
van de zorg om de bedrijvigheid te steunen. Het is niet ingegeven door
de vrees voor een ontoereikendheid van de deviezenreserves, wat daaren-
tegen wel het geval is in de landen die reeds vóór de aardoliecrisis een
tekort boekten. Deze en andere landen - waarvan de betalingsbalansen
op hun beurt deficitair geworden zijn - konden tot dusver zonder moei-
lijkheid leningen opnemen. Buiten elk internationaaloverleg om geschiedde
de belegging van de dollars die door de olieproducenten op de geldmark-
ten werden geplaatst, via de gewone transacties van het internationale
bankstelsel : een deel van de kapitalen van landen met een overschot ging
naar landen met een tekort. Dat pragrriatische mechanisme van (( recy-
clage ))via de markt is nuttig en doeltreffend gebleken. Mocht het evenwel
aan zichzelf worden overgelaten, dan zou zijn werking zijn eigen verlam-
ming kunnen veroorzaken. De (( recyclage )) vereist immers dat er een
omzetting geschiedt : vluchtige kapitalen moeten worden omgezet in
leningen met veel langere looptijden. De te verwerken hoeveelheid
kapitalen wordt echter te groot in vergelijking met de mogelijkheden van
het geheel der menigvuldige private instellingen; de beginselen van goed
beheer in acht nemend, kan ieder van hen niet in te sterke mate aan die
omzetting deelnemen zonder haar eigen liquiditeit, ja zelfs haar solva-
biliteit, in gevaar te brengen.

Dat terugsluizen van de liquiditeiten in het bezit van de landen met
een overschot zal derhalve voortaan dienen te geschieden via andere, door
de internationale instellingen en door de Regeringen georganiseerde kana-
len. In 1974 deed het Internationale Monetaire Fonds, dat door zijn wereld-
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omvattende rol en door zijn organisatie daartoe bijzonder bevoegd is, een
stap door de organisatie van de eerste oliefaciliteit; het leende, hoofdzake-
lijk bij de aardolieproducerende landen, 3,7 miljard dollar om kredieten te
verstrekken, vooral aan ontwikkelingslanden. Het bestuur van het Fonds
kreeg de toestemming om in 1975 een nieuwe belangrijker operatie tot
stand te brengen. Ter aanvulling van die actie van het Fonds onderhande-
len de Regeringen van de Lid-Staten van de Organisatie voor Economische
Samenwerking en Ontwikkeling onder elkaar over de invoering van een
ander (( recyclage »mechanisme, dat tot de dekking van het tekort van
industrielanden zou kunnen bijdragen.

Ongetwijfeld verhelpt een land door schulden aan te gaan tegenover
het buitenland niet de deflatie van de binnenlandse bestedingen die het
ondergaat wanneer een aanzienlijk deel van zijn inkomen wordt besteed aan
netto-invoer. Die inkrimping van de reële bestedingen zou slechts kunnen
worden gecompenseerd indien de in het buitenland geleende bedragen
op een of andere wijze opnieuw in de kringloop van -de inkomens worden
gebracht; aldus zou die kringloop het bedrag terugkrijgen dat eraan ont-
trokken werd door de betaling van het tekort tegenover het buitenland,
o.m. veroorzaakt door de betaling van de energiefactuur. Hoê dan
ook, op het internationale plan voorkomt de instelling van een oompen-
serende financiering, ten gunste van de landen met een tekort, dat
sommige van die landen het slachtoffer worden van een ernstige schaarste
aan deviezenreserves die hen zou verplichten of wel de binnenlandse vraag
verder af te remmen, of wel hun invoer rechtstreeks te beperken.

Bij gebrek aan een georganiseerde (( recyclage )) van de zwevende
kapitalen zou de wereldhandel een onmisbare steun ontberen. Het risico
van een inkrimping van de internationale handel is immers zeer reëel. De
recessie die tal van landen doormaken is, op zichzelf, een factor van
verzwakking; zij wordt natuurlijk verergerd doordat een bepaald, niet te
meten deel van het inkomen van de aardolieproducenten niet opnieuw
wordt uitgegeven, noch rechtstreeks door de producenten, noch indirect
door ontleners, en dus niet, ergens ter wereld, aanleiding geeft tot een
finale besteding voor lopende produkties. Het gevaar kan ook uitgaan van
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de neiging die sommige industrielanden zouden hebben om tot een agres-
sief mercantilisme terug te keren : om hun deviezenreserves te verdedigen
of hun economische bedrijvigheid weer op gang te brengen, zouden zij
kunnen pogen hun uitvoer te begunstigen en hun invoer door min of meer
geoorloofde middelen af te remmen. In een tijd van stagnatie van de
wereldvraag kan een dergelijk beleid voor een bepaald land alleen maar
vruchten dragen ten koste van andere en, mochten die praktijken zich
veralgemenen, doordat. de ene landen de acties van de andere beant-
woorden, zouden zij onvermijdelijk uitmonden in een verscherping van de
deflatie en een ontwrichting van de internationale handel.

Recente handelsovereenkomsten getuigen reeds van een terugkeer naar
de praktijken van het bilateralisme.

Bovendien biedt de internationale monetaire ontreddering ieder land
de gelegenheid de koersen van zijn valuta te manipuleren om zich com-
merciële voordelen te verschaffen. In de loop van de laatste jaren hadden
die geldontwaardingen noch diepgaande, noch duurzame gevolgen voor de
concurrentiekracht van de landen die er hun toevlucht toe namen, vooral
wanneer het ging om economieën die in ruime mate van het buitenland af-
hangen voor hun bevoorrading: de prijsstijging voortvloeiend uit de inge-
voerde produkten en de aanpassingen van bezoldigingen deden het voor-
deel van de geldontwaarding vlug teniet. De overtuiging zou evenwel
kunnen groeien dat in tijden van depressie de verlaging van de koers van
de nationale valuta een doeltreffender commerciële troef zou worden. Het
zou dan ook voldoende zijn dat men er zijn toevlucht toe neemt, opdat de
internationale handelsstromen nog meer gehinderd zouden worden.

Aangezien België zich niet aan de grote gezamenlijke economische
bewegingen kan onttrekken en evenmin gevrijwaard kan worden tegen
de wisselvalligheden van de internationale handel, heeft het alle belang bij
de inspanningen tot economisch overleg en samenwerking onder de landen.

Men moet echter wel vaststellen dat die inspanningen, behalve dat
zij wezenlijke ineenstortingen hebben voorkomen, in 1974 geen rijke oogst
hebben opgeleverd.
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Zelfs onder de Lid-Staten van de Europese Economische Gemeenschap
zijn de banden losser geworden. Stellig, het mag als een winstpunt worden
beschouwd dat de moeilijkheden die verscheidene landen ondervonden,
ze er niet toe hebben gebracht eenzijdige verdedigingsmaatregelen te tref-
fen. De markt bleef gemeenschappelijk. Maar de officiële overgang naar
de tweede etappe van de economische en monetaire unie werd verdaagd.
Geen enkel actieprogramma kon ter uitvoering worden gelegd om
het beleid te coördineren en de toestanden op elkaar af te stemmen. De
communautaire regelingen voor financiële samenwerking werden niet ver-
sterkt; alleen werd aan Italië, krachtens een in 1971 uitgewerkt mecha-
nisme, een financiële bijstand op middellange termijn toegekend,
wat overigens alleen maar neerkwam op de consolidering van een vroegere
steunverlening.

De integratiemoeilijkheden zijn weliswaar toegenomen toen de externe
posities van de verschillende Lid-Staten op een uiteenlopende wijze gingen
evolueren. Maar die nieuwe moeilijkheden deden de gemeenschapsgeest
niet heropflakkeren. Het zijn nationale gedragingen die tot uiting kwamen.
De politieke wil van de Europeanen om de ondernomen integratie voort te
zetten ontbrak. De crisis in de Gemeenschap is niet overwonnen.

Dit neemt niet weg dat, in de onmiddellijke toekomst, alle Lid-Staten
van de Gemeenschap, zij het in verschillende mate, het hoofd moeten
bieden aan eenzelfde probleem. Na een lange periode waarin hun groei in
de hand werd gewerkt door de betrekkelijk lage prijs van de energie,
hebben zij alle af te rekenen met een plotselinge verslechtering van de ruil-
voet die, gedeeltelijk te hunnen koste, een herverdeling van het wereld-
inkomen teweegbrengt. Alle Lid-Staten moeten, in hun eigen economie,
de sociale onrechtvaardigheden rechtzetten welke zijn ontstaan uit die
betrekkelijke verarming en uit de inkrimping van de bedrijvigheid, die
beginnen met op ongelijke wijze op de verschillende categorieën van
burgers te wegen. Alle moeten, in moeilijker geworden omstandigheden,
zorgen voor een onmisbare economische vooruitgang, want de bevolkingen
eisen, ongeacht de opvatting die er de inhoud van bepaalt, de verbetering
van de levensstandaard.
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Bij gebrek aan voldoende eigen energiebronnen en doordat het voor
zijn bevoorrading in grondstoffen vrijwel volledig van de rest van de wereld
afhangt, bli;kt Europa, niettegenstaande het beschikt over een machtig
industrieel potentieel, thans economisch kwetsbaar en, meteen, ieder van
zijn leden afzonderlijk ongeacht zijn macht of zijn verleden.

Op de drempel van moeilijkheden, waarvan nog niemand de omvang
noch de duur kan voorzien, is de onbeslistheid van de Europeanen om
Europa op te bouwen bedenkelijk. Mochten de tijden harder worden, dan
zou de wederopleving van het nationale egoïsme tot uiting kunnen komen
in botsingen en het verwezenlijkte werk tot de wortel uitroeien. Een derge-
lijk risico mag men niet lopen. De leden van de Gemeenschap moeten zich
dringend bezinnen en de saamhorigheid waarmee zij de gemeénschap-
pelijke problemen beter kunnen oplossen, versterken.

13 januari 1975.
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INTERNATIONALE ECONOMISCHE EN FINANCIELE
ONTWIKKELING.

De conjunctuurverzwakking die in de loop van de laatste maanden
van 1973 in verscheidene grote volkshuishoudingen van ontwikkelde lan-
den aan het licht kwam, breidde zich uit en veroorzaakte een toename van

TabelI.

BRUTO NATIONAAL PRODUKT EN BUITENLANDSE HANDEL
VAN DE GROTE INDUSTRIEGEBIEDEN

Volume van het bruto nationaal produkt Handelsbalans
(Jaarlijkse groeipercentages) (Miljarden Tehcneenheden) (1)

E.E.G. E.E.G. (2)

I

Verenigde

I

Verenigde Japan
oorspron-I Nieuwe Staten Japan oorspron'I Nieuwe Staten (3 )

kelijke leclen Totaal kelijke leden Totaal (3) (4)
leden leden

1969 ...... + 7,4 + 1,9 + 6,0 + 2,7 +12,1 + 0,1 - 3,8 - 3,7 + 1,3 + 3,7
1970 ...... + 5,8 + 2,2 + 4,9 - 0,4 +10,3 + 0,1 - 4,0 - 3,9 + 2,7 + 3,9
1971 ...... + 3,6 + 2,6 + 3,3 + 3,3 + 6,8 + 1,5 - 3,0 - 1,5 - 2,0 + 7,6
1972 ...... + 4,3 + 2,7 + 3,9 + 6,2 + 8,9 + 4,2 - 4,3 - 0,1 - 5,8 + 8,2
1973 ...... + 5,6 + 5,5 + 5,6 + 5,9 +10,5 + 5,0 - 8,8 - 3,8 + 1,4 + 3,1
1974 ... T + 2,8 - 0,2 + 2,1 - 2,2 - 3,3 - 0,6 -16,1 -16,7 - 2,3 + 0,8

..(1) De rekeneenheid is gulijk üan 1 dolln,r van de Verenigde Staten in InGO en HnO, 1,03 dollar in 1971, 1,09 dollar
in 1972, l,Hl dollar in 1973 en 1,17 dollar In 1!J74. De waarde van de rekeneenheid t.o.v. de dollar is in de jaren IOûn
tot 1974 derwijze vustgosteld dat de gemi.ddelde, gewogen waarde van dio eenheid t.o.v. alle geldsoorten van de in aanmerking
genomen landen, voor elk Jaar, dezelfde IS als 111 1068.

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

de werkloosheid, terwijl de prijsstijging bijna overal krachtiger werd en
de lopende rekening van de betalingsbalans in vele landen aanmerkelijk
verslechterde. Sommige, geleidelijk ingevoerde, selectieve versoepelingen
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Grafiek 1.

INTERNATIONAAL CONJUNCTUURVERLOOP (1)
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niet te na gesproken, bleef het gevoerde beleid doorgaans gericht op
de inflatiebestrijding. Aan de andere kant werd getracht het hoofd te bie-
den aan de ernstige gevolgen van de plotselinge verslechtering van de
ruilvoet.

De expansie van het volume van het bruto nationale produkt van
het geheel der Lid-Staten van de Organisatie voor Economische Samen-
werking en Ontwikkeling viel eensklaps terug van een buitengewoon
hoog peil in 1973 tot een onbeduidend percentage.

In het eerste halfjaar was de teruggang zeer duidelijk in de Verenigde
Staten, Japan en het Verenigd Koninkrijk, waar negatieve percentages wer-
den waargenomen. Gedurende de tweede helft van het jaar zette hij zich
voort in de Verenigde Staten, verscherpte o.m. in Italië en de Duitse
Bondsrepubliek en tastte eveneens het merendeel van de overige landen
aan. Aldus werd de groep van de industrielanden, voor het jaar in zijn
geheel, meegetrokken in een synchroon vertragingsproces, waaraan de ver-
schillende componenten van de finale vraag hebben deelgenomen, inzon-
derheid de brutovorming van vast kapitaal en het verbruik der gezinnen.

De vertraging van de groei veroorzaakte een gevoelige vermindering
van de personeelsaanvragen van werkgevers en een uitbreiding van de
werkloosheid. Aan het einde van het jaar werd deze laatste zorgwekkend,
in mindere mate evenwel voor sommige Scandinavische landen, waar een
bevredigende groei kon worden gehandhaafd, en in Japan, waar bij-
zondere sociale tradities en structuren gelden.

Desondanks versnelde het tempo van de prijsstijgingen; de jaarlijkse
indexcijfers, zowel voor de prijzen van het bruto nationale produkt als
voor de consumptieprijzen en de binnenlandse groothandelsprijzen, gingen
veel sterker opwaarts dan in 1973, behalve in de Duitse Bondsrepubliek,
waar, met uitzondering van de groothandelsprijzen, de stijgingen van de-
zelfde orde van grootte waren als het jaar voordien. De stijging van deze
verschillende prijzen vertoonde weinig of geen tendens om in de loop van
het jaar te vertragen, ondanks de stabilisering, sedert de maand mei, van
de wereldprijzen van de grondstoffen en basisprodukten.
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Grafiek 2.

VERLOOP VAN DE BINNENLANDSE PRIJZEN

(Procentuele verandering t.o.v. het [aar tevoren of de overeenstemmende maand daarvan)
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Hun opgaande beweging van 1973 voortzettend, waren deze prijzen
gedurende de eerste vijf maanden, volgens het indexcijfer van het ((Ham-
burgisches Welt-Wirtschafts Archiv », uitgedrukt in lopende dollars van
de Verenigde Staten, nog 38 pct. duurder geworden; van mei tot december
daalden ze met 1,3 pct., dank zij de teruggang van de voor de industrie
bestemde produkten.

Tot in november steeg het indexcijfer van de voor de voeding be-
stemde produkten aanzienlijk en gestadig, afgezien van een lichte
achteruitgang in juni, toen de vooruitzichten voor de nieuwe oogsten zeer
bemoedigend schenen. Dit werd niet bewaarheid voor een aantal produkten
zoals maïs, soja en suiker, vooral ten gevolge van de ongunstige weersom-
standigheden; t.O.V. een onelastische, fundamenteel expansieve vraag en
bij een uiterst laag peil van de voorraden heeft het geheel van de prijzen
van de voor de voeding bestemde produkten er dan ook de nadelige invloed
van ondergaan. In december is het indexcijfer evenwel gedaald.

De stijging, in de eerste maanden van het jaar, van het indexcijfer
van de voor de industrie bestemde produkten weerspiegelde de prijsver-
hogingen van de brandstoffen, die geleidelijk in de marktnoteringen tot
uiting kwamen, en van de voor de uitrustingsbedrijven bestemde
produkten, waarvan de cyclische beweging doorgaans een vertraging ver-
toont tegenover de algemene conjunctuurtendens. Daarentegen zijn de
grondstoffen voor de produktie van consumptiegoederen vrijwel gedurende
het hele jaar gedaald.

Alle landen die netto-importeurs zijn van belangrijke hoeveelheden
grondstoffen, inzonderheid van aardolie, een energiedrager die over een
korte termijn weinig vervangingsmogelijkheden biedt en waarvan de prijs-
stijging zich onvermijdelijk over het geheel van de produktie verspreidt,
moesten het hoofd bieden aan een sterke achteruitgang van hun ruilvoet,
weliswaar in verschillende mate, naargelang van hun economische struc-
tuur en het verloop van de wisselkoersen van hun munt. Voor het geheel
van de Lid-Staten van de Organisatie voor Economische Samenwerking
en Ontwikkeling bedroeg de stijging van de kosten van de invoer van
ruwe aardolie ca. 60 miljard dollar. De verslechtering van de handels-
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Grafiek 3.

VERLOOP VAN DE WERELDPRIJZEN

(Indexciifers eerste kwartaal 1970 = 100)
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balansen van het geheel van die landen werd echter met een bedrag
van meer dan fr. 20 miljard verminderd, dank zij een expansie met bijna
10 pct. van de uitgevoerde hoeveelheid, tegen slechts 2,5 pct. voor die
van de invoer, en een lichte verbetering van de ruilvoet voor de
handel in andere produkten dan aardolie. Het gezamenlijke tekort in de
lopende rekening van de betalingsbalansen, nog verhoogd door de eerste
betalingen van opbrengsten uit beleggingen van de olie-exporterende
landen, liep derhalve op tot nagenoeg 40 miljard dollar voor de landen van
de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling. Voor
de andere economisch ontwikkelde landen wordt het geraamd op iets
meer dan 5 miljard dollar. Achter deze gezamenlijke cijfers gaan situaties
schuil die van land tot land aanmerkelijk verschillen : een benaderend
evenwicht of zelfs een belangrijk overschot voor sommige landen, een
buitengewoon hoog tekort voor andere.

Bij de economisch minder ontwikkelde landen ging de economische
toestand van de landen welke geen aardolie uitvoeren eveneens achteruit,
zowel wat de stijging van de prijzen als het tekort in de buitenlandse handel
betreft. Het nadelige saldo van de lopende betalingen van die gebieden,
ongelijk verdeeld naargelang van de produktiestructuren van de betrokken
landen, zou tot iets minder dan 20 miljard dollar gestegen zijn. Samen
met dat van de economisch ontwikkelde landen kwam dit tekort het
lopende overschot van de olieproducerende en -exporterende landen
aandikken, dat aldus van ongeveer 5 miljard in 1973 zou opgevoerd zijn tot
ongeveer 65 miljard dollar.

Een dergelijke omwenteling moest een diepgaande uitwerking hebben
op het kapitaalverkeer in de wereld. Nu ze plotseling konden beschikken
over inkomens die ongekende afmetingen aannamen, gingen de olie-
exporterende landen tot nog toe meestalover tot kortlopende beleggingen
in internationale valuta's en in deviezen die als sterk stonden aangeschre-
ven. Deze beleggingen zouden voor ongeveer 20 tot 25 pct. gegaan zijn naar
de Verenigde Staten, voor 30 tot 40 pct. naar de markt van de Euro-valuta's
en voor 10 tot 15 pct. in ponden sterling naar het Verenigd Koninkrijk,
terwijl de rest besteed werd aan leningen aan Staten of internationale in-
stellingen en aan directe investeringen.
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Grafiek 4.

WISSELKOERSEN EN BALANS VAN DE LOPENDE REKENING MET HET BUITENLAND
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De wijze waarop deze kapitalen terugvloeiden beantwoordde even-
wel niet aan de behoeften, noch wat de duur betreft, aangezien de
debiteurlanden vooral nood hebben aan langlopende kapitalen, noch wat
de verdeling betreft, aangezien het grootste tekort vaak wordt waarge-
nomen bij landen die, t.a.v. hun economische toekomst en de stabiliteit
van hun munt, niet de beste waarborgen bieden. Er rees bijgevolg een
moeilijk (( recyclage ll-probleem. Deze recyclage vond gedeeltelijk op
pragmatische wijze plaats. Aanzienlijke bedragen aan kapitalen zijn
weggevloeid uit de Verenigde Staten, ten gevolge van de opheffing, bij
de aanvang van het jaar, van de desbetreffende beperkingen, en uit de
Duitse Bondsrepubliek. Bovendien hebben verscheidene Staten, waaronder
vooral Italië, het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk, die het gevaar liepen
dat de koers van hun valuta aanzienlijk zou dalen of dat hun reserves
snel uitgeput zouden raken, grote schulden aangegaan tegenover het
buitenland, door trekkingen op het Internationale Monetaire Fonds, door
een beroep te doen op andere mechanismen van multilaterale hulp, door
kredieten te vragen bij buitenlandse centrale banken of door leningen op
te nemen op de markt van de Euro-valuta's ten gunste van hun respectieve
schatkist of van andere overheidsbesturen of -organen.

De acties tot internationale samenwerking, die werden ondernomen
om het hoofd te bieden aan de oliecrisis, zijn slechts langzaam op gang
gekomen.

Gevolg gevend aan suggesties van het Comité van de Raad van
Gouverneurs voor de hervorming van het internationale monetaire stelsel
en de aanverwante problemen, het z.g. Comité van Twintig, heeft het
Internationale Monetaire Fonds in de eerste plaats, aan zijn leden, aan-
bevelingen gericht in verband met het te voeren beleid; dit beleid zou geen
maatregelen mogen omvatten die de problemen van de andere Lid-
Staten alleen maar zouden kunnen verergeren, zoals de concurrerende ont-
waarding van de wisselkoersen en de escalatie van de handels- en betalings-
beperkingen, maar zou moeten bijdragen, enerzijds, tot de handhaving
van de economische activiteit en van de werkgelegenheid op geschikte
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niveaus, zonder hierbij af te zien van de inspanningen om de inflatie tot een
minimum te beperken en, anderzijds, tot het bevorderen van even-
wiehtsherstellende kapitaalstromen. Die aanbevelingen werden later op-
genomen in een cc verklaring over de maatregelen inzake handelsverkeer en
lopende transacties met het oog op het herstel van het evenwicht der
betalingsbalansen ))welke de leden verzocht werden te onderschrijven; die
verklaring zou effect sorteren voor de toegetreden landen wanneer deze
65 pct. van de toegekende stemrechten zouden vertegenwoordigen. Ver-
volgens schiep het Fonds, eveneens op voorstel van het Comité van
Twintig, een speciale kredietruimte, gefinancierd door leningsakkoorden
die in hoofdzaak gesloten werden met de olie-exporterende landen, voor
een bedrag van 3,7 miljard dollar, ten einde de leden bij te staan om het
hoofd te bieden aan de aanvankelijke weerslag van de duurder geworden
invoer van aardolieprodukten, voor zover zij kunnen aantonen dat zij hulp
behoeven, ten gevolge van de prijsstijging van hun ingevoerde aardolie-
produkten en van de toestand van hun betalingsbalans, en op voorwaarde
dat zij zich schikken naar de beginselen die in de vorengenoemde verklaring
werden geformuleerd.

Van hun kant hebben de bevoegde organen van de Europese Econo-
mische Gemeenschap voorstellen uitgewerkt inzake de financiering van
de tekorten en de definitie van de doelstellingen voor een structureel ener-
giebeleid.

Tegelijkertijd hebben besprekingen en onderhandelingen in de schoot
van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling
geleid tot de oprichting van een Internationaal Energie Agentschap, dat
tot nog toe in hoofdzaak een crisisorgaan is, belast met het verdelen van
de voorraden van de leden in geval van een nieuwe grote energieschaarste;
verschillende Lid-Staten, waaronder Frankrijk en Noorwegen, nemen
evenwel niet deel aan dit akkoord. Bovendien heeft de secretaris-gene-
raal van de Organisatie voorstellen gedaan met het oog op de creatie van
een omvangrijk internationaal fonds dat zich zou financieren door « olie-
dollars » aan te trekken ten einde ze ter beschikking te stellen van de lan-
den die met bijzondere moeilijkheden hebben af te rekenen.
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Aan de andere kant heeft het Internationale Monetaire Fonds ver-
scheidene beslissingen genomen in verband met de organisatie van het
internationale monetaire stelsel.

In het in juni ingediende eindverslag over zijn werkzaamheden
heeft het Comité van Twintig, hoewel het zich rekenschap gaf van de
onmogelijkheid om momenteel nauwkeurige en omstandige regels vast
te leggen, een zeker aantal besluiten geformuleerd t.a.v. de algemene
beginselen waarop de internationale monetaire organisatie in de toekomst
zou kunnen steunen. Het stelt een convertibiliteitssysteem voor dat het
beheer van de internationale liquiditeiten moet vergemakkelijken en
het mogelijk moet maken dat de toename van de saldi in reservevaluta' s
niet uit de hand zou lopen; het bijzondere trekkingsrecht zou het belang-
rijkste reserve-instrument worden, terwijl het goud en de reserve-
valuta' s slechts tweederangsinstrumenten zouden zijn. De taak van het
Fonds zou hierdoor worden uitgebreid, aangezien het de bijzondere trek-
kingsrechten creëert en beheert, maar ook omdat het tot opdracht zou
hebben meer doeltreffende en meer symmetrische procedures uit te werken
opdat de nationale autoriteiten, indien nodig, de gepaste maatregelen zou-
den nemen en ervoor te zorgen dat de nationale gedragingen verenigbaar
zouden zijn met de door de internationale monetaire gemeenschap nage-
streefde doelstellingen, met inbegrip van de bevordering van de econo-
mische ontwikkeling, inzonderheid in de vorm van de netto-aanbreng van
reële middelen aan de ontwikkelingslanden.

In het tweede deel van zijn verslag maakt het Comité van Twintig
melding van diverse maatregelen die zouden kunnen worden genomen
zonder de voltooiing van de fundamentele hervorming af te wachten en
die bepaalde gebreken in de werking van het stelsel gedurende de over-
gangsperiode zouden opvangen. Sommige van die suggesties leidden
tot beslissingen van het Fonds.

Door een van die beslissingen werd een Interimcomité van de Raad
van Gouverneurs voor het internationale monetaire stelselopgericht,
bestaande uit gouverneurs van het Fonds, uit ministers of personen met
een gelijkwaardige rang; dit Comité vormt de prefiguratie van de Perma-
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nente en Representatieve Raad, die over belangrijke bevoegdheden zou
beschikken en waarvan het Comité van Twintig de oprichting heeft voor-
gesteld via een amendement op de statuten van het Fonds, ten einde de
beslissingsprocedure te vereenvoudigen en te versnellen. Het Interimco-
mité zal normaal drie- of viermaal per jaar bijeenkomen; het zal adviezen
verstrekken aan de Raad van Gouverneurs, in hoofdzaak op het gebied van
de organisatie van het internationale monetaire stelsel en van het toezicht
op het beheer, van de voorbereiding van de voorstellen tot amendering van
de statuten en van de acties welke dienen te worden ondernomen in geval
van onverwachte storingen die het stelsel in gevaar zouden kunnen bren-
gen.

Een andere beslissing heeft betrekking op de waardebepaling van
de bijzondere trekkingsrechten en van de netto reserveposities bij het
Fonds. Sinds de dollar is gaan zweven tegenover de munteenheid van tal
van landen, had de toepassing van de reglementaire bepalingen van het
Fonds voor de betrokken landen tot gevolg dat de waarde van de genoemde
reserve-instrumenten, uitgedrukt in hun nationale valuta, onderhevig was
aan schommelingen die zeer breed konden zijn. Krachtens die bepalingen
was immers de waarde van de genoemde reserve-instrumenten bepaald, in
termen van U.S.-dollars, op basis van een vaste verhouding en, in termen
van de valuta's van de andere Lid-Staten, op grond van de koers van de
dollar op hun respectieve valutamarkten, zodat zij, wat deze andere
landen betreft, de weerslag van de onstandvastigheid van die koers onder-
ging.

Deze reglementaire bepalingen, die sedert november 1973 opgeschort
waren, uitsluitend met betrekking tot de vereffening tussen deelnemende
Staten, in bijzondere trekkingsrechten, van schulden uitgedrukt in de munt
van het debiteurland, werden door een beslissing van 13 juni 1974
geamendeerd. Krachtens deze beslissing is de internationale waarde van
de bijzondere trekkingsrechten en van de netto reserveposities bij het
Fonds, met ingang van 1 juli 1974, voor een tussenperiode en zonder
vooruit te lopen op de maatregelen die zullen worden getroffen na de
fundamentele hervorming van het stelsel, voor alle valuta' s, met inbegrip

14



van de dollar, vastgesteld in verhouding tot een « korf )) van zestien
valuta's, met name die van de landen waarvan het aandeel in de wereld-
uitvoer van goederen en diensten gedurende de periode van 1968 tot 1972
1 pct. heeft overtroffen. De voor de verschillende valuta's in aanmerking
genomen weging is gebaseerd op dit aandeel, met enkele correcties even-
wel, om rekening te houden met het feit dat dit criterium niet noodzakelijk
de reële belangrijkheid weerspiegelt van sommige valuta's in de inter-
nationale transacties.

Een derde beslissing betreft de « richtlijnen voor het beheer van de
zwevende wisselkoersen » , Het zijn criteria die het Fonds heeft vast-
gelegd, in een poging om opnieuween zekere samenhang in de interna-
tionale actie tot stand te brengen, en waarvan het aan de leden de toe-
passing had aanbevolen bij het beheer van hun munt; het Fonds zelf
zal erop steunen bij de uitoefening van de controle waarmee het is belast.
Deze richtlijnen hebben tot doel de wisselkoersen te reguleren door de
bewegingen op korte termijn te verzachten en terzelfder tijd de koersen
om te buigen naar een norm op middellange termijn welke overeenkomt
met een niveau dat door de nationale overheden, in overleg met het Fonds.
voor de betrokken munt geschikt wordt geacht.

EUROPESE GEMEENSCHAPPEN.

De diverse beschikkingen in verband met de verwezenlijking van de
economische en monetaire unie, die de Raad van Ministers van de Europese
Gemeenschappen eind 1973 goedkeurde, werden op 18 februari formeel
vastgelegd. Het gaat om de verlenging, in een meer stelselmatige en soms
sterkere vorm, van vroegere beslissingen betreffende de verwezenlijking
van een hoge mate van convergentie van het economisch beleid van de
Lid-Staten, de stabiliteit, de groei en de volledige werkgelegenheid in de
Gemeenschap, de monetaire steun op korte termijn en de instelling van
een Comité voor economische politiek. De Raad was echter niet bereid een
resolutie aan te nemen die de overgang zou betekenen naar de tweede
etappe van de voor 1 januari 1974 geplande verwezenlijking van de eco-
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nomische en monetaire unie en die het volledige programma van die etap-
pen zou aangeven om te zorgen voor het noodzakelijke parallellisme tussen
de integratieprocessen, met name t.a.v. de vrijmaking van de intracom-
munautaire kapitaalbewegingen, de gemeenschappelijke regulering van
bewegingen van kapitaal herkomstig van of bestemd voor derde landen,
alsmede het gemeenschappelijke regionale beleid. Evenmin kon de Raad
zich positief uitspreken over het ontwerp tot samenvoeging van de offi-
ciële wisselreserves.

De Franse regering besloot, met ingang van 21 januari 1974, voor een
periode van zes maanden - die werd verlengd -, de interventies tot hand-
having van de vernauwing van de schommelingsmarges tussen de valuta's
van de Gemeenschap op te schorten en liet aldus haar valuta vrij schom-
melen zoals het Verenigd Koninkrijk, Ierland en Italië. De overige Lid-
Staten bevestigden evenwelonmiddellijk hun besluit de beperkte marges
tussen hun respectieve valuta's te handhaven.

Op een vergadering die op 22 en 23 april te Zeist werd gehouden,
zijn de ministers van Financiën van de Lid-Staten het eens geworden over
de voorwaarden waarin een werkelijke mobilisering van de officiële goud-
voorraden zou kunnen tot stand komen. Terwijl zij opnieuw bevestigden: dat
het bijzondere trekkingsrecht in het Internationale Monetaire Fonds ge-
roepen is om in het hervormde internationale monetaire stelsel een centrale
plaats te bekleden, kwamen zij overeen dat de monetaire autoriteiten ge-
machtigd zouden moeten zijn goud te verkopen en te kopen, hetzij onder
elkaar, tegen van de marktprijzen afgeleide prijzen, hetzij op de vrije markt.
Voorts werd voorgesteld dat die transacties niet zouden mogen leiden tot
een duurzame stijging van de officiële goudvoorraden en dat zij gepaard
zouden kunnen gaan met een zekere stabiliserende beïnvloeding van de
markt. Dit gemeenschappelijk standpunt werd aan de Amerikaanse autori-
teiten medegedeeld met het oog op de eventuele goedkeuring door deze
laatste van de beginselen waardoor het is ingegeven. De technische toe-
passingsvoorwaarden van deze overeenkomst van Zeist werden door de
Europeanen bestudeerd, maar tot een besluit kwam het niet. De wil om het
metaal te mobiliseren vond evenwel zijn neerslag in een -door goud gewaar-
borgde lening luidens welke de Banca d'Italia van de Deutsche Bundesbank
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een lening van 2 miljard dollar verkreeg tegen inpandgeving van een deel
van haar goudreserves, geraamd tegen een prijs in verhouding tot de markt-
prijs. In december, tijdens een conferentie van de staatshoofden van
Frankrijk en van de Verenigde Staten, hebben deze laatsten hun princi-
piële bezwaren opgegeven tegen de berekening van de officiële goud-
voorraden op grond van de marktprijzen.

Het stelsel van monetaire steun op korte termijn - waarvan het be-
drag op 12 maart werd verhoogd ingevolge de toepassing van de resolutie
van de Raad van Ministers van 18 februari - en dat van de financiële
bijstand op middellange termijn werden voor de eerste maal toegepast
ten gunste van Italië. Met ingang van 18 maart maakte de Banca d'Italia
namelijk gebruik van de monetaire steun voor drie maanden ten belope van
1.562,5 miljoen rekeneenheden (1.884,9 miljoen dollar) die in 1973 door
de centrale banken werd toegestaan; deze steun werd tweemaal verlengd.
Op 17 december besloot de Raad van Ministers dit krediet, tot een bedrag
van 1.159,2 miljoen rekeneenheden - het verschil tegenover het voren-
vermelde bedrag stemt overeen met het aandeel van het Verenigd Konink-
rijk en bleef op korte termijn - te vervangen door een financiële bijstand
voor een middellange looptijd van drie en een half jaar, waarbij de begun-
stigde Staat, overeenkomstig de bepalingen betreffende dat stelsel,
bepaalde verplichtingen van economisch beleid aangaat.

Op 18 november keurde de Raad van Ministers een reglement goed
waardoor de Gemeenschap gemachtigd werd middelen op middellange
termijn van vijf jaar of meer op te nemen voor een totaal van 3 miljard dol-
lar, met inbegrip van de interesten, om ze ter beschikking te stellen van
de centrale banken der Lid-Staten die betalingsbalansmoeilijkheden onder-
vinden ten gevolge van het duurder worden van de aardolieprodukten, op
voorwaarde dat die Staten maatregelen treffen om die moeilijkheden op te
lossen. De leningen worden door iedere Lid-Staat gewaarborgd ten belope
van een eigen maximaal percentage; voor de Belgisch-Luxemburgse Eco-
nomische Unie bedraagt het 14,68.

Op de in Parijs gehouden conferentie van 9 en 10 december beslo-
ten de Regeringshoofden van de negen landen van de Gemeenschap de
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communautaire instellingen te verstevigen en de werking ervan te verbe-
teren; ook drukten zij opnieuw hun wil uit om tot een economische en
monetaire unie te komen. In dat verband bevestigden zij eens te meer de
noodzaak van een gelijkgericht economisch beleid en herhaalden zij dat
hun doel blijft de bestrijding van de inflatie en de verdediging van de
werkgelegenheid; voor het welslagen van een dergelijke politiek wordt de
samenwerking van de sociale partners beschouwd als een wezenlijke factor.
De te ondernemen acties moeten elkaar aanvullen, in die zin dat de landen
die af te rekenen hebben met grote betalingsbalanstekorten, zich vooral
moeten eoncentreren op de inflatiebestrijding, terwijl die waarvan de be-
talingsbalans in evenwicht is of een overschot vertoont, de binnenlandse
vraag moeten aanmoedigen zonder evenwel nieuwe inflatoire voorwaarden
te scheppen. Elk beroep op protectionisme werd verworpen en de
Regeringshoofden legden de nadruk op de dringende noodzaak van het
gemeenschappelijk vaststellen van het toekomstig beleid, in overeenstem-
ming met de nagestreefde gemeenschappelijke solidariteit en steunend op
permanente en doeltreffende overlegprocedures. Ook besloten zij, met in-
gang van 1 januari 1975, het Europees Fonds voor Regionale Ontwikke-
ling in werking te stellen; dit Fonds zal kunnen beschikken over 1,3 miljard
rekeneenheden, waarvan 300 miljoen in 1975 en 500 miljoen voor ieder
van de twee volgende jaren. Ten slotte werden de communautaire instel-
lingen verzocht zo vlug mogelijk een gemeenschappelijk energiebeleid
uit te werken en ten uitvoer te leggen.

ALGEMENE GEGEVENS OVER DE BELGISCHE ECONOMIE.

Volgens de jongste ramingen zou het bruto nationale produkt tegen
vaste prijzen gestegen zijn met ca. 4 pct., wat ongeveer overeenstemt met
de gemiddelde groei die in het plan op middellange termijn van de Bel-
gische economie werd voorgesteld. Dit percentage evenaart niet de 5,3 pct.
die in 1973, een jaar van zeer hoge conjunctuur, werd bereikt, maar
het overtreft toch nog het expansietempo van de economische activiteit dat
in de meeste overige industrielanden met markteconomie werd waarge-
nomen.
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Onder deze zeer gunstige, gezamenlijke balans gaat evenwel
een vrij aanmerkelijke wijziging in het beeld van de economische evolutie
schuil. Gedurende de eerste maanden van het jaar was de eonjunctuur weer
opwaarts gericht, na een voorbijgaande aarzeling ten gevolge van de onze-
kerheden veroorzaakt door de aardoliecrisis. In de loop van de zomer
zijn de economische vooruitzichten echter plotseling verslechterd in bijna
alle industriële sectoren, zoals blijkt uit de synthetische curve van de
voornaamste gegevens der maandelijkse conjunctuurtests van de Bank.

Grafiek 5.

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 verschi llende reeksen zijn tot een gemeeuschnppelijke basis herleid door ze een waardecijfer toe te kennen
naargelang ze in de loop vau een bepaalde mound meer of minder gunstig waren. De synthetische curve vertegenwoordigt
het gemiddelde van de aldus verkregen waardecijfers.

Voor het jaar in zijn geheel lijkt de vertraging in de expansie van de
vraag in reële termen minder afgetekend voor de binnenlandse beste-
dingen dan voor de uitvoer van goederen en diensten; deze laatste werd
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beïnvloed door een duidelijke verzwakking van de expansie van de wereld-
handel. De restrictieve uitwerking van de vertraging in de uitvoer werd
slechts ten dele opgevangen door die van de invoer.

De uitgaven voor particulier verbruik, met uitzondering van de aan-
kopen van wagens, werden in de loop van de eerste maanden opgedreven
door een golf van aankopen uit voorzorgsoverwegingen; nadien waren zij
minder vast, te meer daar de stijging van het beschikbare werkelijke
inkomen van de gezinnen waarschijnlijk vertraagde. In totaal zou het par-
ticuliere verbruik, in volume, minder zijn toegenomen dan in 1973, toen
het betrekkelijk sterk was gestegen.

Ook de stijging van het overheidsverbruik zou iets afgenomen zijn.

Ten gevolge van het restrictieve begrotingsbeleid zouden de open-
bare investeringen verminderd zijn, zij het blijkbaar in mindere mate dan
tijdens het voorafgaande jaar.

De investeringen in woningen, geremd door de volledige bezetting van
het produktievermogen, zouden nog iets groter zijn geweest dan de
nochtans zeer aanzienlijke verwezenlijkingen van 1973.

De investeringen in vast kapitaal van de gezamenlijke bedrijven, die
zich in de loop van de tweede helft van 1973 hadden hersteld, namen
nog toe. Gedurende de vermelde periode bereikte het percentage indus-
triële bedrijven die hun produktievermogen volledig gebruikten en besloten
hadden het te vergroten, een maximum. Verscheidene andere factoren
droegen ertoe bij de investeringsinspanning kracht bij zetten : de verbe-
tering van de zelffinancieringsmogelijkheden van de bedrijven, de ver-
snelde prijsstijging die ertoe aanzette de beslissing tot investeringen te
vervroegen, het duurder worden van de aardolieprodukten, dat investe-
ringen die meer andere energiebronnen produceren of gebruiken, stimu-
leerde en, ten slotte, de noodzaak de produktieprocessen, onder de druk
van de stijging der kostprijzen, te rationaliseren.

Volgens de laatste test van de Bank stegen de bruto-investeringen
in vast kapitaal, uitgedrukt in marktprijzen, met 30,7 pct. in de gezamen-
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Grafiek 6.

GEGEVENS UIT DE ONDERZOEKINGEN VAN DE NATIONALE BANK VAN BELGIE NAAR
DE INVESTERINGEN IN VAST KAPITAAL EN NAAR DE VOORRADEN IN DE INDUSTRIE
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leder-, houtverwerkende nijverheid, bouwmuterinlennijverheid , .bouwnijverheid, voedingsmiddelennijverheid en chemische
nijverheid. De gegevens betreffende de laatstgenoemde sector zijn herkomstig van een door de Federatie der Chemische
Nijverheid gednuu onderzoek.

Jaren 10GG tot 1073 : gedane uitgaven. Jaar 1074 gedane uitgaven voor het eerste halfjaar en ramingen voor het
tweede. halfjaar.
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lijke verwerkende nijverheid, tegen 12,5 pct. het jaar tevoren. Die van
de financiële instellingen en van de grote distributieondernemingen, welke
van 1972 tot 1973 met 11 pct. waren verminderd, namen in 1974 met ca.
13 pct. toe.

Wat de investeringen in voorraden betreft, beschouwden de deel-
nemers aan de maandelijkse onderzoekingen van de Bank in de loop van
de eerste helft van het jaar hun voorraden gereed produkt als onvoldoende;
het onderhanden werk daarentegen vermeerderde, terwijl de voorraden
grondstoffen en basisprodukten opliepen in een klimaat dat een duidelijk
speculatief karakter vertoonde. In het tweede halfjaar sloeg de toestand
om : de voorraden gereed produkt begonnen zich bij de bedrijven op te
stapelen, terwijl de overige voorraden, ten gevolge. van de afbrokkeling
van de wereldprijzen der basisprodukten en mede door de hoge krediet-
kosten, waarschijnlijk niet meer toenamen of verminderden. Tegen markt-
prijzen was de vorming van de gezamenlijke voorraden duidelijk groter
dan het jaar tevoren.

VERWERKENDE INDUSTRIE.

Voor de eerste tien maanden in hun geheel steeg de totale produktie
van de verwerkende industrie met 7,4 pct., tegen 7,8 pct. in 1973 ("), Vanaf
de zomer kwam een vertraging tot uiting; volgens de onderzoekingen van
de Bank tekende zij zich in de laatste maanden van het jaar scherper af.

Gedurende het eerste halfjaar was de stijging van de industriële
produktie vooral te danken aan de uitbreiding van het produktievermogen.
De geïnstalleerde uitrusting bleef immers vrijwel ten volle bezet : eind
mei bedroeg de gemiddelde bezettingsgraad van het produktievermogen
85,1 pct., d.i. een peil dat zeer dicht bij dat van een jaar tevoren ligt.

(1) Deze percentages omvatten eveneens het verloop van de produktie in de elektrische
centrales, de aardolieraffinaderijen en de cokesfabrieken, waarvan de toestand wordt toegelicht in
het hoofdstuk « Energie ».
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De toestand van hoogconjunctuur, die op dat ogenblik overheerste, ging
bovendien gepaard met aanhoudende knelpunten : 13 pct. van de indus-
triële ondernemingen schreven de onvolledige bezetting van hun produk-
tievermogen toe aan het gebrek aan vakbekwame werkkrachten, 14 pct.
aan de ontoereikendheid van de bevoorrading en 17 pct. aan onvoldoende

Grafiek 8.
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uitrusting. Aldus belemmerd, kon de ontwikkeling van het produktietempo
van de gezamenlijke verwerkende industrie gedurende de eerste maanden
van het jaar de toename van de bestellingen niet bijhouden : het gevolg
daarvan was een verlenging van de gemiddelde, door de orderpositie ver-
zekerde activiteitsduur, die van 4,3 maanden eind december 1973 steeg
tot een historisch maximum van 4,5 maanden eind april.
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De reeds beschreven omslag in de conjunctuurtendens kwam in het
tweede halfjaar tot uiting in een teruggang van de gemiddelde bezettings-
graad van het produktievermogen, die eind oktober terugliep tot 80,9 pct.;
tegelijkertijd steeg het percentage van de bedrijven die de onvolledige
bezetting van hun produktievermogen toeschreven aan de ontoereikende
vraag, van 40 tot 61 pct., terwijl de gemiddelde verzekerde activiteitsduur
eind december terugliep tot 3,6 maanden.

Het verloop van de industriële activiteit verschilde nogal naargelang
van de categorieën geproduceerde goederen.

De produktie van niet-duurzame verbruiksgoederen ging minder
vooruit dan in 1973. In de loop van het eerste halfjaar was die vertraging
betrekkelijk gematigd; zij trof meer in het bijzonder de levensmiddelen-
industrie, met name de koekjesfabrieken, de fabricage van drank, alsmede
die van fotografische en chemische produkten, zoals verf en vernis. Sedert
de zomer overtrof de produktie nauwelijks het peil van het voorafgaande
jaar.

In de industrie van duurzame verbruiksgoederen ging de produktie
in het eerste halfjaar meer vooruit dan in 1973. Zij was vast in de indus-
trie van de gebreide goederen, de confectie, het schoeisel, de meubelen
en het elektrisch verbruiksmaterieel. Onder invloed van de aardoliecrisis
vertraagde zij daarentegen in de sector van de plastiekartikelen en in die
van de automontage verminderde zij zelfs. In het tweede halfjaar ver-
zwakte de activiteit in bijna alle industrieën.

Voor de gezamenlijke industrie van verbruiksgoederen was de beoor-
deling van de deelnemers aan de onderzoekingen van de Bank van het
peil van de orderpositie - die aan het verloop van de produktie met
enkele maanden voorafgaat -, welke in de eerste maanden van het jaar
reeds niet zeer gunstig was, in de volgende maanden aanzienlijk slechter.

In het speculatieve klimaat van de eerste maanden van het jaar kwam
een aanmerkelijke stijging van de vraag, die tot oktober op een hoog
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peil bleef, de diamantindustrie ten goede. Nadien brokkelde de markt af
voor alle categorieën diamant.

In de industrie van investeringsgoederen breidde de activiteit zich
sterk uit: voor de eerste tien maanden nam het stijgingspercentage toe
van 8,8 pct. in 1973 tot 14,8 pct. Zij was bijzonder afgetekend voor de indus-
trieën die goederen produceren voor de uitrusting van bedrijven, zoals
elektrische machines en dergelijke, alsmede voor de spoorwegconstructie
en de scheepsbouw. De produktie van uitrustingsgoederen voor het bouw-
bedrijf, die het jaar tevoren fors was versneld, nam nog toe. zij het in een
minder hoog tempo. In de laatste maanden van het jaar begon de activiteit
in de sector van de investeringsgoederen in zijn geheel evenwel tekenen
van vertraging te vertonen.

Zo gaven ook de bestellingen, die in het eerste halfjaar waren blijven
stijgen, vervolgens een minder gunstig verloop te zien.

In het eerste halfjaar slaagden de industrieën van grondstoffen en van
halffabrikaten erin hun produktie op te voeren, dank zij de nog vaste
expansie van de binnenlandse produktie van afgewerkte produkten, de
zeer sterke buitenlandse vraag en de speculatieve aankopen van basispro-
dukten. Met ingang van de maand augustus verzwakte de vraag evenwel
plotseling onder invloed van de algemene conjunctuurvertraging en, meer
in het bijzonder, van de intering van voorraden door handelaars en gebrui-
kers.

Die beweging is zeer duidelijk terug te vinden in de basismetaal-
nijverheid. Zo had d~ toestroming van bestellingen in de ijzer- en staal-
nijverheid een verlenging tot gevolg van de gemiddelde verzekerde acti-
viteitsduur van 2,61 maanden in januari tot het zeer hoge peil van 3,14
maanden in juli. In december was die activiteitsduur evenwel terugge-
lopen tot 1,77 maand en moest de produktie worden afgeremd.

De hogere bedrijvigheid in de sectoren kleding en gebreide goederen
veroorzaakte tijdens de eerste helft van het jaar een stijging in de produktie
van de spinnerijen. Vervolgens sloeg de toestand om, ten gevolge van de
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verzwakking van de binnenlandse en buitenlandse vraag. De spinnerijen
moesten hun activiteit afremmen, te meer daar zij het hoofd moesten
bieden aan een snelle uitzetting van hun voorraden afgewerkte produkten.

Aan de andere kant konden de industrieën van niet-metaalhoudende
minerale produkten, dank zij de hoogconjunctuur in de bouwsector en
ondanks stakingen in de sectoren glas en bouwceramiek en niettegen-
staande er knelpunten bleven, hun activiteit in de loop van de eerste acht
maanden in een even hoog tempo opvoeren als het jaar tevoren. Met ingang
van augustus gaf de vraag evenwel tekenen van inzinking te zien. Voor de
gezamenlijke industrieën van bouwmaterialen liep de gemiddelde ver-
zekerde activiteitsduur, na te zijn gestegen van 2,69 maanden in januari
tot een maximum van 2,79 maanden in juni, dan ook terug tot 2 maanden
in december.

In de industrieën van chemische basisprodukten en van plastiekstof-
fen bleef de stijging van de produktie ruim beneden het zeer gunstige
tempo van het jaar tevoren. Aan het begin van het jaar ondervonden die
industrieën moeilijkheden in hun bevoorrading in aardolie en, na een kort
herstel in het tweede kwartaal, werden zij getroffen door een geleidelijke
vertraging van de vraag waardoor zij verplicht werden het produktietempo
af te remmen.

Voor de gezamenlijke industrieën van halffabrikaten verslechterde
de beoordeling van de deelnemers aan de onderzoekingen van de Bank over
het peil der orderposities in het derde kwartaal in tegenstelling met de
eerste twee kwartalen toen de beoordeling nog gunstig was, en vervolgens
evolueerde zij in bijna alle industrieën in ongunstige zin.

ENERGIE.

Het eindverbruik van energie C), dat in de loop van de voorgaande
jaren geregeld steeg, onderging voor de eerste negen maanden geen

(1) Dit verbruik werd geraamd door de som te maken van de toegevoegde waarde van de
energiesector, de waarde van de door deze sector gebruikte produktiegoederen andere dan energie-
dragers, en de netto-invoer van energiedragers, dit alles uitgedrukt in vaste prijzen.
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wijziging meer; het werd afgeremd door het duurder worden van de ver-
schillende energiedragers, vooral van aardolie, het schaarse aanbod en de
bezuinigingsmaatregelen aan het begin van het jaar alsmede door het
zachte winterweer.

Volgens berekeningen van het Ministerie van Economische Zaken
bestond het eindverbruik in 1973, op grond van gegevens uitgedrukt in
tonnen steenkoolequivalent, voor 55 pct. uit aardolieprodukten, 20 pct. gas,
10 pct. cokes, 8 pct. elektriciteit en 7 pct. steenkolen. In 1974 zijn die per-
centages ongetwijfeld gewijzigd, onder invloed van substituties tussen de
verschillende produkten.

Naar hoeveelheid steeg de totale netto-invoer van energiedragers voor
de eerste negen maanden met 9 pct., tegen 10,1 pct.; de teruggang van de
uitvoer was veel aanzienlijker dan die van de invoer : de eerste liep terug
met 23,3 pct. terwijl hij het voorgaande jaar met 9,9 pct. was toegenomen;
de tweede, die gestegen was met 10,1 pct. in 1973, verminderde met
3,1 pct.

De gezamenlijke produktie van de energiesector, na uitschakeling van
de dubbeltellingen, verminderde daarentegen enigszins voor dezelfde
periode, in tegenstelling met 1973 toen zij iets toenam.

Uit een indeling naar energiebron blijkt dat de produktie van steen-
kolen voor het gehele jaar verminderde met 8,3 pct., tegen 15,8 pct., maar
per saldo werd er meer ingevoerd, nI. 32,8 pct., tegen 18,6 pct. in 1973.
De leveringen van steenkolen op de binnenlandse markt stegen met
14,2 pct., nadat zij in 1973 enigszins waren verminderd: onder invloed
van een omschakelingspolitiek met het doelap aardolie te bezuinigen,
stegen de leveringen aan de elektrische centrales snel, terwijl die aan de
huishoudelijke sector eveneens, maar in zwakke mate, toenamen.

De produktie van cokes, die in 1973 met 7,4 pct. was gestegen, nam
nog toe met 3,7 pct. De netto-invoer versnelde : naar hoeveelheid liep
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het stijgingspercentage op van 29,8 tot 42,5. De cokesleveringen op de bin-
nenlandse markt, die in het grootste deel van het jaar vast waren dank zij
de hoogconjunctuur in de ijzer- en staalnijverheid, stegen met5,2 pct.,
tegen 8,9 pct.

Grafiek 10.
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Het groeitempo van de produktie in de sector elektriciteit daalde van
9,7 pct. in 1973 tot 4,3 pct. Ofschoon dit tempo nog 5 pct. bereikte voor
de eerste negen maanden, viel het op 2,4 pct. VOorhet laatste kwartaal.
Het binnenlandse hoogspanningsverbruik, vooral door de industrie, dat
77 pct. bedroeg van het totale elektriciteitsverbruik, vermeerderde met
4,6 pct., tegen 9,1 pct. het jaar voordien. Het laagspanningsverbruik nam
toe met 8 pct., tegen 10,3 pct.
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Gedurende het jaar 1973 bestond de bevoorrading van de centrales
voor ongeveer de helft uit aardolieprodukten, voor een derde uit gas en
voor de rest hoofdzakelijk uit steenkolen. Ten gevolge van een gedeelte-
lijke vervanging van de eerste energiebron door de twee laatste, bestond
de bevoorrading in 1974 voor ongeveer 43 pct. uit aardolieprodukten,
voor 38 pct. uit gas en voor de rest hoofdzakelijk uit steenkolen.

De produktie van de aardolieraffinaderijen verminderde voor de eerste
tien maanden met 19,5 pct., na een lichte stijging in 1973. De teruggang
had vooral plaats in de loop van de periode februari-mei, die gekenmerkt
was door moeizame onderhandelingen met betrekking tot de prijzen van
de aardolieprodukten. De transacties met het buitenland in geraffineerde
produkten leidden tot een minder grote netto-uitvoer dan in 1973 : de
uitgevoerde hoeveelheden, die in 1973 met 10,4 pct. waren toegenomen,
verminderden met 24,3 pct., terwijl de invoer, die in het voorafgaande
jaar met 24,2 pct. was gestegen, met 1,2 pct .. verminderde.

De binnenlandse leveringen van aardolie, die tijdens de periode 1960-
1970 gemiddeld met ongeveer 13 pct. per jaar toenamen en met 5 pct.
tussen 1970 en 1973, verminderden voor de eerste tien maanden met
16,7 pct., nadat zij in 1973 met 4,6 pct. waren toegenomen. De leveringen
op de binnenlandse markt van zware stookolie, nafta en vooral van lichte
stookolie liepen fors terug; die van gasolie en benzine voor wagens vermin-
derden daarentegen slechts weinig. De dalingen waren tegelijkertijd het
gevolg van bezuinigingsmaatregelen, van vervangingen voortvloeiend uit
de prijsstijging en van een zekere teruggang van de behoeften voor verwar-
ming, dank zij de betrekkelijk zachte winter; het gebrek aan bevoorrading
schijnt geen noemenswaardige gevolgen te hebben gehad op de industriële
activiteit.

Voor de eerste negen maanden steeg de produktie van gas met
5,6 pct., vooral dank zij de produktie van hoogovengas, tegen 4,1 pct.
in 1973. De invoer van aardgas, die bijna het drievoud van de binnenlandse
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gasproduktie vertegenwoordigt, ging in versneld tempo verder : naar
volume steeg hij met 29,5 pct., tegen 22,6 pct. in 1973. Dank zij die aan-
voer was het mogelijk de gasleveringen te verhogen met 22 pct., tegen
16,1 pct.; die vooruitgang was vooral toe te schrijven aan de verkoop aan
de industrie, met inbegrip van de leveringen aan de elektrische centrales.

BOUWNIJVERHEID.

In het laatste kwartaal van 1973 vertraagde de vraag in de bouw-
nijverheid, vooral die naar woningen : de verzekerde activiteitsduur steeg
niet meer en de aanvragen voor bouwvergunningenverminderden. Toen
brak de aardoliecrisis uit die samen met haar gevolgen - versnelling van
het stijgingstempo der prijzen en vlucht in reële goederen - snel de ten-
dens omkeerden : uitgedrukt in kubieke meters, steeg het volume van de
begonnen woongebouwen .voor de eerste zes maanden van 1974 met
9,3 pct. t.O.V.het reeds zeer hoge peil van 1973, ondanks een aanmerkelijke
vermindering van het aantal aanbestedingen van sociale woningen door de
overheidssector; van zijn kant steeg het aantal aanvragen voor bouwpre-
mies tijdens de eerste zes maanden boven de cijfers van de laatste jaren;
ook het aantal aanvragen voor hypotheekleningen bij de Algemene Spaar-
en Lijfrentekas evenaarde, voor die periode, bijna het historische maximum
van het jaar tevoren. De gemiddelde verzekerde activiteitsduur voor de
ruwbouw van woongebouwen was, zowel in het eerste als in het tweede
kwartaal, langer dan in 1973.

In de sector van de utiliteitsbouw lag de activiteit eveneens hoger dan
in 1973 : in kubieke meters lag het volume van de begonnen gebouwen,
voor de eerste zes maanden, 2,2 pct. hoger dan in 1973. Daar de vraag
in de sector van de burgerlijke bouwkunde in het eerste halfjaar slechts
weinig verminderde - tegen constante prijzen werd de teruggang van de
investeringsvastleggingen van de centrale overheid grotendeels gecom-
penseerd door een stijging van de opdrachten van de lagere publiekrechte-
lijke overheid -, oefende de expansie van de activiteit inzake oprichting
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van gebouwen een forse druk uit op de produktiecapaciteit van de bouw-
sector in zijn geheel. Voor elk van de eerste acht maanden van het jaar was
het aantal normaal arbeidsgeschikte volledig werklozen er lager dan in
1973 toen het al vrij gering was; het aantalopenstaande aanvragen van

Tabel 2.
BOUWNIJVERHEID

(Maandgemiddelden)

Burger-

Woningen Overige .gebouwen
lijke

bouw-
Steun- kunde

trekkende Inves-
normaal ter+rigs-
arbeids- vastleg-

geecbikte Bouwver- Gemid- Bouwver- Gemid- Gemid· gingen
volledig Begonnen gunningen delde Begonnen gunningen delde delde van de

werklozen (2 ) (3 ) verzekerde (2 ) (3 )
verzekerde verzekerde overheid

(1) activite its- actlviteits- nctivlteibs-
(Miljoenen (Duizen- duur (4) (Miljoenen (Duizen- duur (4) duur (5) (Miljarden

( Dwizcn- kubicï.c den gun- hubiel.:c den gun- franken)
den) mctoTs) sf,igc (Maanden) meters) stigc

adviezen) adviezen)

(Maanden)

1969 .................. 5,1 2,4 3,3 7,9 1,7 1,6 21,3 15,1 4,9
1970 .................. 2,2 1,9 2,5 7,9 1,9 1,3 23,1 14,9 5.4
1971 .................. 3,6 1,8 2,0 7,1 2,2 0,9 23,5 13,9 6,1
1972 .................. 6,1 2,3 3,5 7,0 2,3 1,0 20,2 13,1 7,8
1973 .................. 3,5 2,7 3,8 8,0 2,3 1,1 18,4 14,5 6,8

1973 le kwartaal ... 5,6 2,4 4,2 7,5 1,9 0,9 18.6 14,0 7,0
2e kwartaal ... 3,1 3,4 4,1 7,7 3,2 1.2 18.1 14,6 5,6
3e kwartaal ... 2,3 2,6 3,5 8,3 2,0 1,1 18,3 15,2 8,6
4e kwartaal ... 2,9 2,3 3,4 8,4 2,0 1,2 18,7 14,4 5,9

(6) (6)

1974 le kwartaal ... 2,9 2,6 3,8 8,6 I,D 1,1 11,0 10,9 8,1
2e kwartaal ... 2,1 3,8 4,6 8,4 3,4 1,~ 10,6 10,3 5,7
3e kwartaal ... 2,4 Il.b. 4,0 8,0 n.b . 1,1 11,2 10,7 6,7
4" kwartaal ... 4,9 n.b. 3,0 7,3 n.b. 0,9 11,3 10,2 n.b .

(1) Bron .' Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening.
(2) BTon : Nntionaal Instituut voor de Statistiek.
(3) Bron: 1\1inisterie van Openbare Werken, Bestuur van de Stedebouw.
(4) BTon : Onderzoekingen van de Nationale Bnnk van Belg.ë. De cijfers hebben betrekking op de ruwbouw.
(5) Bron : Onderzoekingen van de Nationale Bank van België,
(fi) Nieuwe reeks,

werkgevers voor ieder van de maanden januari tot juli overtrof het over-
eenstemmende cijfer van het jaar voordien. De spanningen op de arbeids-
markt bereikten een hoogtepunt in de loop van het tweede kwartaal, toen
het aantal aangegeven openstaande betrekkingen gemiddeld ca. 900 meer
bedroeg dan het aantal normaal arbeidsgeschikte werklozen.
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Om de vraag naar woningen en andere gebouwen terug te bren-
gen tot een met het produktievermogen en de financieringsmogelijkheden
verenigbaar peil werden, op initiatief van de Regering en van de financiële
instellingen, een hele reeks specifieke maatregelen getroffen. De financiële
instellingen verhoogden herhaaldelijk de rentetarieven voor de hypotheek-
leningen en verscherpten de voorwaarden van het voorafgaande sparen;
de Algemene Spaar- en Lijfrentekas besloot zelfs het verlenen van kre-
dieten tijdelijk op te schorten.

Op 5 augustus 1974 werd, krachtens een wet van 25 juli, een konink-
lijk besluit uitgevaardigd dat op 13 augustus van kracht werd voor een
periode van zes maanden, met het doel het bedrag van de hypotheek-
inschrijvingen t.o.v. de verkoopwaarde van de bezwaarde woongebouwen
te beperken. De bepalingen van het bovengenoemde besluit waren even-
wel niet van toepassing op de aankoop van een sociale of middelgrote
woning, noch op dat deel van een woongebouw dat uitsluitend bestemd
was voor de uitoefening van een beroepsactiviteit.

Ingevolge een ander besluit, van 22 augustus, werd het optrekken
van gebouwen met een waarde van meer dan fr. 50 miljoen, met ingang
van de datum van de bouwvergunning, voor een jaar opgeschort. Boven-
dien schortte de Regering, voor de periode juli-september, alle aanbeste-
dingen op met betrekking tot de gebouwen van de Staat en die van de
parastatale instellingen.

Dit geheel van maatregelen en de verzwakking van de speculatieve
stemming hadden tijdens het tweede halfjaar een vertraging in de vraag
naar woningen tot gevolg; zij kwam tot uiting in een geleidelijke vermin-
dering van de verzekerde activiteitsduur voor de woongebouwen - vanaf
augustus bleef hij beneden het peil van 1973 -, vanaf september, in een

\

vermindering van het aantal aanvragen voor bouwvergunningen waarvoor
Stedebouw een gunstig advies verleende en in een teruggang van de
aangevraagde hypotheekkredieten.

In de sector van de utiliteitsbouw wijzen de beschikbare gegevens -
gunstige adviezen afgeleverd door de bovengenoemde administratie en
gemiddelde verzekerde activiteitsduur - er daarentegen op dat de acti-
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viteit in het tweede halfjaar vast bleef, waarschijnlijk, ten gevolge van
de omvang van de industriële investeringen in vast kapitaal.

In de sector van de burgerlijke bouwkunde, vooral in die van de
wegenbouwen van diverse bouwwerken, was de vermindering van de
aanbestedingen door de overheid duidelijker in het derde kwartaal; de
verzekerde activiteitsduur liep nog terug, behalve voor de waterbouw-
werken, waarvoor hij langer werd.

De vertraging van de vraag die in de gezamenlijke bouwnijverheid
werd waargenomen, veroorzaakte tegen het einde van het derde kwartaal
een ontspanning op de arbeidsmarkt: misschien mede onder invloed van de
slechte weersomstandigheden liep het aantalopenstaande aanvragen van
werkgevers vanaf de maand augustus terug en vanaf september overtrof de
werkloosheid die van het voorgaande jaar.

LANDBOU\" EN VISVANGST.

Volgens de landbouwtelling van 15 mei had de vermindering van
het landbouwareaal, die van structurele aard is, betrekking op ongeveer
15.000 hectare, tegen ongeveer 9.000 hectare voor elk der twee voorgaande
jaren.

De oppervlakten weide en grasland, alsmede de bezaaiingen met
tarwe, zomergerst en rogge werden verkleind. Dit is ook het geval met de
beplantingen met aardappelen, waarvan de prijzen in het tweede halfjaar
van 1973 en begin 1974 krachtig waren gedaald. De verbouwde opper-
vlakte wintergerst werd daarentegen opnieuw uitgebreid, terwijl die voor
de suikerbietenteelt vrijwelongewijzigd bleef.

Volgens voorlopige gegevens betreffende het rendement per hectare
was de opbrengst van granen slechts iets minder dan die van het jaar
tevoren, welke zeer gunstig was. De slechte weersomstandigheden hadden
een weerslag op de oogst van suikerbieten en aardappelen; de opbrengst
van deze laatste was evenwel hoger dan die van 1973.

35



CN
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Tabel 3.
LANDBOUW EN VISVANGST

Bebouwd landbouwareaal (duizenden hecta-
ren) (1)

1969

224
249
90
19
43

788
23
26

46.392

1970 1971 1972 1973 1974

waarvan:
Broodgranen
Andere dan broodgranen
Suikerbieten .
Overige industrieplanten .
Aardappelen .
Weiden en grasland .
Groenteteelt
Fruitteelt

Veestapel (duizenden stuks)

Granen
waarvan

Suikerbieten
Aardappelen

Jaar
Eerste 9 maanden .

Visaanvoer in België door de Belgische vloot (ton-
nen) :

1.553

2.839

2.780
29.468

1.722

4.217
1.253

n.b.
2.887 I 2.840 I 2.825 I 2.962

1.542

3.722
31.185

1.550
754
281
555

3.868
1.373

207
255
90
11
46

795
25
20

1.529

225
229
93
16
42

782
25
19

4.319
1.106

234
228
101
11
37

768
24
18

42.240

997 I 967 I 964 I 994

708
194
525

3.912
24.061

1.912

4.873
1.373

1.521

4.283
23.175

1.946
878
278
588

1.512

4.630
22.824

2.094
916
244
637

5.136
1.201

2.475 I 2.355 I 2.339 I 2.510 I 2.480
1.986 1.889 1.867 2.004 2.006

Jaar
Eerste 1.0 maanden

49.958
41.508 37.414

50.170
41.105

47.202
·39.389 34.619

218
230
104
11
43

762
27
17

32.221

1.497

212
224
105
12
40

753
29
16

3.044
1.003

5.026
v23.250

v 2.075
976

1 v1.004
246 v 225
716 v 699

v 4.740(4)
v 1.472(4)

n.b.
2.116

n.b.

Bron : Nationaal Inst.it.uut voor de Statistiek.
(1) Telling op 15 mei.
(2) Telling op 31 december.
(3) Ramingen op basis van de opbrengst per hectare.
(4) Berekend op basis vau de ti" te velde D geraamde opbrengst zonder rekening te houden met de verliezen; ten gevolge van de slechte weersomstandigheden in de herfst was de

oogst waarschijnlijk aanmerkelijk geringer.



De veestapel groeide nog aan, namelijk met ongeveer 400.000 varkens,
waarvan het totaal aldus 5 miljoen eenheden bedroeg, en met 82.000
runderen.

Wegens de lichte aanwas van het aantal melkkoeien, die waarschijnlijk
het gevolg is van de stijging van de melkprijs, en dank zij de gunstige
weersomstandigheden in de lente, vertoonde de hoeveelheid melk die tij-
dens de eerste negen maanden aan de zuivelfabrieken werd geleverd, een
zekere vooruitgang in vergelijking met het voorafgaande jaar.

De nog bevredigende ontwikkeling van de voortgebrachte hoeveel-
heden belette niet dat de rentabiliteit van het landbouwbedrijf verslech-
terde. Gezien de ernst van de toestand keurde de Regering, eind juli, een
spoedprogramma goed ten gunste van de landbouw, dat met name inhield
de toekenning van premies voor het ordelijk op de markt brengen,
tussen 1 september 1974 en 28 februari 1975, van grote runderen, met
uitzondering van melkkoeien, de invoering van een stelsel van hulpver-
lening aan de landbouwers van de benadeelde gewesten, de volledige
storting, in 1974, van de rentesubsidies ten laste van het Fonds voor Land-
bouwinvestering ten gunste van de landbouwers en tuinders, alsmede een
tijdelijke vermindering van de belasting over de toegevoegde waarde die
de landbouwers op sommige produkten betalen.

De hoeveelheid vis die de Belgische vloot in België aanvoerde, ver-
minderde voor de eerste tien maanden met 6,9 pct. De aanzienlijke prijs-
stijging in aanmerking nemend, steeg de aanvoer naar waarde evenwel
met 6,7 pct.

DIENSTEN.

In de sector van de diensten werken ongeveer 2 miljoen personen,
d.i. ongeveer 52 pct. van de beroepsbevolking; berekend tegen markt-
prijzen, beloopt zijn bijdrage tot het bruto nationale produkt ongeveer
55 pct.
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De diensten die verband houden met de industriële en landbouwacti-
viteiten en met de afzet van de produktcn der bedrijven ontwikkelden zich
over het algemeen minder sterk dan in 1973.

De activiteit van het wegvervoer voor rekening van derden zou minder
vooruitgegaan zijn dan in 1973. Volgens de maandelijkse onderzoekingen
van de Bank beliep de gemiddelde bezettingsgraad van het transportver-
mogen, uitgedrukt in laadvermogen van het park - dat, van het ene jaar
tot het andere, weliswaar toenam -, ongeveer 82 pct. in het eerste half-
jaar, tegen 85 pct. het jaar tevoren; in het tweede halfjaar werd het ver-
schil nog groter: eind december bedroeg de gemiddelde bezettingsgraad
67 pct., tegen 82 pct. in 1973.

Voor het spoorwegvervoer wijzen de cijfers van de eerste elf maanden
op een stijging met 11,1 pct., tegen 10,6 pct. het jaar voordien; het inter-
nationaal vervoer, dat ongeveer 85 pct. vertegenwoordigt van het geza-
menlijke goederenvervoer per spoor, nam nog toe, terwijl het binnen-
landse vervoer onveranderd bleef.

De netto tonnenmaat van de geladen schepen die de Belgische havens
aandeden, steeg voor de eerste zes maanden met 3,5 pct., tegen 2,8 pct. het
jaar voordien. De netto tonnenmaat van de uitgaande schepen verminderde
daarentegen met 2,2 pct.; in 1973 was zij met 3,8 pct. toegenomen.

Het aantal tonkilometers van de door Sabena vervoerde goederen
vermeerderde voor de eerste negen maanden met 11,6 pct., tegen
14,8 pct.

In de sector van de distributie ging de omzet van de groothandel,
die ongeveer twee derde vertegenwoordigt van het totaal, ten belope van
een derde naar de uitvoer. Volgens de beoordeling van het verkooppeil
door de deelnemers aan de eonjunctuurtests van de Bank steeg de verkoop,
voor de eerste drie kwartalen, in de sectoren levensmiddelen, textiel en
elektrische huishoudapparaten; aan het begin van het vierde kwartaal
tekende zich een minder gunstige strekking af en begonnen de voorraden
op te lopen in de textielsector.
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De totale verkoop van de kleinhandel, gemeten volgens het index-
cijfer van het Nationaal Instituut voor de Statistiek, nam voor de eerste
negen maanden naar volume toe met 3,6 pct., tegen 6,2 pct. het voorgaande

Grafiek 11.

OMZET NAAR HOEVEELHEID IN DE KLEINHANDEL

(Indexcijfer 1966 = 100)
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140 140
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67 69 71 73 D. M. J. s. D.

Bron : Nat.ionaal Instituut voor de Statistiek.

jaar. Naar waarde vermeerderde dit totaal evenwel met 14,9 pct., tegen
12,7 pct.; de verkoop van de kleinwinkelbedrijven steeg met 13,9 pct. naar
waarde, tegen 12,2 pct. in 1973; die van de coöperaties, die in de loop van
dat laatste jaar met 4,2 pct. verminderd was, stabiliseerde zich; de verkoop
van de warenhuizen en van de filiaalbedrijven steeg, van het ene jaar tot
het andere, respectievelijk van 10,2 tot 15,7 pct. en van 14,6 tot 20,1 pct.;
de verkoop van de supermarkten met kleine en middelgrote afmetingen
verhoogde met 20 pct., tegen 16,7 pct.; afzonderlijk beschouwd, steeg, van
zijn kant, de verkoop van de supermarkten die afhangen van de waren-
huizen, filiaalbedrijven en coöperaties, met 23,3 pct., tegen 24 pct.

Voor de eerste tien maanden daalde de activiteit van de benzinesta-
tions : naar volume verminderde het verbruik van autobenzine met 2,8 pct.,
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in tegenstelling met het jaar voordien, toen het met 2,8 pct. was toege-
nomen.

In de sector van de reclame stegen de uitgaven voor persadvertenties,
die ongeveer de helft vertegenwoordigen van de totale uitgaven, voor de
eerste negen maanden met 5,4 pct., vergeleken met een daling met 1,7 pct.
in 1973. Voor de laatste twaalf maanden kwamen de voornaamste uitgaven
van de kant van de auto-industrie, enerzijds, en van de verzekeringsmaat-
schappijen, de banken en de overige financiële instellingen, anderzijds;
zij namen respectievelijk 12,8 en 6,5 pct. van de totale uitgaven voor pers-
advertenties voor hun rekening.

De diensten die tegelijkertijd verleend worden aan de bedrijven en
particulieren en waarvoor cijfers beschikbaar zijn, hebben hun expansie-
tempo van het jaar tevoren niet geëvenaard.

Voor de eerste tien maanden stegen de door de Financiële instellingen
beheerde middelen in Belgische franken herkomstig van ingezetenen niet-
banken met 8,3 pct., tegen 10,5 pct. in 1973. Het aantal debetinschrijvin-
gen in rekeningen bij financiële instellingen uitgevoerd via de verreken-
kamers steeg met 19,7 pct., tegen 28,8 pct.

Op het gebied van de telecommunicatie verminderde het aantal ver-
stuurde telegrammen met 2,5 pct. voor de eerste acht maanden, tegen
2 pct.; het gebruik van de telex, uitgedrukt in minuten, steeg met 15,5 pct.,
tegen 19 pct. het jaar tevoren.

Het aantal computers in dienst in België en het Groothertogdom
Luxemburg bleef in de loop van de twaalf maanden eindigend op 1 juli
vrijwelongewijzigd, in tegenstelling met een jaar eerder toen het met
26,2 pct. was toegenomen. Onder die stagnatie gaat evenwel een verschui-
ving tussen de soorten van toestellen schuil: het aantal kleine computers
verminderde, terwijl dat van de middelgrote en grote eenheden steeg.

De diensten die alleen aan particulieren worden verleend vertoonden
uiteenlopende ontwikkelingen.
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Het onderwijzend, wetenschappelijk en administratief personeel van
de rijksscholen vermeerderde met 10,1 pct., tegen 7,6 pct. in 1973 volgens
de gegevens van de algemene toelichting bij de begroting 1975.

De geneeskundige prestaties zouden in minder snel tempo gestegen
zijndan het jaar tevoren, althans volgens de geraamde terugbetalingen in
de betrokken takken van het stelsel van sociale verzekering.

Voor de eerste negen maanden is de activiteit in de sector van de her-
stelling van verbruiksgoederen, weinig toegenomen, hoofdzakelijk ten ge-
volge van de geringe vooruitgang van de omzet in de sector herstellingen
van wagens en tweewielige rijtuigen.

Wat het personenvervoer betreft, was het aantal reizigers bij de Natio-
nale Maatschappij der Belgische Spoorwegen, voor de eerste elf maanden,
hetzelfde als in 1973; op basis van het aantal afgelegde kilometers vertoont
het evenwel een stijging met 2,9 pct., tegen een daling met 1,4 pct. het
jaar tevoren. Het aantal reizigers bij de Nationale Maatschappij der Buurt-
spoorwegen verminderde voor de eerste elf maanden met 2 pct., tegen
2,2 pct. Van zijn kant vertoonde het reizigersvervoer door Sabena, voor
de eerste negen maanden, een stijging met 7,7 pct., tegen 20,4 pct.

Uitgaande van het aantalovernachtingen boekte het toerisme minder
vooruitgang : het totaal van de getelde overnachtingen vermeerderde voor
de eerste zes maanden met 3,5 pct., tegen 8,7 pct. in 1973. Het aantal over-
nachtingen nam toe in de kunststeden en in de Kempen, maar daalde
enigszins aan de Kust, in de Ardennen en in de Maasvallei. Een kwart
van de totale getelde overnachtingen komt voor rekening van buiten-
landers : naar orde van belangrijkheid gaat het vooralom Westduitsers,
Nederlanders, Britten en Fransen.

Voor de eerste negen maanden steeg de omzet - beïnvloed door de
prijsstijgingen - van de eethuizen en van de drankslijterijen, alsmede
van de reisagentschappen, meer dan die van het hotelwezen.

De omzet van de diensten behorend tot het gebied van deontspanning
en de cultuur nam toe.
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De uit hoofde van auteursrechten geïnde bedragen, inzonderheid
met betrekking tot toneelopvoeringen, muziekuitvoeringen, letterkundige
werken en plastische kunsten, daalden met 3 pct., in tegenstelling met
1973 toen zij met 25 pct. toenamen.

De sector bioscoop die, behalve de produktie en de distributie van
films, eveneens de exploitatie omvat van de bioscoopzalen, verhoogde
zijn omzet voor de eerste negen maanden met ongeveer 13 pct. Die stijging
onderging de invloed van de toeneming van de kosten en prijzen. De ge-
middelde prijs van een bioscoopplaats, opgenomen in het prijsindexcijfer
bij consumptie, vermeerderde met 9,6 pct. in de loop van dezelfde periode.

De vrijetijdsbesteding in de sector sportactiviteiten gaf voor het
seizoen 1973-1974 een stijging met 6,5 pct. te zien van het aantal toe-
schouwers van voetbalwedstrijden i.p.v. een vermindering voor het voor-
afgaande seizoen; de stijging van de bruto-ontvangsten van de Belgische
clubs bedroeg 12,6 pct., tegen 4 pct.; van juli tot eind september stegen
die ontvangsten evenwel slechts met 17,9 pct., tegen 31,3 pct. het jaar
tevoren.

WERKGELEGENHEID.

Op de arbeidsmarkt bleef de toestand in de loop van de eerste zes
maanden van het jaar betrekkelijk gunstig: de economische hoogconjunc-
tuur duurde voort en de aardoliecrisis leidde, op directe wijze, slechts
tot een beperkt aantal afdankingen. In het tweede halfjaar is de toestand
evenwel aanzienlijk verslechterd.

De resultaten van de eonjunctuurtests van de Bank bij de verwerkende
nijverheid en het bouwbedrijf wezen, gedurende heel het eerste halfjaar,
op een geneigdheid van de bedrijven tot netto-indienstneming van arbeids-
krachten. Terzelfder tijd vermeldden een belangrijk aantal deelnemers het
gebrek aan vakbekwame arbeidskrachten als een oorzaak van de onvol-
ledige bezetting van hun produktievermogen. Eind juni lag het aantal
openstaande aanvragen van werknemers voor mannen op een zeer hoog
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Grafiek 12.

AANVRAGEN EN AANBIEDINGEN VAN WERK

(Duizenden)

VOLLEDIG WERKLOZEN EN OPENSTAANDE AANVRAGEN VAN WERKGEVERS (1)
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peil, dat het aantal normaal arbeidsgeschikte volledig werklozen overtrof.
Op hetzelfde ogenblik was dit laatste nog lager dan in 1973. Dat was welis-
waar niet het geval met de vrouwelijke werkloosheid; deze laatste is sedert
het begin van het jaar toegenomen, hetgeen reeds het geval was in de loop
van de twee voorgaande jaren; deze ontwikkeling was immers eerder het
gevolg van specifieke dan van conjuncturele oorzaken.

Grafiek 13.
VOORUITZICHTEN INZAKE WERKGELEGENHEID

OVER EEN TERMIJN VAN DHIE MAANDEN (1)

(Verschil tussen het procentueel aantal antwoorden « Vermeerdering » en « Vermindering »)
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(1) l!ron : Onderzoekingen vnn de Nationale Bank van België. Deze grafiek heeft, voor de meest recente periode,
betr~ld\lng ~p de volgende sectoren : ijzer- en staalnijverheid , non-ferrometaalnijverheid, metaalverwerkende nijverheid.
textiel-, paprer-, leder-, houtverwerkende nijverheid, bouwmuter ialennijver heid , bouw- en chemische nijverheid.

Sedert het begin van het tweede halfjaar zijn de omstandigheden op
de arbeidsmarkt snel veranderd. Vanaf de maand augustus deelden de
bedrijven die aan de onderzoekingen van de Bank deelnemen mee dat
zij per saldo arbeidskrachten hadden afgedankt. Evenzo werd het tekort
aan vakbekwame arbeidskrachten minder vermeld als oorzaak van de
onvolledige bezetting van het produktievermogen. De volledige werkloos-
heid begon snel toe te nemen, vooral wat de normaal arbeidsgeschikte
werklozen betreft. Voor deze categorie is het verschil tegenover de overeen-
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stemmende maanden van 1973 toegenomen van 6.500 eenheden eind juni
tot 35.800 eenheden eind december. Het voor seizoenschommelingen
gecorrigeerde percentage van deze werkloosheid tegenover het totaal der
tegen werkloosheid verzekerde arbeidskrachten steeg van 1,98 eind juni
tot 2,79 eind december.

Grafiek 14.

SYNTHETISCHE CURVE VAN DE VOORNAAMSTE GEGEVENS VAN DE MAANDELIJKSE
CONJUNCTUURTESTS VAN DE NATIONALE BANK VAN BELGIE EN
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(1) Manndgemiddelden per kwurtaul.
(2) Zie grafiek 5.
(3) Voor seizoeninvloeden gecorrigeerde cijfers.

In tegenstelling tot vroeger, toen de werkloosheid gewoonlijk met
een verschil van drie tot negen maanden reageerde op de ommekeer in
de conjunctuur, volgde de verslechtering ditmaal zeer snel op de omslag
van de algemene tendens in het midden van het jaar. De snelheid van deze
reactie kan o.m. worden toegeschreven aan het plotselinge karakter van de
conjunctuurinzinking.
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De ontwikkeling van de indeling naar geslacht van de normaal
arbeidsgeschikte volledig werklozen was in het eerste halfjaar gekenmerkt
door de toename van het aandeel van de vrouwelijke werkloosheid, welke
meer van structurele aard was en die eind juni 71,8 pct. van het totaal
vertegenwoordigde, en, in het tweede halfjaar, door de snellere toename
van de mannelijke werkloosheid, waarvan het aandeel eind december
opliep tot 38,3 pct.

Uit de indeling naar leeftijd blijkt dat de aanwas van de werkloosheid
grotendeels betrekking had op werklozen van minder dan 25 jaar, in de
eerste plaats op jonge mannelijke werklozen: het aantal van deze laatsten
is tussen eind juni en eind december meer dan verviervoudigd; van zijn
kant is het aantal jonge vrouwelijke werklozen gedurende dezelfde periode
met ongeveer 125 pct. toegenomen. Eind december waren 47,1 pct. van de
werklozen jonger dan 25 jaar, tegen 41,3 pct. in december 1973; voor de
vrouwen bereikten deze percentages respectievelijk 51 en 47,6 pct. De toe-
name van de werkloosheid bij de jongeren vloeide in hoofdzaak voort uit de
verzwakking van de conjunctuur, waardoor de integratie in de beroeps-
bevolking van de jongeren die hun studies pas beëindigd hadden, werd
bemoeilijkt; het feit dat de door de bedrijven te betalen afdankingsver-
goedingen relatief lager zijn voor de jongeren, kan eveneens een invloed
hebben uitgeoefend. Wat meer in het bijzonder het groot aantal jonge
vrouwelijke werklozen betreft, dit kan ongetwijfeld ten dele worden ver-
klaard door de tewerkstelling, in sommige sectoren, van vrouwelijk perso-
neel van minder dan 21 jaar dat, op het ogenblik dat het meerderjarig
wordt en het minimumloon naar een hoger niveau stijgt, wordt vervangen
door nieuwe jonge arbeidskrachten. Het betreft doorgaans personeel met
een beperkte opleiding dat, dientengevolge, moeilijkheden ondervindt om
zich daarna in andere sectoren te integreren. Het blijkt dat ongeveer
18,4 pct. van de vrouwelijke werklozen van minder dan 25 jaar gedurende
meer dan een jaar inactief zijn, terwijl, voor de mannen van dezelfde cate-
gorie, het overeenstemmende percentage slechts 3,3 bereikt. Ten slotte ver-
tonen sommige categorieën van vrouwen maar een gematigde bereidheid
om een nieuwe betrekking te zoeken.
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Grafiek 15.

WERKLOOSHEIDSGRAAD PER LANDSDEEL (')
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(1) Aantal uitkeringsgerechtigde normaal arbeidsgeschikte volledig werklozen in procenten van het aantal verzekerden.
Van InG6 tot 1072 : werkloosheidsgraad op 30 juni. Jaren 1973 en H17·:1 : seiseenvrije percentages nun het einde van
het kwartaal. Bronnen " Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening. Berekeuiugen van de Nationale Bank van België.

Uit de regionale ontleding van de volledige werkloosheid blijkt dat
deze, sedert juli, proportioneel sterker toeneemt in Vlaanderen dan in
Wallonië en in Brussel. Het werkloosheidspercentage bleef niettemin
hoger in Wallonië, zowel voor de mannelijke als voor de vrouwelijke ar-
beidskrachten. Aan de andere kant bleven de belangrijkste werkloosheids-
gebieden binnen de gewesten dezelfde : het betreft de gebieden La Lou-
vière, Bergen en Luik-Hoei voor het Waalse gewest en de gebieden
Hasselt-Tongeren en Oostende voor het Vlaamse gewest.

Wat de sectorale werkloosheid betreft, is de mannelijke volledige
werkloosheid, in absolute cijfers, vooral toegenomen in de bouw, sommige
dienstensectoren en de metaalverwerkende nijverheid. De vrouwelijke
werkloosheid is, van haar kant, vooral gestegen in de diensten, in de kle-
dingindustrie, de levensmiddelen- en de textielindustrie. Eind december
was de volledige werkloosheid in hoofdzaak geconcentreerd in zes sectoren
die samen bijna 60 pct. van de werklozen met normale arbeidsgeschiktheid
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vertegenwoordigden: de sector « handel-banken-verzekeringen ))(12,8 pct.
van het totaal), de overige diensten (17,4 pct.), de bouw (7,5 pct.), de kle-
dingindustrie (7,5 pct.), de metaalverwerkende nijverheid (5,6 pct.) en
de voeding (5,5 pct.).

Bij de gedeeltelijke werkloosheid bereikte het daggemiddelde 41.900
eenheden in 1974, tegen 34.600 eenheden het voorgaande jaar. De toename
werd belangrijk vanaf het derde kwartaal, wat een uiting was van de
conjunctuurverzwakking. Zij weerspiegelde het toenemend aantal werk-
onderbrekingen in de sectoren van de bouwnijverheid, de metaalverwer-
king, de textiel en de kleding. Het buitengewoon hoge cijfer dat in
oktober werd opgetekend was gedeeltelijk het gevolg van de slechte
weersomstandigheden, die vooral invloed hadden op het bouwbedrijf en
de andere industrieën waar in de open lucht wordt. gewerkt. Het zachte
weer in december heeft daarentegen de gedeeltelijke werkloosheid afge-
remd.

LONEN EN ANDERE INKOMENS.

Het stijgingstempo van de nominale brutolonen en -wedden is nog
versneld.

De indexcijfers van de regelingslonen van de arbeiders en van de
bedienden stegen respectievelijk met 25,7 en 23 pct. van december 1973
tot december 1974, tegen respectievelijk 16,1 en 12,1 pct. het voorafgaande
jaar. Tussen september 1973 en september 1974 bereikte de stijging van
het door de Bank berekende indexcijfer van de gemiddelde bruto uurver-
dienste van de arbeiders in de industrie en in de vervoersector 23,1 pct.,
tegen 15,6 pct. in de loop van de voorafgaande twaalf maanden.

Hoewel het onmogelijk is het gemiddelde nettoloon te berekenen,
blijkt niettemin uit typevoorbeelden dat, in de zone waartoe de meerder-
heid van de arbeiders en bedienden behoren, het nettoloon niet aanmer-
kelijk werd beïnvloed door wijzigingen in de tarieven der bijdragen tot de
sociale verzekering of in de plafonds die als basis dienen voor de berekening
van die bijdragen; daarentegen heeft de progressie van de belasting de
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fiscale druk versterkt, hoewel zij werd verzacht door belastingverminde-
ringen. Zo zou een gehuwd arbeider met drie personen ten laste, waarvan
het bruto maandloon in dezelfde mate zou zijn toegenomen als het index-

Grafiek 16.

LONEN EN PRIJZEN

(Indexciiiers 1963 = 100)
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Bronnen: Regelingslonen van arbeiders en bedienden : Min isterie van Tewerkstelling en Arbeid.
Consumptieprijzen en groothandelsprijzen vun de afgewerkte industriële produhte» : Ministerie van Economische
Zaken.
Loonkosten pel' eenheid produkt : Institut de Recherches Economiques van Leuven.

(1) Doordat. het regelingsloon van de arbeiders een uurloon is en dat van de bedienden een maandloon, brengt een
overeengelwmcn vermindering V3n de arbeidsduur een stijg;ng mee van het eerste maar niet van het tweede. Bij elke
vergelijking van het respectleve beloop van deze twee indexcijfers moet met dat verschil rekening worden gehouden.

(2) Arbeiders en bedienden; betrokken periode : meurt tot mei en arptemher tot november van ieder jaar.
(3) Indexcijfers berekend op grond van prijzen, inclusief de overdrachtbelns tingen.
(4) Indexcijfers berekend op grond van prijzen, exclusief de overdrachtbelastingen of belnsting over de toegevoegde waarde.

Juur Hl70 : raming.

cijfer van de gemiddelde bruto uurverdienste, nI. met 23,1 pct., in septem-
ber 1974 beschikt hebben-over een netto maandloon, d.w.z. na aftrek van
de afhoudingen aan de bron van bijdragen tot de sociale verzekering en van
de bedrijfsvoorheffing, dat 22,8 of 21,8 pct. hoger was dan dat van het voor-
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gaande jaar naargelang het brutoloon toen fr. 17.000 of 23.000 bedroeg;
voor de voorafgaande twaalf maanden bedroeg het overeenstemmende
groeitempo respectievelijk 14,3 en 14,4 pct.

Rekening houdend met de versnelde stijging van de consumptieprijzen,
was de toename van het netto reële loon, nI. 6,2 pct. in het eerste geval,
minder belangrijk dan gedurende de voorafgaande twaalf maanden, nl.
7,1 pct. in hetzelfde geval.

Deze percentages werden berekend zonder de ontwikkeling van de
arbeidsduur in aanmerking te nemen; deze laatste wordt o.m. beïnvloed
door de desbetreHende conventies en door de schommelingen in de
gemaakte overuren. Aangezien deze duur tussen oktober 1972 en oktober
1973 verminderd is en in de loop van de twaalf daaropvolgende maanden
zeer waarschijnlijk verder gedaald is, ligt het groeipercentage van het reële
netto maandloon lager dan de hierboven aangehaalde percentages.

Aan de andere kant omvatten deze laatste evenwel niet de sociale
overdrachten die de arbeider ten goede kwamen, bij v~orbeeld de gezins-
vergoedingen, die deel uitmaken van het beschikbare inkomen.

De beschikbare gegevens laten geen nauwkeurige internationale
vergelijking van de ontwikkeling van de lonen toe. Vergeleken met die in
de Verenigde Staten en in de belangrijkste landen van de Europese Econo-
mische Gemeenschap lijken de brutolonen in België sneller te zijn toege-
nomen, behalve t.o.v. Italië in nominale, en t.o.v. Nederland, in reële
termen.

De loonsom aangegeven bij de Rijksdienst voor Maatschappelijke
Zekerheid, die de resultante vormt van het bezoldigingstarief, van het peil
van de werkgelegenheid en van het werkelijk aantal gepresteerde uren,
zou, volgens voorlopige ramingen, voor de eerste negen maanden zijn
toegenomen met 17,4 pct., tegen 16,4 pct. in 1973.

De loonkosten per uur die, buiten de nominale lonen, ook de door de
werkgever betaalde sociale lasten omvatten ondergingen de weerslag van
de verhoging van de plafonds der werkgeversbijdragen voor de ziekte-
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Grafiek 17.

ARBEIDSLONEN : VERGELIJKING MET HET BUITENLAND

(Procentuele veranderingen (1) t.o.v. de overeenstemmende periode van het voorafgaande jaar)
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Bronnen: Nominnle lonen : Duit.sc BondsrcpnlJ/ich : Dcutscbe Bundesbank. Fmnkriit, : Institut National de la Statis-
tique et des Etudes Economiques. Italie' : Internationnal Monetair Fonds. Nederland : Internut.ionaal Monetair
Fonds. Verenigd Koniwtcvijlc " National Institute of Economie and Soeial Research. Verenigde Staten " U.S.
Depnrtment of Laber. Consumptieprijzen : zie grafiek 20.

(1) Niet gecorrigeerd voor veranderingen in de wisselhoersen.
(2) Verunderingspercen tages der nominale lonen gecorrigeerd voor bewegingen in de consumptieprijzen.
(3) Regelingsloon van de arbeiders en bedienden, Voor België : Repeliugs.cou yan de arbeiders alleen, Bron Minis-

terie vnn Arbeid en 'l'cwerks tel ling.
(4) Gemiddelde bruto-uurverdieuste. Bron voor België ' Nationale Bank vnn België.
(5) Regelingsloon. Bron voor België : Ministerie van Tewerkstelling on Arbeid.
(6) In december 1969, in december 1973 en in september 1974, is het reële loon in de Verenigde Staten gedaald met

respcct.ievelijk 0,1, 2 en 2,6 pct. t.o.v. de overeenstemmende maanden vun het. voorafgaande jaar.
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en invaliditeitsverzekering en voor de beroepsziekten en van het tarief
van de werkgeversbijdragen voor de bediendenpensioenen. Volgens de
berekeningen van het Institut de Recherches Economiques van Leuven
zouden de loonkosten per uur van arbeiders en bedienden tussen maart-
mei 1973 en maart-mei 1974 in de verwerkende nijverheid zijn toege-
nomen met 16,7 pct., tegen 15,7 pct. voor de voorafgaande overeenstem-
mende periode. Aangezien de produktiviteitsstijgingen, volgens dezelfde
instelling, iets minder belangrijk waren dan in 1973, zou het groeitempo
van de loonkosten per eenheid produkt 5,7 pct. hebben bereikt, tegen
3,6 pct.

De andere bestanddelen van de kostprijs per eenheid zijn voor de
eerste zes maanden van het jaar eveneens aanmerkelijk opgelopen :
de gemiddelde eenheidswaarden van de ingevoerde produktiegoederen
stegen met 39,,'3pct., tegen 5 pct. in 1973, terwijl de gemiddelde krediet-
kosten nog toenamen.

De verkoopprijzen per eenheid op de binnenlandse markt, zoals ze
tot uitdrukking komen in het officiële indexcijfer van de groothandelsprij-
zen der industriële eindprodukten, stegen gemiddeld met 13,8 pct.
voor de eerste zes maanden, tegen 2,7 pct. in 1973, terwijl de gemiddelde
waarden per eenheid bij de uitvoer respectievelijk gestegen zijn met
23,7 en 5,4 pct.

Rekening houdend, enerzijds, met de ontwikkeling van het afzet-
volume, waarvan de vooruitgang aanhield, anderzijds, met de opgetekende
waardevermeerdering van de voorraden, zijn de winsten van het geheel
van de industrie ongetwijfeld nog aanmerkelijk toegenomen voor de eerste
zes maanden van het jaar. In het tweede halfjaar zou evenwel, volgens
gedeeltelijke en voorlopige gegevens en gelet op de vertraging van de pro-
duktie, een verlangzaming zijn opgetreden.

In de landbouw zijn de door de producenten ontvangen prijzen gemid-
deld gedaald, nadat ze in 1972 en 1973 snel waren toegenomen. De
voor de produktiefactoren betaalde prijzen hebben daarentegen hun op-
waartse beweging versterkt. Dientengevolge is de verslechtering van de
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verhouding tussen de door de landbouwproducenten ontvangen en betaal-
de prijzen, die in de tweede helft van 1973 een aanvang nam, nog sterker
geworden : deze verhouding lag gemiddeld 17 pct. beneden die van het
voorafgaande jaar. Gelet op de relatieve traagheid van de vooruitgang
van de produktiviteit, die indirect verbonden is met de vermindering van
het aantal exploitanten, kon deze achteruitgang in de praktijk niet worden
goedgemaakt door de ontwikkeling van het produktievolume. Derhalve
zijn de inkomens van de landbouwers, zowel nominaal als reëel, terug-
gelopen; sedert 1971 hadden ze daarentegen een gunstige evolutie ver-
toond.

De inkomens van de gezamenlijke bedrijven, een heterogeen geheel
dat terzelfder tijd de winsten van de aandelenvennootschappen en van de
autonome overheidsbedrijven en de inkomens van de zelfstandigen om-
vat, ongeacht of ze industriële, commerciële, ambachtelijke en agrarische
activiteiten of vrije beroepen uitoefenen, lijken, volgens de gegevens van
het economisch budget, in 1974 nominaal in ongeveer hetzelfde tempo te
zijn toegenomen als het voorafgaande jaar. Aangezien de nominale in-
komens van de landbouwbedrijven daalden, zouden die van de andere
bedrijven dus sneller gestegen zijn dan in 1973.

Het tempo van de vooruitgang van de door de Staat, in de ruime
betekenis, betaalde bezoldigingen is zowel nominaal als reëel beschouwd
versneld, nadat het in 1973 enigszins was vertraagd.

Het geheel van de sociale prestaties die door de centrale overheid
en de organen van de sociale verzekering werden betaald of geleverd, zou-
den, volgens de aangepaste begroting van 1974, gestegen zijn met 17,4 pct.,
tegen 14,l pct. in 1973. De versnelling had vooral betrekking op de ver-
goedingen voor loonverlies en op de vakantiegelden.

Wat de inkomens uit roerend vermogen betreft, nam de stijging van
de som der ontvangen interesten toe, evenwel uitsluitend onder invloed
van de aanmerkelijke vooruitgang van het gemiddelde rendement; het
geheel zelf van de financiële activa met vaste rente vertoonde een gelijk-
aardige toename, in absolute cijfers, als die van het voorgaande jaar. De
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bedragen uitgekeerd als nettodividenden, die met een zekere vertraging
de ontwikkeling van de nettowinsten weergeven, zouden, van hun kant,
blijkens een steekproef bij Belgische vennootschappen, toegenomen zijn
met 19,.5 pct. zoals in 1973.

PRIJZEN.

De stijging van het officiële indexcijfer van de groothandelsprijzen
der industriële produkten, uitgedrukt in groeipercentages tegenover de
overeenstemmende maand van 1973, bereikte een maximum van 24,5 pct.
in april, na een forse versnelling gedurende de voorgaande maanden.
Sedert juni nam ze geleidelijk af : in november bereikte ze nog 15,9 pct.,
tegen 12,8 pct. voor de overeenstemmende voorafgaande periode; ze
bereikte 12,4 pct., tegen 22,1 pct., voor het indexcijfer van een geheel van
ingevoerde industriële produkten en 20,1 pct., tegen .9,2 pct., voor het
indexcijfer van een geheel van inlandse produkten. Sedert de maand mei is
het indexcijfer betreffende de ingevoerde produkten zonder onderbreking
gedaald, ten gevolge van de ommekeer in de tendens op de wereldmarkten
van de industriële grondstoffen.

Volgens de onderzoekingen van de Bank was de haussebeweging van
de produktieprijzen zeer intens in het eerste kwartaal; zij zwakte sedertdien
geleidelijk af en, in het laatste kwartaal van het jaar, lag het aantal mede-
gedeelde verlagingen zelfs hoger dan dat van de verhogingen.

De splitsing naar produktiestadia toont aan dat het indexcijfer van de
grondstoffen vanaf februari nagenoeg stabiel is geworden, maar dat hun
groeipercentage, ten gevolge van de opflakkering van de prijzen gedurende
de drie voorgaande maanden, nog 9 pct. beliep van november 1973 tot
november 1974, tegen 18,3 pct. voor de voorafgaande twaalf maanden. Het
indexcijfer van de halfafgewerkte produkten, dat gedurende de eerste
vier maanden van het jaar zonder onderbreking opliep, daalde vanaf de
maand juli; voor de reeds vermelde periodes bereikte de toename 15,3 pct.,
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Grafiek 18.

GROOTHANDELSPRIJZEN VAN INDUSTRIELE PRODUKTEN IN BELGIE (1)

(Indexciiîers 1963 = 100)
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tegen 20,7 pct. De neerwaartse of vertraagde beweging sloeg nog niet
over op de eindprodukten; de prijzen van deze laatste stegen met
20,7 pct., tegen 4,5 pct., ten gevolge van de nawerking van de vroegere
stijgingen van de prijzen der ingevoerde produkten en van andere kosten-
bestanddelen. Een vergelijking met gelijksoortige prijsindexcijfers in het
buitenland toont aan dat de stijging van de prijzen van de eind-
produkten in België hoger lag dan in de Verenigde Staten en in de belang-
rijkste landen van de Europese Economische Gemeenschap, met uitzonde-
ring van het Verenigd Koninkrijk en van Italië.

De splitsing van het algemene prijsindexcijfer naar produkten of
groepen van produkten bevestigt dat de prijzen van de aardolieprodukten
van november 1973 tot november 1974 aanmerkelijk sneller gestegen zijn
dan het algemeen gemiddelde. De prijzen van de textielprodukten zijn
daarentegen aanmerkelijk minder sterk opgelopen dan het gemiddelde en
de prijzen van het hout en van de non-ferrometalen zijn gedaald.

De tarieven die tot basis dienen voor de vaststelling van de door de
verbruikers betaalde prijzen van aardgas, die niet begrepen zijn in het
indexcijfer van het Ministerie van Economische Zaken, werden van decem-
ber 1973 tot december 1974 verhoogd met 15,7 pct.

De prijzen in de woningbouwen in de burgerlijke bouwkunde zijn
krachtig toegenomen. Het indexcijfer van de kosten voor de bouw van
sociale woningen opgemaakt door het Institut de Recherches Economiques
van Leuven vertoonde een stijging van 18,7 pct. tussen het derde kwar-
taal van 1973 en dat van 1974, tegen 17 pct. gedurende de overeenstem-
mende voorafgaande periode. De heropbouwkosten van een gebouw,
berekend door de Associatie van Belgische Experts, stegen tussen het
tweede halfjaar van 1973 en dat van 1974 met 27 pct., tegen 13,4 pct. ge-
durende de overeenstemmende voorafgaande periode. Volgens voren-
genoemd Instituut zouden de prijzen van de werken van burgerlijke bouw-
kunde tussen het derde kwartaal van 1973 en dat van 1974 gestegen zijn
met 20 pct., tegen 14,4 pct. De antwoorden van de ondernemingen van
die sector die aan de eonjunctuurtests van de Bank deelnemen, bevestigen
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deze ontwikkeling. Zij maakten in een aanmerkelijk hogere verhouding
dan in 1973 melding van verhogingen van de voor de aanbestedingen en
bestekken toegepaste prijzen.

Volgens het door het Ministerie van Landbouw berekende indexcijfer
zijn de prijzen van de landbouwprodukten betaald aan de producent, die
gedurende de voorafgaande twaalf maanden toenamen, van december 1973
tot juli 1974 met 12,7 pct. gedaald; voor de dierlijke produkten alleen
bereikte de daling 14,4 pct. Gedurende de volgende maanden hebben de
prijzen van de landbouwprodukten hun opgaande beweging hervat; aldus
is het baissepercentage op jaarbasis afgenomen tot 5,4 pct. in december.

Grafiek 19.

CONSUMPTIEPRIJZEN IN BELGIE
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Grafiek 20.

CONSUMPTIEPRIJZEN : VERGELIJKING MET HET BUITENLAND

(Procentuele veranderingen (1) t.o.v. de overeenstemmende periode van het voorafgaande jaar)
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De consumptieprijzen zijn van december 1973 tot december 1974
toegenomen met 15,7 pct., tegen 7,3 pct. voor de twaalf voorafgaande
maanden. De versnelling van de prijsstijging was vooral aanzienlijk voor de
niet-levensmiddelen, waarvan de toename 17,5 pct. bereikte, tegen 6 pct.,
inzonderheid onder invloed van het duurder worden van de minerale oliën
en andere energiedragers. De prijzen van de diensten stegen ongeveer
in dezelfde mate, nI. met 17,8 pct., tegen 10,1 pct. Daarentegen zijn die
van de voedingsmiddelen matiger toegenomen, nI. met 11,3 pct., tegen
6,4 pct., maar die stijging lijkt nog aanzienlijk tegenover de daling van
de groothandelsprijzen der landbouwprodukten.

Uit de vergelijking met de ontwikkeling van de buitenlandse index-
cijfers blijkt dat de stijging van de consumptieprijzen van november 1973
tot november 1974 in België hoger lag dan in de Verenigde Staten en in de
belangrijkste landen van de Europese Economische Gemeenschap, het Ver-
enigd Koninkrijk en Italië uitgezonderd. De verschillende samenstelling en
weging· van de bij de vergelijking gebruikte indexcijfers kunnen in
sommige gevallen een verklaring geven van een deel van de verschillen
in de zichtbare stijgingstempo's.

Inzake prijsbeleid maakte de Regering verder gebruik van het bestaan-
de stelsel, dat in hoofdzaak drie instrumenten omvat: de voorafgaande
aangifte van prijsverhogingen, de vaststelling per sector van maxima voor
de verkoopprijzen en/of winstmarges en het sluiten van programmacon-
tracten.

Het eerste instrument bleef het meest gebruikt. Bij een ministerieel
besluit van 14 oktober 1974 werd de aangiftetermijn, die sedert 1 juli 1973
op drie maanden was vastgesteld, op zes maanden gebracht tot 31 januari
1975.

Maximumprijzen en, in sommige gevallen, een prijzenblokkering wer-
den op verscheidene produkten toegepast, nI. op vlees, meststoffen, farma-
ceutische specialiteiten en parfumerieprodukten. Voor de aardolieproduk-
ten werd de vaststelling van maximumprijzen vervangen door een akkoord
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over de bepaling van de prijzen, gesloten door het Ministerie van Econo-
mische Zaken en de Belgische Petroleumfederatie, daarna door een pro-
grammacontract.

Programmacontracten zijn nog van kracht voor enkele andere pro-
dukten, nI. de non-ferrometalen en de elektrische huishoudapparaten.

VERRICHTINGEN VAN DE BELGISCH-LUXEMBURGSE ECONO-
MISCHE UNIE MET HET BUITENLAND.

De buitenlandse handel van de Belgisch-Luxemburgse Economische
Unie sloot, voor de eerste tien maanden, met een tekort van fr. 51,4 miljard
volgens de douanestatistieken en met een overschot van fr. 19,1 miljard vol-
gens de betalingsbalans, d.i. een afwijking met fr. 70,5 miljard tussen de
twee statistische reeksen; voor dezelfde periode vertoonde de buitenlandse
handel in 1973 volgens de eerste statistieken een overschot van fr. 8,5 mil-
jard en van fr. 40,9 miljard volgens de betalingsbalans, óf een verschil van
fr. 32,4 miljard. De gunstige afwijking die het saldo van uitvoer en invoer
volgens de betalingsbalans geregeld vertoont t.O.V. de douanestatistieken
is dus aanzienlijk vergroot. Gezien de aanmerkelijke stijging van de totale
waarde van de uitvoer is die verruiming vrij verwonderlijk; normaal had
deze laatste, voor zover de gemiddelde betalingstermijnen onveranderd
bleven, moeten leiden tot een toename van de totale commerciële vorde-
ringen van de bedrijven op hun buitenlandse cliënteel. Een factor die de
stijging van vorengenoemde afwijking mede kan verklaren, is de zeer forse
toeneming van de waarde van sommige ingevoerde produktiegoederen : de
invoer van aardolieprodukten wordt bij voorbeeld over het algemeen slechts
betaald met een vertraging van verscheidene maanden; hun prijsstijging
moet dan ook sneller de cijfers van de douanestatistieken dan die van de
betalingen hebben beïnvloed. Een andere verklaring zou kunnen liggen in
de hogere transportkosten die immers niet op dezelfde wijze in de twee
statistieken zijn opgenomen. Bovendien mag de veronderstelling niet wor-
den uitgesloten dat de betalingstermijnen een wijziging ondergingen ten
gunste van de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie, vooral in het
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derde kwartaal. Ten slotte is het beschouwde saldo van de douanestatis-
tieken in 1974 berekend op grond van voorlopige cijfers, die bijgevolg een
zeker voorbehoud vergen.

Gemeten aan de hand van deze statistieken, verminderde het handels-
overschot tegenover de gezamenlijke Lid-Staten van de Europese Econo-
mische Gemeenschap aanzienlijk ten gevolge van het groter tekort tegen-
over de Duitse Bondsrepubliek en van de verdwijning van het overschot
tegenover Nederland. Ten opzichte van de Verenigde Staten ontstond een

Grafiek 21.

SALDO VAN DE BUITENLANDSE HANDEL VAN DE BELGISCH-LUXEMBURGSE
ECONOMISCHE UNIE (1)

(Miljarden franken)

Verrichtingen opgetekend in de douanestatistieken

40

20 I0 f?'i?Im m mm
I oom 00 ru

-20

-40

40

20

o

-20

-40

Verrichtingen opgetekend in de betalingsbalans (2)

40

1967 1969 1971

h
40

20

0

- 20
1973 73 74

la maanden

20

o

-20

(1) In verband met de talrijke oorzaken van de verschillen tussen het saldo van de buitenlandse handel volgens de
betalingsbalans en dut van de douanestetistleken , zie het Tijdschrift van de Nationale Bunk van België, april 1972,
blz. XXII. Er zij evenwel aangestipt dut een oorzaak van verschil vermeld in het vorengenoemde 'I'ijdschriff werd uitge-
schekeld. Zij had betrekking op de aankopen en de verkopen vuu legermaterieel die, sedert 1972, opgenomen zijn in Je
twee statistieken, mnnr die, op het ogenblik duf het 'I'ijdschrif't werd opgesteld, niet voorkwamen bij de betalingen van
uitvoer en invoer van de betalingsbalans maar onder de rubriek « Niet elders vermelde overbeidstransactiee »,

(2) Zie tabel 4, kolom (e).
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tekort en t.a.v. de ontwikkelingslanden noteerde men een forse aanwas
van het tekort tegenover de Lid-Staten van de Organisatie der aardolie-
exporterende landen.

Steeds volgens de douanestatistieken steeg het totaal van de buiten-
landse handel, voor de eerste tien maanden, naar waarde met 38,2 pct. voor
de invoer, tegen 25,4 pct. in 1973, en met 29,3 pct. voor de uitvoer, tegen
23,4 pct.

In tegenstelling met het jaar 1973, toen de vooruitgang vooral te
danken was aan het groter volume, was de toename van de buitenlandse
handel in 1974 vooral toe te schrijven aan de ontwikkeling van de prijzen:
voor de eerste negen maanden bedroeg de stijging van het indexcijfer van
de gemiddelde waarden per eenheid immers 29 pct. voor de invoer en
25 pct. voor de uitvoer, terwijl de overeenstemmende percentages in
volume slechts 9,2 en 5,2 bedroegen. Uitgaande van het jaar 1970 liep de
ruilvoet terug van het indexcijfer 101 voor de eerste drie kwartalen van
1973 tot 97,8 in 1974.

De stijging van de waarden per eenheid weerspiegelde, vooral aan de
kant van de invoer, het duurder worden van de produktiegoederen -
wegens de koersstijging van de grondstoffen en, in het bijzonder, van de
aardolieprodukten - en, aan de kant van de uitvoer, de prijsstijging van
de onedele metalen, van de chemische en van de aardolieprodukten. In
volume was de ontwikkeling van het handelsverkeer vooral het gevolg
van de grotere invoer van uitrustingsgoederen en van de toegenomen uit-
voer van chemische produkten en ijzer- en staalprodukten, van cement en
van steengroeveprodukten, evenals van levensmiddelen.

Voor de eerste tien maanden was de groei van de totale waarde
van de invoer in hoofdzaak het gevolg van de aankoop van aardoliepro-
dukten, chemische, ijzer- en staalprodukten en koper; hij was vooral toe
te schrijven aan de invoer uit Italië, Nederland, de Verenigde Staten en de
ontwikkelingslanden, in het bijzonder de Lid-Staten van de Organisatie der
aardolie-exporterende landen.

De toename van de uitvoer vloeide in hoofdzaak voort uit de verkoop
van chemische en aardolieprodukten en van onedele metalen, in het bij-
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zonder staal en koper. De afzet nam het meest toe in het Verenigd
Koninkrijk, Frankrijk, Italië - landen met een verzwakte valuta maar
met een hoog inflatiepercentage -, in de Verenigde Staten, in de ontwik-
kelingslanden en in die met centraal geleide economie C).

Evenals de douanestatistieken tonen die van de betalingsbalans aan
dat de invoer sneller steeg dan de nochtans zeer hoge uitvoer: voor de
eerste elf maanden bedraagt het stijgingspercentage van de eerste 38,
tegen 25,7 in 1973, en dat van de tweede 32, tegen 25. Het batig over-
schot van de uit- en invoerbetalingen verminderde dan ook van het ene
jaar tot het andere van fr. 46,8 tot 24,5 miljard.

Uit het verloop van de samenstelling van de in- en uitvoerbetalingen
naar valuta blijkt dat de uitvoerders zich in de loop van de laatste jaren
hebben ingespannen om de wisselkoersrisico' s te verminderen, inzonderheid
door meer dan vroeger de Belgische frank te gebruiken als betalingsvaluta.
Zo steeg het deel van de frank in het totaal van de valuta's waarvan gebruik
werd gemaakt om de uitvoer te betalen, van ongeveer 46 pct. in 1971 tot
53 pct. in de loop van de eerste tien maanden van 1974. De dollar van
de Verenigde Staten werd daarentegen minder gebruikt; zijn aandeel in
het totaalliep, voor dezelfde periodes, terug van ca. 15 tot 8 pct. Voor de
betalingen van invoer werd daarentegen, vooral vanaf 1972, minder gebruik
gemaakt van de Belgische frank en van het pond sterling en meer van de
dollar van de Verenigde Staten, de Duitse mark en de Nederlandse gulden.

Het lopend verkeer, aangetekend in de betalingsbalans van de Bel-
gisch-Luxemburgse Economische Unie tegenover het buitenland, omvat
behalve de vorenvermelde betalingen betreffende de buitenlandse handel,
de overige verrichtingen in verband met goederen, de betalingen van
diensten en de overdrachten. Het sloot voor de eerste elf maanden met
een overschot van fr. 32,7 miljard, tegen fro 48,6 miljard in 1973. De toe-
name van het overschot uit hoofde van andere goederentransacties dan in-
en uitvoer en de vermindering van het tekort in de overdrachten van de
Staat werden meer dan gecompenseerd door de inkrimping van het over-

(1) Zie Bijlage 6, tabel l.
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schot in de betalingen met betrekking tot de buitenlandse handel en de
particuliere overdrachten.

De vermindering met fr. 22,3 miljard van het overschot in de beta-
lingen met betrekking tot de buitenlandse handel werd op het niveau van
de gezamenlijke goederentransacties gedeeltelijk goedgemaakt door de
toename met fr. 6,7 miljard van het batig saldo van de arbitrageverrich-
tingen en van de transacties met niet-monetair goud. Is het tekort in deze
laatste transacties gestegen, het overschot in de eerste is daarentegen
aanzienlijk toegenomen; uitgevoerd door een toenemend aantal arbitra-
geanten, hebben deze transacties zich in volume en meer nog in waarde
uitgebreid, misschien deels doordat sommige transacties niet meer recht-
streeks konden plaatsvinden van land van herkomst tot land van
bestemming.

Tabel 4.
LOPEND VERKEER MET HET BUITENLAND (1)

(Mil;arden franken)

Goederenverkeer
Pnrbl- Over-

Overige Diensten- culiere drachten

Uitvoer Invoel' Saldo trans- ver keel' c vcr- van de Totflal
(2) ( 2) actie" (4 ) drncbtcn Stnn t (h) ~ -(c)-+

(c) ~ (0) (5 ) (5) (d)+(eH
(a) (b) (a) - (b) (d) (c) (f) (g) (f)+(g)

1969 ........................... 400,1 395,7 + 4,4 + 4,4 + 1,2 + 5,8 -12,1 + 3,7
1970 ........................... 480,0 446,4 +33,6 + 5,0 + 4,9 + G,6 -14,4 +35,7
1971 ........................... 520,6 485,9 +34,7 + 6,5 + 8,1 + G,8 -14,8 +41,3
1972 ........................... 581,7 538,7 +43,0 + 3,4 +13,6 + 8,1 -16,9 +51,2
1973 ........................... 723,9 679,5 +44,4 + 3,9 + 8,8 +11,5 -23,6 +45,0

1973 Eerste II maanden ... 660,3 613,5 +46,8 + 5,4 + 7,7 +10,4 -21,7 +48,6
1974 Eerste II maanden v 871,4 846,9 +24,5 +12,1 + 7,7 + 7,8 -19,4 +32,7

(1) Saldi vun de transncties, behalve wat de rubrieken Il: UItvoer J) en « In voer» betreft.
"(2) Het gaat om de gedane betalingen; 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) Arbitrngeverrichtingen, d.w.a. in liet buitenland aangekochte en uldunr opnieuw verkochte .goederen die niet

werden ingevoerd op het grondgebied van de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie en niet-monetair goud.
(4) Vervoerkosten, verzekeringen, reisverkeer, investeringsopbrengsten, verrichtingen van de overheid en van de Europese

en interuetionule inste1Jingen, seizoen- en grensarbeiders, enz.
(5) Transacties zonder tegenpost, bijvoorbeeld giften.

De diensten sloten met een overschot van fr. 7,7 miljard, net zoals
in 1973. Het tekort uit hoofde van royalties voor octrooien, films en auteurs-
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rechten, het reisverkeer in het buitenland en de transportkosten andere
dan van goederen werd groter. De netto-inkomens uit beleggingen en
investeringen, inzonderheid die van de Bank zelf, zijn daarentegen blijven
stijgen.

In totaal verminderde het overschot in het gezamenlijke goederen-
en dienstenverkeer, voor de beschouwde eerste elf maanden, van fr. 59,9
tot 44,3 miljard. De stijging van de betalingen uit hoofde van de netto-
invoer van aardolieprodukten bereikte ongeveer het dubbel van die ver-
mindering.

Het tekort waarmee de overdrachten traditiegetrouw sluiten beliep
fr. 11,6 miljard, tegen fr. 11,3 miljard in 1973. De vermindering van de
nettobetalingen met betrekking tot de overdrachten van de Staat, inzon-
derheid ten gunste van de verschillende Europese en internationale in-
stellingen, werd gecompenseerd door die van de netto-ontvangsten uit
hoofde van particuliere overdrachten voortvloeiend uit de afneming van de
stortingen van het Europese Oriëntatie- en Garantiefonds voor de Land-
bouwaan de ingezeten landbouwers en de stijging van de overdrachten
van buitenlandse arbeiders naar hun land van oorsprong.

Het kapitaalverkeer voorkomend in tabel 5 omvat, behalve de con-
tante transacties van de ingezetenen met het buitenland - die de enige
opgetekende zijn in de gewone voorstelling van de betalingsbalans -,
de verrichtingen in buitenlandse valuta's van de ingezetenen met de bin-
nenlandse geldscheppende instellingen en de deviezentransacties op ter-
mijn. Deze voorstelling van de betalingsbalans maakt het mogelijk de
gezamenlijke transacties te belichten die, hetzij direct, hetzij indirect, een
weerslag op de deviezenmarkten konden hebben en aldus de Bank even-
tueel verplichtten op te treden.

Voor de eerste elf maanden leidde het kapitaalverkeer van de over-
heid tot een netto-uitvoer van fr. 2,9 miljard, tegen fr. 4,4 miljard het jaar
voordien; in 1974 bestonden die transacties in hoofdzaak uit contractuele
aflossingen van buitenlandse gevestigde leningen en uit leningen aan
diverse ontwikkelingslanden.
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Tabel5.

KAPITAAL VERKEER

(Miljarden franken)

I 10G9 I 1970 I 1971 I 1072 I 1973

1. Kapitaalverkeer van de overheid :
1.1 Verrichtingen met het buitenland ... - 2,1 - 0,7 -11,0 -10,7 - 4,4 - 4,1 - 3,0
1.2 Vermeerdering (+) of vermindering

( -) van de schuld in buitenlandse
valuta's tegenover de Belgische en
Luxemburgse banken + 5,9 -11 ,a -18,1 - 6,4 - 0,3 - 0,3 + 0,1

1.3 Vermeerdering (-) of vermindering
(+) van het bedrag van de op termijn
van de N.B.B. te ontvaugen buiten-
land se valuta's -13,5

- 9,7

+ 8,1

- 4,4 - 2,9

3. Beweging van de nettotegoeden in buiten-
landse valuta's van de bedrijven en parti-
culieren tegenover de Belgische en
Luxemburgse banken :
R.1 Vermeerdering (-) of vermindering

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

(+) van de nettotegoeden op termijn + 0,9 + 0,7 - 2,5 + 8,6 - 6,5 - 9,0 - 3,4I~-----I-------I- ------~-------II---~--I----~I
Totaal R... -10,3 + 8,1 + 6,6 +12,1 - 5,5 -11,3

4. Beweging van de tegoeden en verplichtin-
gen in Belgische en Luxemburgse franken
van de niet-ingezetenen tegenover de Bel-
gische en Lnxemburgse banken en tegen-
over diverse geldscheppende instellingen :
4.1 Vermeerdering (-) of vermindering

(+) van de verplichtingen in de vorm
van commerciële kredieten bij hun oor-
sprong door Belgische banken gefinan-
cierd .

4.2 Vermeerdering (+) of vermindering
( -) van het overscbot van de tegoe-
den op de overige contante verplich-
tingen ..

4.3 Vermeerdering (+) of vermindering
( -) van bet overscbot van bet bedrag
der op termijn te ontvangen Belgische
en Luxemburgse franken t.O.V. bet
bedrag van de op termijn te leveren
Belgische en Luxemburgse franken ... + 3,0 + 2,4 + 5,7 - 8,2 - 0,3 + 2,4 - 9,0

Totaal 4... - 3,3 + 1,0 + 9,5 -11,0 +12,3 +13,3 -15,0

5. Beweging van de nettotegoeden in buiten-
landse valuta's van de Belgische en
Luxemburgse banken :
5.1 Vermeerdering (-) of vermindering

(+) van de contante nettotegoeden ... + 3,7 + 2,8 - 0,3 + 1,4 - 9,1 -11,8 - 9,3
5.2 Vermeerdering (-) of vermindering

(+) van de nettotegoeden op termijn - 4,2 - 2,1 - 3,2 - 0,4 + 5,4 + 5,2 +13,4

Totaal 5 ... - 0, 5 + 0, 7 - 3,5 + l, a - 3, 7 - 6, 6 + 4, 1

TotaaiItot 5 ... - 9,6 -12,8 - 7,5 -27,1 -14,7 -21,7 -26,2

Totaal 1 ...

2. Kapitaalverkeer van de bedrijven en parti-
culieren met bet buitenland (1) . +14,2

-11,2

- 0,6

- 5,7

+ 2,9

- 8,8

-13,8

+ 7,4

- 6,7

+ 5,3

+18,3

-10,8 - 9,0

- 9,3 -20,2

+ 9,1 + 3,5

- 3,9 - 7,6

+ 7,7 + 4,8

I

1973 I 1974 v

(Eerste 11 maanden]

- 4,7

-13,1

+ 1,0

- 5,7

+18,3

-12,7 - 1,4

- 2,3 - 7,6

-11,0

- 4,7 - 8,2

+15,6 + 2,2

( 1) Zie tabel 6.



Het kapitaalverkeer van de bedrijven en particulieren met het
buitenland, waarvan de indeling voorkomt in tabel 6, sloot met een tekort
van fr. 1,4 miljard, tegen fr. 12,7 miljard in 1973.

Het tekort in het kapitaalverkeer van de overheidsbedrijven vermin-
derde van fro 3,1 miljard in 1973 tot fr. 1,6 miljard.

De directe buitenlandse investeringen in de Belgisch-Luxemburgse
Economische Unie vermeerderden met fr. 12,9 miljard. Zij namen ver-
schillende vormen aan : oprichtingen en uitbreidingen van vennootschap-
pen, het nemen van participaties in bestaande vennootschappen, leningen

Tabel 6.

ONDERVEHDELING VAN HET KAPITAALVEHKEER VAN DE BEDRIJVEN EN
PARTICULIEREN MET HET BUITENLAND

(Miljarden franken)

Private bedr-ijven ell purticulieren

Buitenlandse Investe- Investeringen en beleggingenringen en beleggingen in het buitenland
Over- ill de B.L.E.O.
heids- waarvan waarvan : Eind-onder- :

uemin-
totaal

Vor- 'I'ota algen ming(1) (-.) of'I'oteul 'l'ota alDirecte Gebou- Directe opvra-
Effecten iuveste- Effecten in veste- ging

riugen wen ringen (+J
vau

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

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

1972 .................. - 2,2 +27,5 + 4,1 +17,7 + 0,9 -45,5 -36,0 - 6,5 - 1,4 -18,0 -20,2

1973 .................. - 2,9 +38,1 + 3,4 +27,5 + 3,2 -48,3 -31,4 - 6,7 - 6,4 -10,2 -13,1

1973 Eerste 11 ID. - 3,1 +35,6 + 3,2 +24,7 + 2,9 -45,2 -31,3 - 5,3 - 6,0 - 9,6 -12,7

1974 Eerste 11 ID. 1) - 1,6 +36,7 - 3,0 +37,6 + 1,9 -36,5 -12,3 - 8,7 -11,7 + 0,2 - 1,4

(1) Overheidsbedrijven en financiële instellingen van de overheidssector.

aan ingezeten bedrijven waarvan sommige zonder twijfel moeilijkheden
ondervonden om, ingevolge de kredietbegrenzing, in hun financiering in
België te voorzien, dotaties aan Luxemburgse banken vanwege buiten-
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landse moedermaatschappijen om de uitbreiding van de activiteiten van
hun dochterondernemingen mogelijk te maken; in tal van gevallen werden
die dotaties in vreemde valuta's evenwel niet omgezet in Luxemburgse
franken; ten belope van dat bedrag hadden de toevloeiingen van middelen
waartoe zij aanleiding gaven, als tegenpost, wegvloeiingen die geboekt
werden onder de rubriek 5.1 van tabel 5. Voorts gingen de buitenlanders
over tot nettoverkopen van Belgische en Luxemburgse effecten, in hoofd-
zaak aandelen, i.p.v. netto-aankopen in 1973.

Van hun kant verminderden de beleggingen door ingezetenen in het
buitenland in de vorm van netto-aankopen van buitenlandse effecten
met fr. 19 miljard, wegens de onzekerheid ontstaan ingevolge de zweven-
de wisselkoersen, de koersdaling van de effecten en de teruggang van de
uitgiften van Euro-obligaties. Het grootste deel van het nog bestaande
tekort in die rubriek werd opgetekend tegenover Nederland: de beleg-
gingen in dat land werden in de hand gewerkt door de maatregelen tot
vrijmaking van de toevoer van buitenlands kapitaal en door de hoge ren-
dementen die er verkregen werden. De beleggingen in deposito's in Bel-
gische franken in het buitenland, met name door middel van bankbiljetten
bij Nederlandse en Zwitserse banken om hogere en van voorheffing ont-
heven rente te genieten, namen daarentegen aanmerkelijk toe.

In hun transacties met de Belgische en Luxemburgse banken bleven
de bedrijven en particulieren hun netto contante en termijntegoeden in
buitenlandse valuta's vermeerderen, aldus blijk gevend van hun voorkeur
voor althans sommige van die valuta's.

Ten slotte gingen de bedrijven en particulieren in hun transacties
met het buitenland in buitenlandse valuta's over tot een vervanging van
vorderingen op lange termijn door activa op korte termijn.

De beweging van de gezamenlijke tegoeden en verplichtingen in
franken, op termijn en contant, van de niet-ingezetenen tegenover de geld-
scheppende instellingen veroorzaakte een vermindering van nettotegoeden
met fr. 15 miljard, wat een overeenstemmende uitvoer van kapitaal op
korte termijn inhoudt, i.p.v. een stijging van tegoeden met fr. 13,3 miljard
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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 VALUTAVERRICHTINGEN OP TERMIJN

(Miljarden franken)

1973
I

1974 v
1969 1970 1971 1972 1973

(Eerste Il maanden)

1. Lopend verkeer (1) .......................................... + 3,7 + 35,7 + 41,3 + 51,2 + 45,0 + 48,6 + 32,7

2. Kapitaalverkeer (2) ..........................................

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

met het buitenland .................................... + 14,2 - 13,8 - 9,3 - 20,2 - 13,1 - 12,7 - 1,4
2.3 Beweging van de nettotegoeden in buitenlandse

valuta's van de bedrijven en particulieren tegen-
over ne Belgische en Luxemburgse banken ...... - 10,3 + 8,1 + 6,6 + 12,1 - 5,5 - 11,3 - 11,0

2.4 Beweging van de nettotegoeden in Belgische en
Luxemburgse franken van de niet-ingezetenen
tegenover Belgische en Luxemburgse banken en
tegenover diverse geldscheppende instellingen - 3,3 + 1,0 + 9,5 - 11,0 + 12,3 + 13,3 - 15,0

2.5 Beweging van de nettotegoeden in buitenlandse
valuta's van de Belgische en Luxemburgse
banken ................................................... - 0,5 + 0,7 - 3,5 + 1,0 - 3,7 - 6,6 + 4,1

Totaal 2 ... - 9,6 - 12,8 - 7,5 - 27,1 - 14,7 - 21,7 - 26,2

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

4. (= l. tot 3.) Dit totaal stemt overeen met de
verandering in de goud- en deviezenreserves en in de
positie op termijn in buitenlandse valuta's en, tegen-
over het buitenland, in Belgische franken, van de
Nationale Bank van België (3) ........................... - 3,7 + 23,3 + 31,7 + 23,6 + 34,4 + 30,9 + 12,9

- --- -

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



het jaar tevoren. Die evolutie wijst erop dat, over het geheel van de
beschouwde periode en in tegenstelling met het voorafgaande jaar, de
niet-ingezetenen niet speculeerden op een stijging van de frank.

De nettotegoeden, direct opvraagbare en op termijn samen, in bui-
tenlandse valuta's van de banken, die over een lange periode wemig
veranderingen ondergaan, doordat hun tijdelijke schommelingen over het
algemeen snelomslaan, verminderden in 1974, na te zijn toegenomen in
het voorafgaande jaar.

In de maand januari besloot het Belgisch-Luxemburgs Instituut voor
de Wissel de regeling tot afscherming van toevloeiingen van buitenlandse
geldmiddelen op de gereglementeerde markt te wijzigen : gelet op de
nieuwe vooruitzichten betreffende het verloop van de betalingsbalans ten
gevolge van de prijsstijging van de aardolieprodukten, had het Instituut
niet meer dezelfde redenen om de handhaving van tegoeden in Belgische
franken in convertibele rekeningen door niet-ingezetenen tegen te gaan;
de banken kregen dan ook opnieuw de toestemmig om op die tegoeden
een rente uit te keren, hetgeen vanaf mei 1971 verboden was. Anderzijds,
om te vermijden dat een speculatieve wegvloeiing van gelden zou ontstaan,
stelde het Instituut voor iedere bank een beperking vast van de contante
haussepositie in buitenlandse valuta's van de gereglementeerde markt.

Voor de elf beschouwde maanden compenseerde het overschot in
het lopend verkeer en in de niet-geïdentificeerde transacties (vergissingen
en weglatingen) alles samen ruim het tekort in het kapitaalverkeer, in het
bijzonder de transacties met de binnenlandse geldscheppende instellingen.
Dientengevolge steeg het totaal van de goud- en deviezenreserves en van
de termijnpositie van de Bank, dat de tegenpost vormt van de vorenver-
melde drie categorieën van verrichtingen, met fr. 12,9 miljard, tegen
fr. 30,9 miljard in 1973.

Voor het hele jaar steeg het vorenvermelde geheel met fr. 15,2 miljard,
tegen fr. 34,4 miljard.

Per saldo stegen de contante tegoeden in buitenlandse valuta's met
fr. 19,2 miljard. Deze tegoeden namen toe door aankopen van dollars door
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de Bank op de markt en bij buitenlandse centrale banken die Belgische
franken nodig hadden, door betalingen in dollars die de Bank ten gevolge
van steunverrichtingen ten behoeve van slangvaluta s ontving en door de
incassering van de opbrengst van beleggingen der tegoeden in buitenlandse
valuta's. Daar staat tegenover dat de tegoeden verminderden toen lires, in
het bezit van de Bank krachtens swap-akkoorden met de Banca d'Italia,
door deze laatste werden teruggekocht tegen Belgische franken; die terug-
kopen veroorzaakten een vermindering van het bedrag der op termijn aan
de Banca d'Italia verkochte lires. In totaal steeg de creditpositie van de

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)

(Veranderingen in miljarden franken)

Goud- en deviezenreserves I 'I'ermijnposibie (2) waarvan :

Netto-

Tegoe- tegoe-
den bij Buiten-den het Eu- landse Hel- Eind- Positie Positie

Goud- bij het valu- gischo Tota"l Duiten. .Bel- totnul in in
Interrio- ropese

Iranken lnndse Tot,,,,! buiten- .Bel-
VOOI'- Fond~ tu's gische
raad tionnle voor ;. ~L valu- Irankeu lnndse gische

Mene. Moue- COIl- eon- tu's valutn's Iranken
tuire taire tant. tant Il)=(,,)Fonds Samen- +;b)+

wer- (cJ+(d) (i)= (j)=(f) (k)=(d) (l)=(e)
in) (b) king(c) (cll /(~ ) +(e) ig) (h) ·g)+(h) +ii) +ig) +il1)

L969 ............ -0,2 - 7,3 - +17,1 +0,2 + 9,8 -15,5 + 2,0 -13,5 - 3,7 + 1,6 + 2,2

L970 .. ..... . .... -2,5 +18,6(3) - + 3,4 -0,2 +19,3 - 3,7 + 7,7 + 4,0 +23,3 - 0,3 + 7,5

L971 .... ... .... . +3,7 +17,0(3) - - 4,4 -2,7 +13,6 + 2,8 +15,3 +18,1 +31,7 - 1,6 +12,6

L972 ............ -1,8 - 1,7(3) - +17,4 +1,8 +15,7 +14,0 - 6,1 + 7,9 +23,6 +31,4 - 4,3

L973 ............ -1,6 + 3,9 +3,5 +30,8 -0,6 +36,0 - 8,3 + 6,7 - 1,6 +34,4 +22,5 + 6,1

L974 ............ ... - 1,1 -3,5 +19,2 -0,5 +14,1 +15,4 -14,3 + 1,1 +15,2 +34,6 -14,8

1973 le 11 fi __ -1,6 + 3,3 +1,3 +29,9 -0,4 +32,5 - 8,3 + 6,7 - 1,6 +30,9 +21,6 + 6,3
1974 le 11 fi .. .. - - 0,8 -3,5 +16,8 -0,7 +11,8 +13,9 -12,8 + 1,1 +12,9 +30,7 -13,5

(1) Zie Bijlage 6, tabel 2.
(2) Het teken + wijst op een vermeerdering van de door de Nationale Bank van België te ontvangen buitenlandse

valuta's of Belgische Iranken, of op een vermindering van de te leveren buitenlandse valuta's of Belgische franken;
het teken - wijst op een vermindering van de door de Bank te ontvangen buitenlandse valuta's of Belgische franken,
of op een vermeerdering van de te leveren buitenlandse valuta's of Belgische franken, De voornaamste termijntrnnsacties
van de Bank zijn 1) verkopen van buitenlandse vnluta'a tegen Belgische franken aan buitenlandse centrede banken om
het wisselkoersrisico te dekhen dat voortvloeit uit het aanhouden van reserves in buitenlandse valuta's; in dat geval
laat het opnemen van 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 (g) en een vermeerdering in kolom (11)1; \VUI'en er slechts termijntransacties van dien nard, dan
zouden de cijfers van de kolommen (f) en (j) dezelfde zijn; 2) verkopen van buitenlandse valuta's nan de overheidssector
in het vooruitzicht van komende vervaldagen van de overheidsschuld in deviezen; in dat geval laut het opnemen vun de
termijntransacties in de tabel uitschijnen dnt sommige devieaenreserves virtueel al opgebruikt zijn [vermeerdering in
kolom (d), gecompenseerd door een vermindering in kolom (g)]; kolom (j) geeft het verloop weer van de beschikbaar
blijvende deviesen-eserves en verschilt aldus van kolom (f), die de schijnbare evolutie vnn die reserves weergeeft.

(3) Exclusief het bedrag van de bijzondere trekkingsrechten die België als toewijzing ontving.
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Bank in buitenlandse valuta's (contante tegoeden na aftrek van de op
termijn te leveren valuta's) met fr. 34,6 miljard.

Van haar kant verminderde de creditpositie van de Bank in Belgische
franken met fr. 14,8 miljard, in hoofdzaak ten gevolge van de vorenvermel-
de afwikkeling van termijntransacties met de Banca d'Italia.

De tegoeden bij het Internationale Monetaire Fonds daalden met
fr. 1,l miljard; dit is het saldo van, enerzijds, de afdracht van fr. 2 miljard
bijzondere trekkingsrechten uit hoofde van aflossingen van schulden
tegenover het Europees Fonds voor Monetaire Samenwerking en, ander-
zijds, een stijging met fr. 0,9 miljard van de vordering van de Bank op
het Internationale Monetaire Fonds ten gevolge van nettotrekkingen in
Belgische franken door verscheidene landen.

Op de deviezenmarkten herstelde de Belgische frank zich in februari
en zette vervolgens zijn opgaande beweging voort gedurende het grootste
deel van het jaar.

Na de daling tijdens de laatste maanden van 1973 en in januari 1974
op de gereglementeerde markt, steeg de gemiddelde koers van de Belgische
frank, gewogen met de relatieve belangrijkheid van de buitenlandse handel
van de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie met de verschillende
vreemde landen, ononderbroken tot in juni. Zijn appreciatie, vooral in de
loop van de maanden maart tot mei, was in ruime mate het gevolg van
de stijging van de Duitse mark. De steuninterventies van de Bank ten be-
hoeve van de frank in het kader van de overeenkomst betreffende de ver-
nauwing van de schommelingsmarges tussen de slangvaluta' s beperkten
immers de depreciatie van de frank tegenover de mark en leidden tege-
lijkertijd tot zijn appreciatie tegenover de valuta's van de landen die niet
deelnemen aan het gezamenlijke zweven. Later, in augustus en september,
was de daling van de Belgische frank het gevolg van een gelijkaardig
meeslepingseffect van de koersen, dat toen werd veroorzaakt door de
zwakte van de Duitse mark en door de steuninterventies van de Bank ten
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behoeve van die valuta. Vanaf oktober werd de koers van de Belgische
frank opnieuw vaster. In december bedroeg de stijging, in vergelijking met
december 1973, ca. 5,5 pct.

Grafiek 22.

GEWOGEN GEMIDDELDE KOERS VAN DE BELGISCHE FRANK
OP DE GEREGLEMENTEERDE VALUTAMARKT (1)
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(1) Jaren lUGS lot lU73 : daggem'ddelden per kwart as l. Jaar 1971 : daggemiddelden per maand. Zie Bijlage G, tabel 3.
(2) Deze indexcijfers zijn verkregen door de indexcijfers van de koersen van elke valuta te wegen met de relatieve

belangrijkheid van de handel van de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie met het land of het gebied van die valuta.
Zij verschillen van het, cijfer dat de Organisabie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling berekende en dat
voorkomt in grafiek 4, omdat, de buitenlandse handel van de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie met alle landen in
uanmerkiug is genomen, terwijl het indexcijfer VHn de bovengenoemde Organisatie alleen betrekking heeft op de handel
met de overige landen van die Organisatie; bovendien houdt dit laatste indexcijfer rekening met de concurrentie tussen
de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie en elk van de vorengenoemde landen, niet alleen in hun bilaterale betrekkingen,
maur ook op de markten van de andere landen.

Op de vrije markt waren de koersen van de buitenlandse valuta' s, uit-
gedrukt in Belgische franken, steeds iets hoger dan die van de gereglemen-
teerde markt.
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OVERHEIDSFINANCIEN.

Het stijgingspercentage van de totale uitgaven, enerzijds, en de totale
ontvangsten van de centrale overheid, anderzijds, vermeerderde voor de
eerste tien maanden van het jaar in ongeveer gelijke mate, namelijk res-
pectievelijk van 15,6 pct. in 1973 tot 19 pct. en van 17,2 tot 20,5 pct. De
aanzienlijke stijging van de prijzen en van de nominale inkomens in aan-
merking nemend, betekende deze verhoging ongetwijfeld een vertraging
in reële termen. De netto financieringsbehoeften van de centrale overheid,
die het jaar tevoren waren gedaald, zijn iets gestegen.

Het tekort voortvloeiend uit de uitvoering van de gewone begroting
bereikte fr. 23,4 miljard, tegen fr. 17,2 miljard in 1973, maar de aflossingen
van de schuld die in deze saldi begrepen zijn, namen toe met fr. 3,6 miljard.

Het stijgingspercentage van de gezamenlijke gewone uitgaven C)
bedroeg 21,2 pct., tegen 20,2 pct. Het is niet gemakkelijk deze evolutie
nauwkeurig te verdelen over de verschillende categorieën van gewone uit-
gaven : de ononderbroken uitbreiding van de uitgaven op ontvangsten die
buiten de begroting zijn toegewezen, laat geen juiste vergelijkingen meer
toe van het ene jaar tot het andere; de vorenvermelde verrichtingen kunnen
immers niet nauwkeurig worden ingedeeld over de verschillende econo-
mische rubrieken waarop zij betrekking hebben. Onder dat voorbehoud,
hadden de voornaamste stijgingen van de gewone uitgaven betrekking op
de « bezoldigingen en pensioenen )),onder de samengevoegde invloed van
de snellere prijsstijging en van de sociale programmering, de « rente van
de overheidsschuld », ten gevolge van, enerzijds, de voortdurende aangroei
van die schuld en, anderzijds, de stijging van de rentetarieven, alsmede
de « inkomensoverdrachten », vooral ten gunste van de sociale verzekering
en van het gesubsidieerd onderwijs, waarop eveneens de vorenvermelde
programmering van toepassing is.

(1) Voor de berekening van de stijgingspercentages van de gewone verrichtingen is rekening
gehouden met de uit de begroting gelichte gewone verrichtingen van het Fonds voor Economische
Expansie, het Wegenfonds, de algemene bijdrage van België aan de Europese Economische Gemeen-
schap en het Speciaal Gemeentefonds. De douanerechten die rechtstreeks aan de Gemeenschap
worden afgedragen zijn daarentegen niet in de cijfers begrepen.
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De stijging van de gewone ontvangsten van het ene jaar tot het
andere - nI. 17,2 pct. in 1973 en 20,5 pct. in 1974 - ging in versneld
tempo verder; toch bleef zij iets beneden die van de uitgaven. Zij had in
hoofdzaak betrekking op de belastingontvangsten en vloeide vooral
voort uit de expansie van de belastbare massa en in bijkomende mate uit
maatregelen om de inning van de belastingen te verbeteren. De stijging
van de directe belastingen met 26,7 pct. vloeide vooral voort uit de
bedrijfsvoorheffing - opgedreven door de snelle groei van de lonen en
de progressie van de belasting - , uit de belasting van de natuurlijke
personen en uit de voorafbetalingen: ondanks een minderopbrengst van
fr. 3,9 miljard t.O.V.de oorspronkelijke vooruitzichten namen deze laatste,
voor de eerste tien maanden, nog toe met fr. 7,1 miljard of 12,9 pct. De
ontvangsten uit hoofde van de belasting over de toegevoegde waarde die,
net zoals de overige belastingen, werden beïnvloed door de versnelling
van de inflatie, stegen met 19 pct. Dit laatste percentage zou evenwel
lager liggen indien, van het ene jaar tot het andere, het bedrag van de
belastingkredieten, die in feite een vordering op de Staat zijn, niet was
gestegen.

De kasuitgaven ten laste van de buitengewone begroting, met inbegrip
van het Wegenfonds, die niet werden gedekt door het geringe bedrag
van de buitengewone ontvangsten, beliepen fr. 65,2 miljard, d.i. fr. 4,1
miljard of 6,7 pct. meer dan in 1973. De vergelijkbaarheid van de cijfers
wordt evenwel vertekend door de belangrijke veranderingen van het ene
jaar tot het andere in de terugbetalingen van de overdrachtbelastingen
betaald op de voorraden die op 31 december 1970 bestonden; schakelt men
die terugbetalingen uit, nI. fr. 6,5 miljard in 1973 en fr. 0,9 miljard in
1974, dan bedraagt het bovenvermelde stijgingspercentage 17,7. Rekening
houdend met de aanzienlijke stijging van de prijzen in het algemeen en van
die van de bouw in het bijzonder, staat deze ontwikkeling ongetwijfeld
gelijk met een stagnatie, ja zelfs een lichte teruggang van de buitengewone
uitgaven in vaste prijzen.

Zoals in 1973 zette de Regering, in het kader van de inflatiebestrijding,
een rem op de investeringsvastleggingen. Zo werden van de zogenaamde
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niet-prioritaire programma'sslechts 72,5 pct. vrijgegeven, terwijl de
prioritaire pregramma's werden toegestaan ten belope van percentages
gaande van 80 tot 100.

Tabel 9.

NETTO FINANCIERINGSBEHOEFTEN VAN DE CENTRALE OVERHEID

(Miljarden franken)

Door oe Schatkist gedekte nettobohoeften (Il

Saldo van de verrichtingen Overige Aflossing
volgens begroting (2) netto- van de Overigeontvang- Netto- rijk s- netto- Eind-

sten (+) uitgaven schuld Totaal behoeften totnul

Gewone Buiten- of -uit- van begrepen (S)
begroting r:eotnnl gaven (-) gelden in degewone

van uitgaven(") begroting
gelden volgens

(c)= (4) (e)= begroting (g)= (i)=
(a) (b) (u)+ (b) (d) (e) +(d) (f) (e) + (I) (11.\ (g)+(h)

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 -75,8 -79,2 - 4,5 -83,7 20,0 -63,7 -23,7 -87,4

1973 .................. -22,2 -74,2 -96,4 +10,8 -85,6 34,5 -51,1 -19,9 -71,0

1973 Eerste 10 m. -17,2 -61,1 -78,3 - 2,0 -80,3 29,3 -51,0 -18,4 -60,4
1974 Eerste 10 m. -23,4 -65,2 -88,6 + 0,6 -88,0 32,9 -55,1 -15,9 -71,0

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

hebben en zonder inachtneming van de interne eversebrijving sn, muur met inbegrip van de verrichtingen van het Wegen"
fonds en van het Fonds voor Economische Expansie en Iteg.oua!e Reconversie.

(3) Zie Bijlage G, tabel 4.
(4) Exclusief de onwcngsten en uitgaven voortvloeiend uit veranderingen in de rijksschuld.
(5) Deze bedragen stemmen overeen met de nettostijging van de gedebudgetteerde schuld ten luste van de centrale

overheid, d.w.z. met de vóörfinancicrtng van sommtga bestedingen van de centrele overheid waarvoor aelfstendige lichamen en
instellingen direct zorg dragen.

Voor de gezamenlijke uitvoering van de gewone en buitengewone
begrotingen steeg het brutotekort voor de eerste tien maanden van fr. 78,3
tot 88,6 miljard, terwijl het in de twee voorafgaande jaren reeds aan-
zienlijk was toegenomen.

Na aftrek van de kasuitgaven voor de aflossing van de Rijksschuld
tot een bedrag van fr. 32,9 miljard, tegen fr. 29,3 miljard, en bovendien
rekening houdend met de overige schatkistverrichtingen, inzonderheid de
beweging van gelden van derden en de kastegoeden van de rekenplich-
tigen van de Schatkist, die tot uiting kwamen in netto-ontvangsten van
fr. 0,6 miljard, tegen netto-uitgaven van fr. 2 miljard, bereikten de netto
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financieringsbehoeften die door de Schatkist worden gedekt ten slotte
fr. 55,1 miljard, tegen fr. 51 miljard.

De overige uitgaven van de centrale overheid, die in hoofdzaak betrek-
king hebben op investeringen die buiten de begroting om worden voor-
gefinancierd door zelfstandige instellingen en fondsen, zoals het aanleggen

Tabel 10.

DEKKING VAN DE NETTO FINANCIERINGSBEHOEFTEN
VAN DE CENTRALE OVERHEID

(Miljarden franken)

Verende-
Veranderingen in de schuldrlngen

in het

Netto credit- in Belgische Irn nkeu

Iinan cie- saldo in

rings- rekening- tegenover de finnnciële instelli.ngen (:1)
courantbehoef-
bij de tegen-ten Eind· in

vnn de
N.B.B. totnul buiten- 'I'otnal Finnn- OV01'

centrale en in de (2) lundse
Algemene ciële Natie- de niet-

overheid porte- ve.l utns
Spaarkas instel- nolo Hnun-

(1)
feuille en private lingen Ban ken Bank ciële

handels- spa ur- van de van sectoren
papier kassen overheids- België (4)
vau de (e)= sector

Schatkist (c)= (c) - (<1)=
(a) (b) (nH (b) (d) (f) tot Ci) (f) (g) (h) (il (iJ

1969 .................. + 41,0 ... +41,01+ 5,8 + 35,2 + 5,4 + 6,3 + 9,1 + 0,2 +14,2

1970 .................. + 37,7 . .. +37,7 -11,2 + 48,9 + 1O,!) + 10,7 +17,3 - 2,5 +12,5

1971 .................. + 51,4 ... +51,4 -28,6 + 80,0 + 18,1 + 13,4 +39,0 - 8,8 +18,3

1972 .................. + 87,4 ... +87,4 -14,4 +101,8 + 19,2 + 28,5 +38,9 - 3,7 +18,9

1973 .................. + 71,0 ... +71,0 - 3,5 + 74,5 + 13,4 - 1,7 +41,2 - 0,5[+22,1

1973 Eerste 10 + 69,4 4,5 +73,9 3,4 + 77,3 + 18,8 - 10,8 +47,6m. + - - 1,0 +22,7

1974 Eerste 10 ID. + 71,0 + 2,7 +73,7 - 1,3 + 75,0 + 16,1 - 3,4 +28,6 - 0,2 +33,9

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

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

geen financiële instellingen zijn.

van autowegen, de universitaire expansie, de door de Staat gesubsi-
dieerde gemeentewerken, ondervonden eveneens de invloed van de af-
remming der overheidsinvesteringen. De ervoor vereiste netto financicrings-
behoeften beliepen fr. 15,9 miljard, tegen ft. 18,4miljard. In totaal
bedroegen de netto financieringsbehoeften van de centrale overheid dan
ook, voor de eerste tien maanden, fr. 71 miljard, tegen fr. 69,4 miljard; het
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jaar voordien waren zij, na een buitengewoon forse stijging in 1972, ver-
minderd.

Zoals in 1973 werden deze behoeften meer dan gedekt door de
stijging van de verplichtingen in Belgische franken; het bedrag van deze
laatste steeg namelijk met fr. 75 miljard, waarvan fr. 74,8 miljard gevestigde
en slechts fr. 0,2 miljard vlottende schuld.

Grafiek 23.

SCHULD IN BELGISCHE FRANKEN VAN DE CENTRALE OVERHEID (')

(Veranderingen in miljarden franken)

Totaal Gevestigde schuld

120 120

80 80

40

1111
40

0 1111 0

Schuld overeenstemmend met de Overige vlottende schuld

20 tegoeden van de particulieren 20
bij het Bestuur der Postchecks

0 r;a W ~ ....",...0=- ~ !?Za I??l ~ 0t22J f2Zi f22l
~ r

-20 -20

67 69 71 73 7374
10 maanden

67 69 71 73 73 74
10 maanden

(1) Zie label 10, kolom (e).

Van dat totaal van fr. 75 miljard bijkomende middelen in Belgische
franken die door de centrale overheid werden aangetrokken, verschaften
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de niet-financiële sectoren, d.w.z. vooral de bedrijven en de gezinnen,
fr. 33,9 miljard en de financiële instellingen fr. 41,1 miljard, d.i. het saldo
van een stijging met fr. 16,1 miljard van de portefeuilles overheidspapier
en overheidsfondsen in het bezit van de spaarkassen, met fr. 28,6 miljard
van de portefeuilles van de banken en van een gezamenlijke vermindering
met fr. 3,6 miljard van de schuld tegenover de financiële instellingen van
de overheidssector en de Bank.

De betrekkelijk ruime kaspositie van de Schatkist aan het einde van
de beschouwde periode steekt scherp af tegen haar steeds terugkerende
moeilijkheden in het eerste halfjaar : de uitgaven van de gewone begroting
vertonen namelijk de neiging zich te eoncentreren gedurende die periode
van het jaar, terwijl de ontvangsten vooral binnenstromen in het tweede
halfjaar. Het gevolg daarvan is dat aan het einde van de eerste zes maanden
de gewone begroting altijd sluit met een tekort, dat trouwens van jaar tot
jaar toeneemt, en dat het tweede halfjaar altijd een overschot vertoont.
Onder de factoren die aan dat onregelmatige verloop ten grondslag liggen,
moeten worden vermeld de belangrijke betalingen uit hoofde van de rente
van de Rijksschuld, gevolg van het feit dat de leningen vooral worden
uitgegeven in het eerste halfjaar, de kasuitgaven die in januari en februari
worden gedaan op ordonnanceringen van het jaar tevoren, de kasuitgaven
op kredieten die van het voorgaande begrotingsjaar worden overgedragen
en die eveneens vooral plaatsvinden in de loop van het eerste halfjaar en
vervolgens verminderen naarmate het jaar verloopt en, ten slotte, som-
mige overdrachten aan de sociale verzekering die vooral plaatshebben in
het eerste kwartaal; wat de ontvangsten betreft, hebben de voorafbetalin-
gen van belastingen daarentegen vooral plaats in het tweede halfjaar.
Bovendien verloor de Schatkist begin 1974 de beschikking over gelden
van derden die zij aan het einde van het jaar tevoren kon gebruiken; het
betrof hoofdzakelijk middelen bij de posterijen en gelden bestemd voor
de Europese Gemeenschappen.

Ofschoon een belangrijk deel van de nieuwe middelen der financiële
instellingen krachtens de maatregelen die uiteengezet zijn in het hoofdstuk
« Akkoord en aanbevelingen betreffende diverse maatregelen van mone-
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Grafiek 24.

SALDO VAN DE GEWONE BEGROTING (')

(Indeling, pel' halfjaar, in miliarden franken)
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(1) Zie tabel D, kolorn (u}.
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tair beleid » verplicht naar de Schatkist vloeiden, kon deze haar behoeften
in de loop van het eerste halfjaar niet dekken op de geld- en kapitaal-
markt. Bijgevolg deed zij in sterkere mate een beroep op de Bank, door
in de eerste plaats haar conventionele kredietmarge te gebruiken en ver-
volgens door andere schatkistcertificaten dan die van de schijf B te
doen overnemen door het Rentenfonds, dat daartoe in hoge mate een
beroep deed op voorschotten van de Bank. Eind juni bedroegen de
netto financieringsbehoeften alleen van de Schatkist nog fr. 80,3 miljard; zij
werden ten bedrage van fr. 37,9 miljard gefinancierd op korte termijn,
waarvan fr. 15,4 miljard door een direct beroep op het krediet van de Bank
en fr. 7,8 miljard door bemiddeling van het Rentenfonds. Aan die tijde-
lijke financieringen kon in de tweede helft van de maand juli een eind
worden gemaakt, dank zij de ontvangsten uit voorafbetalingen van be-
lastingen die in die maand fr. 48,2 miljard bedroegen, tegen fr. 42,6 mil-
jard in 1973, en door de plaatsing, op 23 juli, van fr. 6 miljard van de
monetaire reserve in speciale schatkistcertificaten op middellange termijn.

De overeenkomst van 30 maart 1968 tussen de Belgische Staat en de
Bank bepaalde dat het bedrag van fr. 16 miljard waarover de Schatkist

Tabel 11.

NETTO FINANCIERINGSBEHOEFTEN VAN DE OVERHEID

(Miljarden [ranken)

Geznmeulijke
overheid

(3 )

Centrale overheid Lagere overheid
(1) (2)

41,01969
1970
1971
1972
1973

2,1 43,1
11 ,1 48,8.
13,0 64,4
9,8 97,2

15,3 86,3

14,0 83,4
11 ,5 82,5

37,7
51,4
87,4
71,0

1973 Eerste 10 maanden
19H Eerste 10 maanden

69,4
71,0

(1) Zie tabel g, kolom (i).
(2) Openbare netto-uitgirten van leningcu en veranderingen in de nettoverplichtingen tegenover het Gemeentekrediet

vnu België, na aftrek van de leningen « Stuntsnondeel »,

(3) De uitgaven omvatten niet de kap i tnclovcrdruchteu ,
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bij deze laatste kon beschikken, zou kunnen worden aangepast en wel voor
het eerst in 1971, naargelang van de ontwikkeling van de gewone ont-
vangsten van de Staat. Dit gebeurde evenwel slechts drie jaar later, nI. op
23 juli 1974, toen een nieuwe overeenkomst door toepassing van de boven-
genoemde bepaling de kredietmarge van fr. 16 op 20,6 miljard bracht; dit
laatste bedrag mag geregeld - voor de eerste keer in 1977 - worden ver-
hoogd, volgens het reeds aangehaalde criterium.

Voor de eerste tien maanden bedroegen de opgetekende netto finan-
cieringsbehoeften van de lagere overheid fr. 11,5 miljard, tegen fr. 14 mil-

Grafiek 25.

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

(In procenten)

50 50
____ Nederland

____ Duitse Bondsrepubliek

-- Italië
-- Belg;ë ( 1)
__ Frankrijk

4545

40 40

35 35

30 30

1966 1968 1970 1972 1974

Bron : Bureau voor de Statistdek der Europese Gemeeuscbeppen. Jaren 1072 tot 1074 : ramingen.
(1) De bestedingen omvatten niet de knpitaaloverd rachtcn.
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jard in 1973; de vermindering was het gevolg van een zekere versnelling
van de overdrachten van de centrale overheid.

In totaal beliepen de opgetekende netto financieringsbehoeften voor
de overheid in haar geheel, met uitzondering van de sociale verzekering,
voor de eerste tien maanden fr. 82,5 miljard, tegen fr. 83,4 miljard.

Uitgedrukt in procenten van het bruto nationale produkt, stegen de
totale overheidsbestedingen, in termen van de nationale boekhouding,
d.w.z. met inbegrip van de sociale verzekering, nog lichtjes. Volgens voor-
lopige ramingen zou deze verhouding meer gestegen zijn dan in sommige
andere landen, maar minder dan in Nederland en in de Duitse Bonds-
republiek.

VORDERINGEN EN SCHULDEN VAN DE PARTICULIEREN
EN DE BEDRIJVEN.

Zowel de brutobesparingen van de vermelde economische subjecten
als hun investeringen - in vast kapitaal en in voorraden voor de bedrijven,
in woningen voor de particulieren - zijn veel sterker toegenomen dan
in 1973. Deze gegevens vertegenwoordigen evenwel nominale waarden,
die werden opgedreven door de inflatie van verleden jaar. De relatieve
belangrijkheid van de brutobesparingen in het bruto nationale produkt
verminderde van 23,8 pct. in 1973 tot 23 pct., terwijl die van de investe-
ringen toenam van 19 tot 19,8 pct.

Het verschil tussen die twee grootheden is dus verminderd, doordat
de toename van de investeringen een aanmerkelijk grotere omvang heeft
aangenomen dan die van de brutobesparingen.

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, dat voorgaand jaar reeds verminderd was, is
dan ook opnieuw teruggelopen : de bijdrage tot de financiering van de
overheid is nauwelijks veranderd, maar de besparingen die ter beschikking
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Tabel 12. KAPITAALREKENING VAN DE BEDRIJVEN EN PARTICULIEREN

(Miliarden franken)

00
H::o-

I
I Verandering tegenover1973 1974 het voorgaande jaar (1)

1972 1973 1974 ,.

I
(Eerste 10 maanden) 1973 1074 /'

A. Financieringsvennogen :

1. Kapitaalmiddelen :
1.1 Brutobesparingen (2) ........................... 387 424 477 n.b. n.h. + 37 + 53
1.2 Netto kapitaaloverdrachten herkomstig van

de overheid en diversen (3) ..................... 37 37 37 n.b. n.b. -'-'-' + 37 -'-'~+ 53--424 --461 ---514 --- n.b. --- n.b.

2. Bruto kapitaalvorming (4) ........................... 282(5) 339(5) 409(5) n.b. n.b. + 57 + 70
--- --- --- --- --- --- ---

3. Financieringsvermogen (= 1. - 2.) (6) ............ l42 122 105 114 100 - 20 - 17

B. Veranderingen 'in de nettovorderingen :

1. Financiële activa :

1.1 Financiële activa in de vorm van chartaal
geld, deposito's hij Belgische financiële instel.

280 240 216 177 + 19 - 40lingen, obligaties en aandelen (7) ............... 261
1.2 Overige financiële activa (8 ) .................. 18 11 60 23 70 - 7 + 49

---- 279 --- 2m --- 300 --- 239 --- 247 --+ 12 --+ 9
2. Financiële verplichtingen :

2.1 Door de Belgische financiële instellingen
toegestane kredieten '( 9) ........................... 99 131 130 100 99 + 32 - 1

2.2 Obligaties en aandelen (10) ..................... 21 17 28 8 18 - 4 +11

2.3 Financiële verplichtingen tegenover het bui-
'21 37 17 30 + 16tenland ............................................. 17 + 4

--- 137 --- 169 --- 195 --- 125 --- 147 --+ 32 --+ 26
--- --- --- --- --- ---

3. Nettovorderingen (= 1. - 2.) ...........................
I

142 122 105 114 100 - 20 - 17

-

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

gezrunen.
Bronnen : Jaren 1972 en 1973 : Nationaal Instituut V03r de Statistiek. Juar 1074 : ramingen van het Ministerie van Economische Zaken (ontwerp van economisch budget voor
1975 opgemaakt in septernber 1974).

(3) Per saldo berekende bedragen. Zij omvatten o.m. de betalingen voor aankopen van .grond en van gebruikte goederen. alsmede dû kredieten aan de overheidsbedrijven 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 (2) aangehaalde bronnen werden aangepast aan dF"!laatste 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 aan de rest van de wereld worden gefinnn-

cierd. Dit bedrag is, per definitie, gelijk aan de verandering in de nettovorderingen van de partdculieren en de bedrijven. Zie B. 3 van de tabel.
(7) 7.ie tabel 14.
(8) In hoofdzaak vorderingen op het buitenland. Onder deze post zijn opgenomen de netto commerciële vorderingen op het buitenland in het bezit van de bedrijven.
(9) Zie tabel 16.

(10) Exclusief de obligaties gekocht door de Algemene Spaar. en Lijfrentekas. Deze obligaties zijn ondergebracht bij de kredieten toegestaan door de financiële instellingen.



van het buitenland werden gesteld, zijn sterk ingekrompen; het overschot
in het goederen- en dienstenverkeer met het buitenland is namelijk terug-
gelopen.

De vermindering van het financieringsvermogen van de particulieren
en van de bedrijven is, per definitie, terug te vinden in het verloop van hun
nettovorderingen : de, zoals in 1973 weinig belangrijke, toename van de
vorming van financiële activa werd overtroffen door die van hun nieuwe
financiële verplichtingen, die niettemin minder krachtig was dan in 1973.

a) Financiële activa.

De vorming van financiële activa door de bedrijven en particulieren
was in de loop van de eerste tien maanden nauwelijks groter dan in 1973,
toen zij reeds een vertraging vertoonde.

De ramingen van de financiële activa voor het gehele jaar, vergeleken
met die van het bruto nationale produkt tegen lopende prijzen, doen de
vertraging nog beter uitkomen : na een maximum te hebben bereikt in
1972, is de financiële spaarquote duidelijk verminderd.

Tabel 13.

FINANCIELE ACTIVA EN BRUTO NATIONAAL PRODUKT

Einnnciële
spaarquote

'l'otule vorming Bruto nationaal
van produkt tegen

financiële activa (1) lopende prijzen

(n ) (b) (a) : (b)

(Af iljarden franken) (In procent".)

1.159132
171
208
279
291
300

1969
1970
1971
1972
1973
1974

1.292
1.411
1.574
1.783
2.070

11 ,4

13,2

14,7

17 ,7

16,3

14,5

(1) Zie tabel 12, rubriek B. 1.

In tegenstelling met de ontwikkeling in 1973 is het geheel van de
financiële besparingen in de vorm van chartaal geld, van deposito's in
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Belgische franken of in deviezen bij Belgische financiële instellingen,
van effecten in Belgische franken of in deviezen, aanzienlijk gedaald,
en de vorming van de andere financiële activa sterk toegenomen, inzon-
derheid die van kortlopende deposito's in Belgische franken bij banken
in het buitenland; deze laatste hebben de aldus aangetrokken bedragen
opnieuw ter beschikking gesteld van de Belgische economie via de banken
in België.

Uit de samenstelling van de nieuwe financiële activa blijkt dat de
belangstelling voor de langlopende activa in zekere mate afnam,
hetgeen vooral tot uiting kwam in de aanzienlijke teruggang van de netto-
aankopen van buitenlandse langlopende effecten, die gepaard ging met
een meer dan proportionele vooruitgang van de reeds vermelde vorming
van kortlopende deposito's in Belgische franken in het buitenland. Door
deze laatste beleggingsvorm verkregen de particulieren een aanmerkelijk

Tabel 14.

VOORNAAMSTE FINANCIELE ACTIVA (1)

(Veranderingen in miljarden franken)

Belgische franken Bultenle ndse geldsoorten

!\fone- Niet· Min Depo-taire monetaire Eind·
has- activa. Ann- Effecten site's Effeeten totaal
m'do met vast delen in het bezit rrohwl bij Bel- (5 ) ,:rotanl
delen rendement

(4) van buiten- gis che
(2 ) (3 ) landers banken

1969 .................. + 4,9 + 89,5 +6,8 -(- 1,1) +102,3 + 5,9 +14,8 +20,7 +123,0

1970 .................. +32,6 +102,5 +2,0 -(+ 1,3) +135,8 - 3,3 +14,0 +10,7 +146,5

1971 .................. +37,8 +151,2 +8,0 -(+ 5,1) +191,9 - 1,7 +20,9 +19,2 +\l1l,1

1972 .................. +61,2 +169,1 +4,1 -(+ 4,1) +230,3 - 0,5 +31,5 +31,0 +261,3

1973 .................. +41,5 V +209,0 +4,4 -(+ 3,4) V +251,5 + 2,7 +25,4 +28,1 v+279,6

1\)73 Eerste 10 m. +25,2 v+166,1 +1,6 -(+ 3,0) v+189,9 + 1,5 +24,2 +25,7 v+215,6

1974 Eerste 10 m. +25,2 v+132,1Iv-/-2,9 _.(- 2,9) v+163,1 + 5,9

I
V+ 7,6 v +13,5 v+176,6

I
(1) In het bezit van de parbleulieren ell de bedrijven (exclusief de fiuanc.lële instellingen), inclusief de overheidsbedrijven

en sommige financiële instellingen die in 1974 onmogelijk kouden worden uitgeschakeld : instellingen voor verzekering op
het leven en tegen arbeidsongevallen, pensioenfondsen.

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

(3) Zie tabel 15.
(4.) Openbare uitgi£tcn van aandelen van Belgische vennootschappen : bedragen gestort in contanten bij de uitgifte of

latere bijstortingen.
(5) Netto-aankopen dool' ingezetenen van de Belgisch-Luxemburgse Economlsche Unie.
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hoger brutorendement dan dat wat ze in België zouden hebben ontvangen
en ontsnapten ze aan de betaling van Belgische belastingen. Dit streven
om een beter rendement te verkrijgen moet in verband worden gebracht
met de prijsstijging; de omvang van deze laatste had tot gevolg dat,
ondanks de herhaalde verhogingen van de rentetarieven van alle niet-
monetaire financiële activa met vast inkomen, de reële rendementen
in België negatief zijn gebleven, in elk geval voor de beleggingen voor
ten hoogste een jaar, en zelfs voor die op langere termijn indien, over de
gehele looptijd van deze beleggingen, de gemiddelde prijsstijging, zoals
in 1974, hoger zou uitvallen dan de nominale rendementen.

Behoudens anders luidende vermelding hebben de onderstaande
beschouwingen betrekking op het deel van de financiële activa dat in de
loop van de eerste tien maanden van het jaar in de vorm van chartaal
geld, van deposito's in franken of in deviezen bij Belgische financiële
instellingen, van effecten in franken en in deviezen werd gevormd.

De vorming van financiële activa in buitenlandse valuta's in de
vorm van deposito's bij Belgische banken en van netto-aankopen van
buitenlandse effecten liep voor deze periode terug van fr. 25,7 miljard
in 1973 tot fr. 13,5 miljard : terwijl de netto-aankopen van effecten, om
de reeds vermelde redenen, verminderd zijn van fr. 24,2 tot 7,6 miljard,
liep de vorming van deposito's in buitenlandse valuta's op van fr. 1,5
tot 5,9 miljard.

Wat de financiële activa in Belgische franken betreft, vertoonden de
monetaire kasmiddelen eenzelfde toename als in 1973, nI. met fr. 25,2 mil-
jard. Aldus bleef hun groeitempo aanzienlijk beneden dat van het bruto
nationale produkt in lopende prijzen, zodat de gebruiksfrequentie van die
kasmiddelen voor finale bestedingen nog is toegenomen. Dit was eveneens
het geval met de gebruiksfrequentie van de direct opvraagbare bank-
deposito' s en van de postrekeningen. De algemene verhoging van de rente-
percentages heeft de bedrijven en de particulieren er onbetwistbaar toe
aangespoord het aanhouden van niet-renderende activa of van activa waar-
van het rendement onveranderd is gebleven, te beperken.
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Het aandeel van het chartaal geld in het totaal van de monetaire
kasmiddelen liep opnieuw terug, nI. van 44,6 pct. eind oktober 1973 tot
44 pct. een jaar later.

De vorming van deposito's op gewone boekjes is verder vertraagd :
zij bereikte slechts fr. 17,9 miljard, tegen fr. 46,4 miljard in 1973 en

Grafiek 26.

SAMENSTELLING EN GEBRUIKSFREQUENTIE VAN DE MONETAIRE KASMIDDELEN

Aandeel van het chartaal geld in de
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(1) Jaar 1974 : raming.
(2) Verhouding van het bruto nationale produkt in werkelijke prijzen tot de gemiddelde monetaire kasmiddelen. Voor

seizoeninvloeden gecorrigeerde kwartaalcijfers. Bronnen : Bruto nationaal produkt : Nationaal Instituut voor de Statistiek
en' Afdeling voor 'l'oegepaste Economie van de Vrije Universiteit Brussel.

(3) Maaudgemiddelden per kwnrbnal , voor seizoeniu v.oeden gecorrigeerd. Zie Bijlage G, tabel 8.
(4.) De cijfers van 1972 tot 1974 zijn, om statistische redenen, Diet geheel vergelijkbaar met die van de voorgaande jaren.
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fr. 63 miljard in 1972. Weliswaar werd het rendement van deze deposito's
in de eerste zes maanden van het jaar in drie etappes verhoogd met 0,75 pct.
wat de basisrente betreft en met 0,25 pct. wat de getrouwheidspremie
aangaat. Maar die verhogingen waren blijkbaar niet toereikend om een
nieuwe verschuiving van deze deposito's naar andere financiële activa te
verhinderen. Met ingang van 16 september werd de getrouwheidspremie
dan ook nog eens verhoogd en wel met 0,50 pct., terwijl, voor de periode
tussen die datum en 31 december een aanmoedigingspremie van 1 pct.
's jaars werd toegekend op de gemiddelde gewogen toename van het te-
goed in rekening in vergelijking met het op 15 september bestaande saldo.
Eind oktober hadden deze maatregelen de vorming van deposito's op
gewone boekjes evenwel nog niet op een aanmerkelijke wijze beïnvloed.

De overige niet-monetaire deposito's voor ten hoogste een jaar stegen
minder snel dan het voorgaande jaar : zij namen slechts toe met fr. 28,8

Tabel 15.

NIET-MONETAIRE FINANCIELE ACTIVA IN BELGISCHE FRANKEN
MET VAST RENDEMENT

(Veranderingen in miljarden franken)

Overige deposito's Fiuunciële activa
op middellangevoor ten hoogste een jaar en lange termijn

Deposito's
op gewone waarvan : Eind totenlboekjes Deposito's wnarvun

(1) Totaal Totaal Obligaties
(2) op termijn (3 ) en kasbonsen met

opzegging (4)

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 + 15,9 + 13,5 + 81,8 + 70,7 +151,2

1972 ..................... + 87,3 + 11 ,1 + 4,7 + 70,7 + 62,7 +169,1

1973 ..................... + 69,0 + 45,2 + 40,3 v+ 94,8 v+ !Jl,3 v+209,0

1973 Eerste 10 maanden + 46,4 + 37,3 + 35,6 v+ 82,4 v+ 77,7 v+166,1
1()74Eerste 10 maanden + 17,9 v+ 28,8 v+ 28,8 v+ 85,4 v+ 86,7 v+132,1

(1) Zie Bljlnge o. tabel D.
(2) Deposito's op termijn en met opzegging voor meer dan 30 degen en ten hoogste een [aar 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 dnn een jaar en tegoeden in obligaties en kasbons.
(4) Zie Bijlage G, tabellen 10, 11 en 12.
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miljard, tegen fr. 37,3 miljard in 1973. Vooral de vorming van grote
deposito's op termijn en met opzegging verliep duidelijk trager, inzonder-
heid in het derde kwartaal. Dit verschijnsel zou gedeeltelijk kunnen worden
verklaard door de ontwikkeling van de winstpositie van de bedrijven, die
in 1973 en in het eerste halfjaar van 1974 een duidelijke verbetering
vertoonde en daarna minder gunstig zou zijn verlopen. De rentetarieven
van de grote deposito's zijn gestegen tot in het midden van het jaar;
vanaf eind juli kwam een baissetendens tot uiting.

De gewone deposito's op termijn en met opzegging zijn daaren-
tegen veel sterker gestegen dan in 1973, hetgeen des te meer opvalt,
daar terzelfder tijd de vorming van kortlopende deposito's in franken bij
banken in het buitenland aanzienlijk is versneld. De geafficheerde rente-
percentages die voor de hiervoren vermelde gewone deposito's worden
toegekend, werden herhaaldelijk verhoogd, in totaal met 1,35 tot 1,7.5 pct.
naargelang van de looptijd van de depositos. Aldus bleef het rendement
van de gewone termijndeposito's de basispercentages, welke op gewone
boekjes worden verleend, in aanmerkelijke mate overtreffen. De hausse-
beweging van de geafficheerde rentepercentages zette zich niet voort tij-
dens de laatste maanden van het jaar; een eerste vermindering vond zelfs
plaats toen de banken, om hun debetrentetarieven te kunnen verlagen,
in november de rente over de termijndeposito's voor ten hoogste zes maan-
den hebben verlaagd met 0,25 à 0,50 pct.

De bedrijven en particulieren vormden in de loop van de eerste tien
maanden financiële activa met vast rendement op middellange en lange
termijn voor fr 85,4 miljard, tegen fr. 82,4 miljard in 1973. De deposito's
voor meer dan een jaar verminderden met fr. 1,3 miljard; het voorgaande
jaar waren ze toegenomen met fr. 4,7 miljard. De nettobeleggingen
in obligaties en kasbons zijn daarentegen krachtig gestegen : zij
bereikten fr. 86,7 miljard, tegen fr. 77,7 miljard. Deze financiële
activa vonden een beter onthaal, vooral tegen het einde van het beschreven
jaar toen het publiek, na de ingetreden verhoging, het bereikte peil van
de rentetarieven als een maximum begon te beschouwen. De rentetarieven
van de door de openbare kredietinstellingen uitgegeven kasbons en obli-
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Grafiek 27.
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(1) Rentepercentages vóór de belastingheffing bij de bron. Zie Bijlage G, tcbel 13.
(2) Indicatieve percentages voor de deposito's van fr. 5 tot 20 miljoen.
(3) Doordub de inkomens nit inlagen op gewone spaarboekjes thans ten belope van fr. 15.000 per [aar vrijgesteld zijn

van belasting, kan lam werkelijke rentevoet niet worden vergeleken met die welke voorkomen in de andere grafieken.
Het fictief bruto rentepercentage is een geldige vergelijkingsbes!s in het gevel van de particulier die, vuu zijn inkomens
uit zijn andere beleggingen, noch min noch meer afdraagt dan de bij de bron geheven belasting.

gaties werden immers verhoogd met l,50 à 2,25 pct., terwijl het rende-
ment van de staatsobligaties voor de houder tot de eindvervaldag, dat
7,98 pct. bedroeg voor de lening 1973-1987 uitgegeven in september 1973,
steeg tot 10,02 pct. voor de lening 1974-1982, uitgegeven in september
1974.

Ofschoon de bedrijven en particulieren meer obligaties en kasbons
aankochten, was het totale bedrag van de netto-uitgiften van deze effecten
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minder hoog dan in 1973; deze teruggang had vooral betrekking op de
uitgiften van de centrale overheid. Het relatieve aandeel van de inschrij-
vingen van de bedrijven en particulieren in de totale netto-uitgiften steeg
van 51,8 pct. voor de eerste tien maanden van 1973 tot 60,3 pct. in 1974.
Daarentegen is het aandeel van de instellingen met overwegend geldschep-
pend karakter, en vooral dat van de banken, vrij sterk verminderd.

De openbare uitgiften van in speciën volgestorte aandelen zijn toege-
nomen, hoewel ze slechts een zeer gering deel vertegenwoordigen van het
geheel van de nieuw gevormde financiële activa.

b) Financiële verplichtingen.

De gezamenlijke financiële verplichtingen (') van de bedrijven en par-
ticulieren namen meer toe dan het voorgaande jaar. De ontwikkeling van
die verplichtingen wordt hierna beschreven, vooreerst naar de aard van
de kredietgebruikers, vervolgens naar de kanalen via welke die kredieten
worden aangeboden.

De grotere toename van de financiële verplichtingen vloeide in
hoofdzaak voort uit de ontwikkeling van de externe financiering der be-
drijven. Deze laatste hebben hun langlopende verplichtingen aanzienlijk
verhoogd, onder de invloed van de aanhoudende investeringen in vast
kapitaal. Zij hebben bovendien hun kortlopende verplichtingen opgevoerd,
vooral in de eerste maanden van het jaar, toen hun voorraden produktie-
goederen toenamen en hun netto commerciële vorderingen op het buiten-
land opliepen in verband met het feit dat in sommige buitenlandse valuta's
meer vertrouwen werd gesteld dan in de Belgische frank. Later, toen de
speculatiekoorts op de grondstoffenmarkten over haar hoogtepunt
heen was, vertoonde de vraag naar kortlopende kredieten van de bedrijven
een ontspanning; die vraag werd eveneens geremd door de zeer aanzien-

(') De financiële verplichtingen omvatten niet de commerciële schulden van de bedrijven tegen-
over het buitenland (vooral aangegaan naar aanleiding van invoerverrichtlngen), die rechtstreeks
worden afgetrokken van de commerciële vorderingen op het buitenland (die vooral tot stand komen
bij uitvoer). De netto commerciële vorderingen op het buitenland, die aldus worden verkregen, zijn
opgetekend onder de rubriek B. 1.2 « Overige financiële activa » van tabel 12.
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lijke stijging van de kosten, die zich voordeed in het tweede kwartaal ten
gevolge van de nieuwe maatregelen die genomen werden met het doel
het kredietaanbod te beperken; omstreeks dezelfde tijd verminderde het
bedrag van de netto commerciële vorderingen van de bedrijven op het
buitenland, met name onder invloed van een groter vertrouwen in de
Belgische frank.

Ook het beroep van de particulieren op het krediet was in totaal be-
langrijker dan in 1973. Hun opnemingen van hypothecaire kredieten zijn
zoals het voorgaande jaar, in belangrijke mate blijven toenemen,
in verband met de levendige activiteit in de woningbouwen vooral
met de forse stijging van de prijzen in die sector. Daarentegen nam hun
beroep op het krediet voor de financiering van consumptieuitgaven minder
sterk toe dan in 1973 : enerzijds, vertraagden de aankopen van sommige
duurzame verbruiksgoederen, inzonderheid van auto's; anderzijds, werd
de reglementering van het krediet op afbetaling in juli nog strenger
gemaakt.

De bedrijven en particulieren deden een beroep op verschillende
kredietkanalen : de bedrijven gingen financiële verplichtingen aan tegen-
over het buitenland, gaven aandelen en obligaties uit en deden, zoals de
particulieren, een beroep op de kredieten van de Belgische financiële
instellingen.

De financiële verplichtingen tegenover het buitenland, aangegaan
door de Belgische bedrijven, namen, voor de eerste tien maanden, toe met
fr. 30 miljard, tegen fr. 17 miljard in 1973. De bedrijven gingen in het
buitenland meer kortlopende financiële verplichtingen aan, vooral vanaf
het tweede kwartaal, toen het binnenlandse kortlopende bankkrediet
duurder werd en het aanbod schaarser, o.m. ten gevolge van de directe
beperking van de opgenomen bankkredieten. Hun langlopende verplichtin-
gen tegenover het buitenland liepen, zoals de voorgaande jaren, eveneens
op, vooral in verband met de oprichting van bedrijven of de deelneming
in bedrijven in België door niet-ingezetenen.
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De verplichtingen van de bedrijven in de vorm van aandelen en obli-
gaties stegen met fr. 18 miljard, tegen fr. 8 miljard. Deze post omvat,
buiten de werkelijk uitgevoerde emissies, de kortlopende voorschotten
waarop openbare bedrijven een beroep deden om uitgiften van obligaties
te prefinancieren; de vermelde aanwas vloeide in hoofdzaak voort uit die
voorschotten.

In tegenstelling met de financiële verplichtingen tegenover het buiten-
land en de netto-uitgiften van aandelen en obligaties, en inzonderheid
ten gevolge van de maatregelen van monetair beleid, namen de kredieten
opgenomen bij de Belgische financiële instellingen niet meer toe dan het

Tabel 16.

VERANDERINGEN IN DE KREDIETEN OPGENOMEN DOOR DE BEDRIJVEN EN
PARTICULIEREN BIJ DE BELCISCHE FINANCIELE INSTELLINGEN (1)

Indeling volgens de instellingen die ze bij hun oorsprong verleenden

Instellingen met overwegend Overige financiële instellingengeldscheppend karakter

Financiële
overhei dainstoll ingen Algemene Eind·Nationale

Bank gespecin- Spnnr- en Private lotaal
Banken Totaal gespecia- liseerd Lijf· spnnr- Totaal

van I iseerd in het
België in het huis-

rente kas kassen
beroeps- vestings- ( 2)
krediet krediet

A) In miljarden franken

1969 .................. +12,2 + 0,6 +12,8 +21,1 + 4,3 +10,0 + 8,5 +43,9 + 56,7

1970 .................. +24,9 - 0,2 +24,7 +18,3 + 5,7 + 5,1 + 8,8 +37,9 + 62,6

1971 .................. +34,1 + 0,9 +35,0 +13,6 + 8,3 + 8,4 + 7,3 +37,6 + 72,6

1972 .................. +52,0 + 0,2 +52,2 + 8,9 + 8,1 +18,0 +11,4 +46,4 + 98,6

1973 .................. +55,7 + 0,2 +55,9 +24,4 + 9,1 +22,7 +19,1 +75,3 +131,2

1973 Eerste] ° m.... +40,4 - 2,1 +38,3 +19,0 + 9,3 +17,2 +15,8 +61,3 + 99,6
1974 Eerste 10 m.... +33,2 - 2,5 +30,7 +23,9 +10,4 +16,5 +17,5 +68,3 + 99,0

B) In s tij ging spercentaq es t.o.v. het bedrag eind voorgaand jaar

1973 Eerste 10 m.... +12'81 -63'21 +12'°1 + 9'91 +11'71 +12'41 +15'31 +11 ,9[+ 11 ,9
1974 Eerste 10 m.... + 9,0 -70,7 + 8,2 +11,0 +11,8 +10,2 +14,2 +11,6 + 10,3

(1) Veranderingen in de opgenomen bedragen van de discontokredieten, voorschotten en nccepbkredieten , exclusief die
welke commerciële vorderingen vuu de bedrijven op het buitenland vertegenwoordigen. De bedrijven omvatten de overheids-
bedrijven, maar niet de Hnnuciële lustellingen.

(2) Inclusief de netto-aankopen ven obligaties uitgegeven door de bedrijven.
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voorgaande jaar : in de loop van de eerste tien maanden stegen ze slechts
met fr. 99 miljard, of met 10,3 pct., tegen fr. 99,6 miljard, of 11,9 pct., het
voorgaande jaar. Hun expansie was aanzienlijk in de eerste maanden van
het jaar, maar nam daarna sterk af.

De uiteenlopende ontwikkelingen die tot uiting kwamen in de ver-
schillende categorieën van kredieten, onderscheiden naar de aard van de
kredietnemers en de duur van hun financieringsbehoeften, kunnen even-
eens worden waargenomen in de ontwikkeling van de bedragen opgenomen
bij de verschillende categorieën van financiële instellingen, die elk in de
ene of de andere kredietsoort gespecialiseerd zijn.

De opgenomen bankkredieten, in hoofdzaak kortlopende kredieten
aan de bedrijven, stegen bij de aanvang van het jaar in een buitengewoon
hoog tempo; in de loop van de latere maanden echter, toen een stelsel van
kredietbegrenzing werd ingevoerd - dat de bedrijven er trouwens toe
aangezet heeft zich meer in het buitenland te financieren - en de con-
junctuurtendens vervolgens een ommekeer vertoonde, is die stijging
aanmerkelijk verzwakt. Voor het geheel van de eerste tien maanden
namen de opgenomen bankkredieten ten slotte slechts toe met fr. 33,2 mil-
jard, of 9 pct., tegen fr. 40,4 miljard, of 12,8 pct, in 1973.

Hoewel de aanzienlijke behoeften aan langlopende kredieten van de
bedrijven gedeeltelijk werden gedekt via andere kanalen en inzonderheid
door een toegenomen uitgifte van aandelen en obligaties, kwamen ze
eveneens tot uiting bij de openbare financiële instellingen die gespeciali-
seerd zijn in het beroepskrediet en bij de private spaarkassen - waar het
beroepskrediet in het geheel van de verleende kredieten nochtans geen
belangrijke plaats inneemt -, terwijl de opnemingen van langlopende kre-
dieten door de bedrijven bij de Algemene Spaar- en Lijfrentekas, voor de
eerste tien maanden, aanmerkelijk minder belangrijk waren dan in 1973.
Daarentegen was het bijkomende beroep op het krediet voor de Imancie-
ring van de woningbouw bij deze instelling groter dan het voorgaande jaar;
dit was eveneens het geval bij de private spaarkassen en de openbare
financiële instellingen die gespecialiseerd zijn in de toekenning van der-
gelijke kredieten.
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Grafiek 28.

OPGENOMEN BEDRAGEN VAN DE KREDIETEN AAN DE BEDRIJVEN
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(') Zie tabel 1G.

Het werkelijke beroep van de bedrijven en particulieren op de kre-
dieten van de financiële instellingen die gespecialiseerd zijn in het lang-
lopende krediet en vooral in de toekenning van huisvestingskredieten, zou
ongetwijfeld belangrijker zijn geweest indien het aanbod van die kre-
dieten niet was afgeremd door de in het raam van het anti-inflatoire beleid
genomen maatregelen.
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De toename van de kredietopeningen bij de Belgische financiële instel-
lingen vertoonde een vertraging.

Het totaal van de door de banken geopende kredieten steeg voor de
eerste elf maanden nog slechts met fro 45,3 miljard, tegen fr. 86 mil-
jard het voorgaande jaar. Deze zeer geringe expansie heeft zich, zoals
voor de kredietopnemingen, voor het grootste deel voorgedaan in de eerste
maanden van het jaar, toen de geopende bankkredieten nog niet aan een
beperking waren onderworpen; sedert april was de toename van die kre-
dietopeningen nog slechts zeer gering. De gebruiksgraad van de bankkre-
dieten overtrof derhalve het overeenstemmende peil van 1973.

Tabel 17.

KREDIETOPENINGEN

(Miljarden franken)

Nieuwe kredietopeningen
Veranderingen in het bedrag

van de door de banken
geopende kredieten (1) Financiële overheids-

instellingen

Huis-
vestings-
krediet

Invester ings- Overige
kredieten kredieten

Beroeps-
krediet'l'oteal

1971 .................................... + 2,6 + 76,3 + 78,9 38,2 20,6 18,8

1972 .................................... + 12,2 + 89,4 +101,6 54,8 37,1 29,8

1973 .................................... + 8,7 + 85,9 + 94,6 59,3 39,5 33,8

1\178Eerste II maanden + 8,8 + 77,2 + 86,0 56,1 36,4 31,3

1974 Eerste 11 maanden v+ 3,8 v+ 41,5 v+ 45,3 56,5 33,6 30,6

(1) Kredieten van fr. 1 miljoen en meer, met uitzondering van de kuskredieten aan het buitenland.

Voor het geheel van de eerste elf maanden is het bedrag van de
nieuwe kredieten toegestaan door de private spaarkassen en door de finan-
ciële instellingen van de overheidssector, in de vorm van beroepskredieten,
nauwelijks verhoogd en, in de vorm van huisvestingskredieten, verminderd.
Deze evolutie, die zich voordeed ondanks de aanzienlijke stijging van de
prijzen van de vaste kapitaalgoederen in het algemeen en van de bouw-
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kosten in het bijzonder, kan, aan de zijde van de vraag, althans ten dele,
worden toegeschreven aan de toegenomen omvang van de zeHfinanciering,
aan het hoge peil van de debetrentepercentages en, tegen het einde van
de in aanmerking genomen periode, aan de weerslag van de beperking van
het bedrag der hypothecaire inschrijvingen in vergelijking met de verkoop-
waarde van de woningen, voorgeschreven door het koninklijk besluit van
5 augustus. Aan de andere kant waren de financiële instellingen in som-
mige gevallen verplicht hun aanbod te verminderen onder invloed van
de beperkende maatregelen van de overheid.

De nieuwe huisvestingskredieten, die door de financiële instellingen
van de overheidssector werden toegestaan, ondergingen tevens de invloed
van de specifieke beperkende maatregelen die de Algemene Spaar- en
Lijfrentekas in de loop van het derde kwartaal tijdelijk heeft genomen,
op het ogenblik dat de ontwikkeling van haar werkmiddelen geen gelijke
tred meer hield met die van de nieuwe kredietaanvragen.

De kredietkosten vertoonden in de loop van het jaar een aanmerkelijke
stijging. Inzonderheid in het tweede kwartaal verhoogden de banken
in aanzienlijke mate de rentepercentages van hun kaskredieten - die sedert
december 1973 niet meer worden vastgesteld op basis van het tarief der
voorschotten van de Bank -, evenals de rentetarieven van de disconto- en
acceptkredieten. Rekening houdend met de conjunctuurverzwakking wer-
den de kosten voor het kortlopende krediet aan de bedrijven in oktober
enigszins verminderd; bij die gelegenheid werd voor de disconto- en ac-
ceptkredieten het stelsel, dat reeds sedert het derde kwartaal door enkele
banken werd toegepast, veralgemeend; het betreft een stelsel van tarieven
die schommelen op grond van de rentepercentages van de markt, namelijk
van die geldend op de door het Herdiscontering- en Waarborginstituut
gehouden markt van het particuliere disconto voor het papier dat niet wordt
aangerekend op de herdiscontoplafonds. De zeer hoge rentepercentages van
de langlopende kredieten vertoonden daarentegen nog geen enkele vermin-
dering. Ten slotte werden de maximale lastenpercentages voor de afbeta-
lingskredieten aan de particulieren, bij een koninklijk besluit van
18 september, verhoogd tot eind mei 1975.
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FINANCIELE INSTELLINGEN.

Ongeveer 51 pct. van de nieuwe financiële activa van de bedrijven
en particulieren werden in de loop van de eerste tien maanden rechtstreeks
gevormd bij Belgische financiële instellingen, tegen 66 pct. in 1973. Aan-
gezien de totale vorming van financiële activa, inclusief de deposito's
in Belgische franken bij buitenlandse banken, in absolute waarde weinig
veranderde, waren de nieuwe, door bovengenoemde instellingen recht-
streeks in België aangetrokken middelen aanmerkelijk geringer dan het
voorgaande jaar; bovendien is het aandeel van de verschillende catego-
rieën betrokken instellingen in het totale aangetrokken bedrag gewijzigd.

Tabel 18.

VERANDERINGEN IN DE FINANCIELE ACTIVA VAN DE PARTICULIEREN EN
DE BEDRIJVEN BIJ DE FINANCIELE INSTELLINGEN

(Miljarden franken)

Niet- 'Tolaal
Munt- gold- Private in

Nnt.ionale fonds scheppende spaar- procenten
Bank en financiële kassen, 'l:an het
van Bestuur Banken instel- hypotheek- Totaal geheel

België der lingen en knpitali- van ùe
(1 ) Post- van de sutiemaut-

I

financiiirc

I

checks overheide- schoppijen activa
sector (2)

1969 ..................... - 1,0 - 2,0 + 41,4 + 28,6 + 13,7 + 80,7 61,1
1970 ..................... + 5,1 + 6,1 + 38,9 + 42,6 + 16,4 +109,1 63,8
1971 ..................... + 13,3 + 0,6 + 59,5 + 59,5 + 25,9 +158,8 76,3
1972 ..................... + 20,5 + 11,1 + 77,0 + 56,9 + 31,7 +197,2 70,7

1973 ..................... + 14,6 + 1,7 + 88,4 v+ 74,6 v+ 34,5 v+213,8 V 73,5

1973 Eerste 10 maand. + 5,1 + 1,7 + 71,6 v+ 5'1,'1 v+ 25,5 v+158,3 v 66,2
1974 Eerste 10 maand. + 5,0 + 2,8 + 48,1 v+ 49,2 v+ 20,1 v+125,2 v 50,7

(1) Het betreft hoofdan.leelijk het bedrag van de uitgegeven bankbiljetten, na aftrek van het deel dat in het bezit is
van de banken.

(2) Veranderingen in de financiële activa. bij do gezamenlijke financiële instellingen in procenten van het totaal van
de rubriek B.l. van tabel 12.

De toename van de monetaire verplichtingen van de Bank lag in
dezelfde orde van grootte als het voorgaande jaar.

De banken, van hun kant, ondervonden een aanzienlijke vermindering
van de nieuwe, rechtstreeks van particulieren en bedrijven herkomstige
middelen. Deze ontwikkeling komt niet met dezelfde intensiteit tot uiting
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in het geheel van de middelen van de Belgische banken : deze laatste
verkregen meer middelen in franken bij hun buitenlandse correspondenten,
die aldus de belangrijke bij hen door particulieren en bedrijven gevormde
deposito' s in franken opnieuw ter beschikking stelden van de Belgische
economie.

Tabel 19.

OORZAKEN VAN DE VERANDERINGEN IN DE GELDHOEVEELHEID
EN IN DE NIET-MONETAIRE VERPLICHTINGEN VAN DE BANKEN

(Miljarden franken)

Niet-monetaire Oorzaken
f inu nc.ële activa

bij de banken Mene-
taire

in Belgische Kre- reserve
Geld- fran leen Trans- dieten van de

hoeveel- ne ties nnn de Ftnc n- niet.
heid 'rohwl met bet bedrijyen ciering geld-

ven de schep- Dlvei-sen(1) in buiten- lmvoor ten 'voor deviezen land pm-ti- overheid pende
hoogste meer (3 ) culieren (5 ) fi nnn-
een jour dun (4 )

ciële
(2) een [our instel-

lingen
((i)

1969 I 4,7 5 91 43,6 +12,6 +12,8 +21,1 2,9.................. + 9,8+23,2 + + + - ---

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

1971 .................. +42,1 +25,5 +1'2,4 - 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 - 4,1 + 2,7

1973 .................. +46,7 +55,7 + 6,'2 + 2,7 +111,3 +19,8 +55,9 +45,3 - 8,3 - 1,4

1973 Eerste 10 m. ... +28 'Ol +45,7 + 7,0 + l,5
1

+ 82,2 + 9,4 +38,3 +37,7 - 6,5 + 3,3
1974 Eerste 10 m. ... +23,8 +23,2 + 2,1 + 5,9

1

+ 55,0 IV-14,7 +30,7 v+23,6 + 6,2 v+ 9,2

(1) Zie Bijlage fi, tabellen G en 7. De som von de bedrogen van de laatste kolom von die twee tubellen is gelijk nan
de bedrilgen voorkomend in deze kolom.

(2) Inclusief de deposito's op hoekjes,
(3) Lopend en kapitanlverkeer van de bedrijven en particulieren. De cijfers hebben betrekking op België en werden

berekend als sluitpost, .ulbgnanrl VAn de gegevens verstrekt door de Belgische instellingen met overwegend geldscheppend
kurnkter ; ze zijn niet vergcf ijkbnnr met die van de tabellen 4 tot 7, welke betrekking hebben op de Belgisch-Luxemburgse
Economische Unie.

(4) Zie tabel ie.
(5) Het kapitaalverkeer van de overheid met het buitenland is in deze kolom opgetekend.
(6) Yermeerdcrtug (-); vermindering (+).

De geringere vorming van deposito's op gewone boekjes heeft de
vooruitgang van de werkmiddelen van de niet-geldscheppende financiële
instellingen ongunstig beïnvloed, maar kon gedeeltelijk worden goedge-
maakt door de ruimere middelen die de particulieren en bedrijven besteed
hebben aan de aankoop van obligaties en kasbons uitgegeven door die
instellingen en aan de vorming, bij deze laatste, van gewone deposito's op
termijn en met opzegging.
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De zeer duidelijke voorkeur, die hiervoor werd ontleed, van de parti-
culieren en de bedrijven voor de kortlopende deposito's in Belgische fran-
ken bij buitenlandse banken, oefende een sterke invloed uit, enerzijds,
op de ontwikkeling van de verplichtingen van de instellingen met over-
wegend geldscheppend karakter en, anderzijds, op die van de tegenwaarde
van deze verplichtingen. Indien immers die deposito's bij Belgische banken
waren gevormd, zouden de vorenvermelde verplichtingen met hetzelfde
bedrag zijn toegenomen; daartegenover zou het saldo van het geheel van de
lopende transacties en van het kapitaalverkeer van de particulieren en
van de bedrijven met het buitenland, inclusief het Groothertogdom Luxem-
burg, positief geweest zijn, zoals in 1973, i.p.v. negatief.

Bij de andere oorzaken van de veranderingen in de geldhoeveelheid
en in de niet-monetaire verplichtingen van de banken, vertoonden de
toename van de kredieten aan particulieren en bedrijven en de financiering
van de overheid eveneens een duidelijke vertraging. De monetaire reserves
gevormd door de niet-geldscheppende financiële instellingen zijn daaren-
tegen aanmerkelijk gedaald en hadden derhalve geen beperkende uitwer-
king meer, zoals in 1973, toen ze met fr. 6,5 miljard waren gestegen.

Uit het voorgaande blijkt dat zowel de rentetarieven, toegekend voor
het merendeel van de bij de financiële instellingen geplaatste middelen,
als die welke worden aangerekend aan de kredietnemers aanmerkelijk zijn
toegenomen. Dit betekent niet noodzakelijk dat de marge tussen het gemid-
delde van de debetrentepercentages van de financiële instellingen en dat
van hun creditrentetarieven ongewijzigd bleef. In dit verband kan de
toestand van de ene categorie financiële instellingen tot de andere verschil-
len. Een vermeerdering, zowel van de debet- als van de creditrentetarieven,
kan namelijk alleen maar worden toegepast op de nieuwe verrichtingen
of bij de hernieuwingen van verrichtingen. Een dergelijke renteverhoging
beïnvloedt dan ook, onmiddellijk of na korte tijd, het totale bestaande
bedrag van de werkmiddelen en de beleggingen op zicht of voor korte
termijn van de financiële instellingen; daarentegen kan zij slechts geleidelijk
over een vrij lange periode worden toegepast op de bedragen voor middel-
lange en lange termijn.
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In het geval van de banken is een bepaald deel van de beleggingen,
meer in het bijzonder de tegoeden in overheidsfondsen, op middellange
en lange termijn en derhalve werd hun rendement slechts voor een deel
van hun bedrag aangepast. Aan de andere kant is het grootste deel van
de werkmiddelen kortlopend; bovendien moet de relatieve belangrijkheid
van de duurste middelen toegenomen zijn, namelijk ten gevolge van de
buitengewone vermeerdering van de deposito's in Belgische franken die via
buitenlandse correspondenten werden verkregen; daarentegen werd het
rentepercentage van de direct opvraagbare deposito's niet gewijzigd en
zijn de rentetarieven van de gewone termijndeposito's minder gestegen
dan die welke worden aangerekend voor de kredieten aan de bedrijven
en particulieren.

De belangrijke factor voor het merendeel van de spaarkassen is dat
een aanmerkelijk deel van de middelen opvraagbaar is op korte termijn
en dus beïnvloed werd door de stijging van de creditrentepercentages,
terwijl de stijging van de debetrentepercentages alleen een weerslag had
op een gering deel van de beleggingen, omdat het hier uitleningen op
middellange of lange termijn betreft. De rentepercentages verleend op de
deposito's op gewone boekjes zijn evenwel minder toegenomen dan de
rendementen van sommige andere beleggingen bij de financiële instel-
lingen.

Bij instellingen zoals de openbare kredietinstellingen, waarvan het
grootste deel zowel van de aangetrokken middelen als van de beleggingen
een middellange of lange looptijd heeft, beïnvloedde de stijging van de
rentepercentages slechts een beperkt deel van de balansen.

AKKOORD EN AANBEVELINGEN BETREFFENDE
VERSCHEIDENE MAATREGELEN VAN MONETAIR BELEID.

De Bank heeft het stelsel van monetaire reserve, dat sedert 20 novem-
ber 1972 werd ingevoerd, herhaalde malen aangepast. Gelet op de zeer
veranderlijke omstandigheden heeft zij de geldigheidsduur van de maat-
regelen die zij in dat verband heeft genomen en die het voorwerp waren
van het op 31 januari 1974 tussen haar en de belangrijkste financiële

102



instellingen gesloten akkoord, voor de periode van 1 februari tot 31 maart,
en van drie latere aanbevelingen die respectievelijk op 29 maart, 28 juni
en 31 oktober werden gedaan, met opzet tot korte periodes beperkt. Om
technische redenen werden voor de levensverzekeringsmaatschappijen en
voor de maatschappijen tot verzekering tegen arbeidsongevallen andere

periodes vastgelegd.

De maatregelen tot verlenging die de vorm hadden van aanbevelingen
werden genomen opbasis van de wet van 28 december 1973 betreffende
de begrotingsvoorstellen 1973-1974. Conform deze wet was de inhoud van
de aanbevelingen telkens het voorwerp van voorafgaande raadplegingen
met de belanghebbende financiële instellingen of hun representatieve or-
ganen. Krachtens de vorengenoemde wet verleende de Bankcommissie, op
verzoek van de Bank, bindende kracht aan de aanbevelingen die respec-
tievelijk voor de periodes van juli tot eind oktober en van november tot
eind januari 1975 aan de banken werden gericht; deze laatste hadden
immers zelf de wens uitgedrukt dat dit zou gebeuren.

De ingevoerde aanpassingen hadden terzelfder tijd betrekking op de
drie elementen van het stelsel : de monetaire reserve op de verplichtingen,
de regeling inzake de kredieten en de verplichtingen betreffende het be-
houd van de structuren van de portefeuilles overheidspapier en overheids-
fondsen. Bij de aanvang van het jaar, toen kon worden gevreesd dat de
aardoliecrisis snel een ongunstige invloed zou hebben op de conjunctuur,
hadden deze aanpassingen tot doel de beperkingen enigszins te verzachten,
waarbij evenwel rekening werd gehouden met de mogelijkheid van een ver-
slechtering van de betalingsbalans. Later vereiste de op hol slaande vraag
een verscherping van de maatregelen die de expansie van de kredieten
van de financiële instellingen moesten intomen. Ten slotte werden ver-
soepelingen toegepast, toen tekenen van een conjuncturele ontspanning

aan het licht kwamen.

a) Monetaire reserve op de verplichtingen.

Wegens de verslechtering van de vooruitzichten inzake de betalings-
balans en ter aanvulling van andere reeds beschreven maatregelen van
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het Belgisch-Luxemburgs Instituut voor de Wissel, werd krachtens het
akkoord van 31 januari 1974 de reserve die terzelfder tijd betrekking had I

op de buitenlandse convertibele rekeningen in Belgische franken en op de
contante debetpositie in. deviezen van de gereglementeerde markt afge-
schaft. De eerste vielen onder toepassing van de reserve ten belope van
100 pct. van hun veranderingen tegenover de basisperiode van 31 augustus
tot 1 november 1972 en van 25 pct. van hun gemiddeld bedrag gedurende
deze periode; de tweede gaf aanleiding tot een reserve van 100 pct. op
elke stijging tegenover de basisperiode van 1 tot 10 februari 1973. De
middelen die aldus werden bevroren, nI. fr. 5,8 miljard, werden vrij-
gegeven.

De verplichtingen gevormd door de andere deposito's en kasbons
kwamen begin 1974 in aanmerking voor respectievelijk 5, 1,875 en
0,625 pct., naargelang ze direct opvraagbaar waren, een looptijd van ten
hoogste twee jaar, inclusief de depositoboekjes, of een langere looptijd
hadden.

De omvorming, aan het einde van de maand maart, van de regeling
inzake reserve op de kredieten - waarvan verder sprake zal zijn - in
een begrenzingsstelsel, maakte het mogelijk de coëfficiënten welke van
toepassing waren op de verplichtingen met de langste looptijden enigszins
te verlagen. Aldus werd het peil van deze laatste teruggebracht op 0,9 pct.
voor de verplichtingen met ten hoogste twee jaar looptijd, en op 0,3 pct.
voor de verplichtingen met looptijden van meer dan twee jaar; deze
laatste coëfficiënt werd reeds enigszins aangepast door het akkoord van
31 januari, waarbij hij werd verlaagd tot 0,5 pct. Deze aanpassingen
betekenen voor de betrokken instellingen een stimulans om schulden aan
te gaan in de vormen die het minst liquide zijn voor de geldaanbrengers,
m.a.w. het minst geschikt om binnen korte termijn te dienen voor de
betaling van uitgaven.

De aanbeveling van 29 maart heeft eveneens een koppeling ingevoerd
tussen een geheel van activa van de Bank en de te vormen monetaire
reserve. Dit mechanisme, dat door de volgende aanbeveling werd aange-
vuld, heeft de neutralisering tot doel van de uitwerkingen, op de kasmid-
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delen van de financiële instellingen, van bewegingen die met. de krediet-
activiteit van deze laatste niets uit te staan hebben, zoals de veranderingen
in de buitenlandse tegoeden van de Bank of van het beroep van de Schat-
kist op deze laatste; deze bewegingen geven aanleiding tot schommelingen
in verschillende activa van de Bank. Wanneer dergelijke veranderingen zich
voordoen - zij moeten ten minste fro 4 miljard bereiken -, wordt de
reservecoëfficiënt op de direct opvraagbare verplichtingen zodanig aange-
past dat de reserve, naargelang van het geval, verlicht of verzwaard wordt
met 50 pct. van het bedrag van de verandering van de activa C). Er werd
immers vastgesteld dat, rekening houdend met verschillende factoren en
o.m. met het feit dat een deel van de kasmiddelen in de vorm van bank-
biljetten wordt aangehouden, een verandering in die activa een veran-
dering, ten belope van de helft, tot gevolg heeft in de bij de financiële
instellingen gevormde monetaire deposito's en bijgevolg in de kasposities
van deze laatste.

Dit mechanisme werd toegepast op 20 september: doordat de activa
van de Bank waren toegenomen met fro,5,9miljard tegenover de tiendaagse
basisperiode van 5 tot 14 april, werd de reservecoëfficiënt op de direct
opvraagbare verplichtingen verhoogd tot 6,2 pct.; sedertdien is hij op

dat peil gebleven.

Krachtens de aanbeveling van 28 juni en op verzoek van de Minister
van Financiën werd het de financiële instellingen toegestaan de reserve,
tot een totaal bedrag van fr. 6 miljard, te vormen in speciale schatkistcer-
tificaten met een looptijd van drie jaar; op die certificaten verleent de
Schatkist een rente van 6 pct. aan de houders en van 3 pct. aan de

Vereniging Creditexport.

Volgens de bewoordingen van de aanbeveling van 31 oktober, ten
slotte, verhoogt de monetaire reserve die elke financiële instelling op haar
verplichtingen moet vormen niet meer op grond van deze laatste; daaren-
tegen vermindert ze wanneer deze verplichtingen afnemen; zij kan

(1) De reservecoëfficiënt op de verplichtingen voor ten hoogste twee jaar kan eveneens worden
verlaagd, wanneer de vermindering tot 0 pct. van de coëfficiënt op de direct opvraagbare verplich-
tingen niet zou volstaan om de vermindering in de activa van de Bank te compenseren.
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nochtans nog worden aangepast op grond van de ontwikkeling van een
geheel van activa van de Bank, maar alleen na overleg van deze laatste
met de Minister van Financiën. Tot tweemaal toe overschreden deze activa
in de loop van december de grens waarboven ze worden 'aangepast,
maar de reservecoëfficiënt werd niet verhoogd om de spanning op de
geldmarkt niet te versterken en de neerwaartse beweging van de rente-
percentages niet te hinderen.

Grafiek 29.
MONETAIRE HESEHVE

(Bedragen in miljarden franken, aan het einde van de maand)
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(1) Algemene Spaar- eu Lijfrentekas, Gemeentekrediet van België, Nationale Maatschappij voor Krediet aan de Nijverheid,
Nationale Has voor Beroepskrediet en, met ingang van loktober 1973, Centraal Bureau voor Hypotheeair Krediet en
Nationaal Instituut voor Landbouwkrediet.

(2) Deze speciale reserve werd afgeschaft vanaf februari 1974.
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b) Monetaire reserve op de kredieten en directe beperking van deze
laatste.

De versoepelingen waartoe eind januari werd besloten, wegens de
uit de aardoliecrisis voortvloeiende onzekerheid, gaven namelijk aanleiding
tot aanpassingen in het stelsel van de reserve op de kredieten. Terwijl
krachtens het akkoord van 28 september 1973 elke kredietaanwas aan-
leiding gaf tot de vorming van een reserve, was het alleen vanaf een
vrijgesteld bedrag dat voortaan een reserve moest worden gevormd vol-
gens een schaal van toenemende coëfficiënten; voor de banken waren die
coëfficiënten toepasselijk op de opgenomen bedragen en beliepen ze res-
pectievelijk 7,20 en 30 pct., terwijl ze voor de andere financiële instellingen
betrekking hadden op de kredietopeningen en respectievelijk 3,5, 10 en
15 pct. beliepen.

Eind maart was uit de ervaring gebleken dat de druk van de vraag
naar krediet zo sterk was dat de aanvullende en toenemende kosten van
de reserve, die de financiële instellingen op hun cliënten overdroegen en
deze laatste tot matiging moesten aansporen, van hun doeltreffendheid
verloren : terwijl de reserve op de kredieten normaal op een relatief laag
peil moest blijven, wanneer de matigende uitwerking effectief was, be-
reikte ze op 20 maart het zeer hoge bedrag van fr. 6,6 miljard. Daarom
werd door de aanbeveling van 29 maart, die betrekking had op de
periode van april tot eind juni, de aard van de regeling met betrek-
king tot de kredieten gewijzigd: er werden kwantitatieve grenzen vast-
gesteld voor de expansie van de kredieten, waarbij voor de eventuele
overschrijdingen van deze limieten een belangrijker reserve werd toegepast
dan in het verleden - 30 of 60 pct. voor de banken en 15 of 30 pct. voor
de overige financiële instellingen, naargelang van de grootte van de over-
schrijding - welke overschrijdingen, onverminderd andere straffen, bin-
nen de kortst mogelijke termijn moesten worden weggewerkt.

De banken kregen de toestemming om de opneming van de kredieten
uit te breiden op basis van een jaarlijks tempo van 17 pct., tegen
24 pct. werkelijke groei in de loop van het eerste kwartaal. Het ingevoerde
stelsel bevatte bovendien een bijzondere regeling voor drie kredietcatego-
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rieën, met name de invoerkredieten vertegenwoordigd door geviseerde of
gecertificeerde accepten - voor deze laatste gold een hoger expansietempo
dan voor de andere kredieten ten einde rekening te houden met de buiten-
gewone stijging van de prijzen der ingevoerde produktiegoederen -, de
Creditexport-kredieten en de door de overheid gesubsidieerde of gewaar-
borgde investeringskredieten; de laatstgenoemde twee categorieën kredie-
ten waren vrijgesteld van elke beperking.

Ofschoon ze niet nauwkeurig meetbaar zijn, werden de krediet-
openingen eveneens beperkt, aangezien zij de bedrijven in de mogelijkheid
stellen uitgaven te doen.

In overeenstemming met het programma tot inflatiebestrijding dat de
Regering op 6 en 14 juni aan het Nationaal Comité voor Economische
Expansie heeft voorgelegd, betekende de aanbeveling van de 28e van
dezelfde maand, die betrekking had op de periode van 1 juli tot 31 oktober,
een verdere verscherping van de kredietregeling : er werden strengere
normen vastgesteld, waarbij de kredietexpansie werd beperkt tot een
jaartempo van 14 pct., een percentage dat de te verwachten groei van
het nationale produkt tegen marktprijzen benadert; de hiervoor beschreven
selectiviteit werd afgeschaft, behalve dat de openingen toegestaan door
Creditexport vrij bleven; aan de andere kant werden de financiële instel-
lingen met aandrang verzocht, binnen de gezamenlijke normen, voorrang
te verlenen aan de drie categorieën kredieten waarop vroeger een bijzon-
dere regeling van toepassing was en zich bijzonder restrictief te tonen in
verband met leningen op afbetaling en kredieten voor de bouw van andere
dan sociale woningen. Een andere verscherping bestond in een nauwkeu-
riger omschrijving van de kredieten waarop de aanbeveling betrekking
had : zij omvatten alle kredieten tot de toekenning waarvan een bank
direct of indirect meewerkt.

Uit hoofde van de wijzigingen in de eonjunctuur vanaf het derde
kwartaal werden via de aanbeveling van 31 oktober versoepelingen inge-
voerd. Aldus werd het toegestane jaarlijkse groeitempo van de kredieten
van 14 op 16 pct. gebracht, met dien verstande dat deze expansie ten
dele zou plaatsvinden door een zeker gebruik van de beschikbare marges,
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Grafiek 30.

KREDIETBEGRENZING : NORMEN EN VERWEZENLIJKINGEN
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die eind oktober buitengewoon groot waren. De nieuwe norm omvat
evenwel niet meer de Creditexport-kredieten, die voortaan vrij zijn van
alle beperking. Voor de financieringen van uitvoer, betaalbaar op
korte termijn, vertegenwoordigd door geviseerde en gecertificeerde
accepten, werd het percentage van de toegestane verhoging op 24 pct.
gebracht. Bovendien werden bijzondere maatregelen genomen om voor
de geschikte financiering van de middelgrote en kleine ondernemingen
te zorgen : de banken werden inzonderheid verzocht de aanvragen uit-
gaande van deze ondernemingen bij voorrang in overweging te nemen.

De kredietregeling van toepassing op de financiële instellingen andere
dan de banken en die gebaseerd is op de kredietopeningen, onderging,
mutatis mutandis, dezelfde aanpassingen als die welke hierboven werden
beschreven. De nieuwe kredietverleningen voor middellange en lange
termijn toegestaan door het Gemeentekrediet van België aan de plaatse-
lijke overheid zijn sedert 1 juli eveneens onderworpen aan de begrenzing.

Voor de financiële instellingen waarvoor de aanbevelingen gelden,
geeft grafiek 30 een vergelijking van de normen die op de expansie van
de kredieten en het bedrag van de werkelijk opgenomen of verleende
kredieten van toepassing zijn. Eind november bereikten de beschikbare
marges voor de banken fr. 32,4 miljard, waarvan meer dan de helft ten
gunste van de kleine en middelgrote of onlangs opgerichte banken, voor
de private spaarkassen fr. 1,8 miljard en voor de openbare kredietinstel-
lingen fr. 3,6 miljard. De levensverzekeringsmaatschappijen beschikten, van
hun kant, aan het einde van de maand september, over niet-gebruikte
marges van nagenoeg fr. 3 miljard.

c) Handhaving van de siructuren in overheidspapier en overheids-
fondsen.

Het akkoord van 31 januari en de latere aanbevelingen C) verlengden
de verplichtingen in verband met de handhaving en de ontwikkeling van de

(1) Voor de periode van 1 april tot 30 juni werden de structuren in overheidspapier en over-
heidsfondsen niet gehandhaafd op grond van de aanbeveling van 29 maart, maar krachtens een
akkoord tussen de Minister van Financiën en de financiële instellingen.
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structuren in overheidspapier en overheidsfondsen, die tot doel hebben
de middelen te verminderen waarover de financiële instellingen beschikken
om kredieten te verlenen aan de bedrijven en particulieren. Deze regeling
verstevigde aldus de restrictieve uitwerkingen van de reserve op de
verplichtingen en versterkte de regeling in verband met de kredieten in
de mate dat de aankopen van overheidspapier en overheidsfondsen geen
aanleiding geven tot een toename van de uitgaven van de Staat; zij heeft
er de Schatkist evenwel toe kunnen aanzetten haar leningen uit te geven
tegen lagere rentepercentages dan die welke normaal uit de toestand van
de markt zouden zijn voortgevloeid.

De wijzigingen welke in dit stelsel werden aangebracht waren in
hoofdzaak beperkt tot veranderingen in de coëfficiënt inzake belegging in
overheidspapier en overheidsfondsen en tot aanpassingen van technische

aard.

De aan de banken opgelegde beleggingscoëfficiënt, die krachtens
het akkoord van 31 januari werd teruggebracht van 50 op 43 pct., kon, gelet
op de verscherping van de regeling in verband met de kredieten, vanaf
april tot 41 pct. worden verlaagd. Door de aanbeveling van 28 juni werd
hij evenwelopnieuw verhoogd tot 43 pct., een peil waarop hij later werd.
gehandhaafd. De coëfficiënten die van toepassing zijn op de andere finan-
ciële instellingen evolueerden in dezelfde verhoudingen.

De aanbeveling van 31 oktober wijzigde de definitie van de verplich-
tingen waarvan de toename de te verrichten aankopen bepaalt: de beleg-
gingsvoorschriften gelden niet meer voor de middelen in Belgische franken
aangetrokken bij bankiers-correspondenten in België; zo ook kunnen de
leningen in Belgische franken aan deze bankiers-correspondenten niet meer
worden afgetrokken van de verplichtingen waarop deze voorschriften van
toepassing zijn. Deze wijzigingen werden aangebracht, zonder de doeltref-
fendheid van het stelsel te schaden, wegens de moeilijkheden die sommige
banken, ten gevolge van de structuur van hun balans ondervonden, bij het
nakomen van hun beleggingsverplichtingen.

De doeltreffendheid van de bepalingen betreffende de structuren in
overheidspapier en overheidsfondsen blijkt vooral uit de gegevens die be-
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trekking hebben op de banken: in de loop van de twaalf maanden eindi-
gend in oktober 1974 zijn de aanvullende werkmiddelen, aangetrokken
door die instellingen, opgelopen tot bijna fr. 95 miljard; het aandeel van
deze middelen, dat gediend heeft om kredieten aan bedrijven en parti-
culieren te financieren, bereikte fr. 53 miljard, terwijl het aandeel dat
diende tot steun aan de overheidssector, in ruime mate ten gevolge van
de vorengenoemde bepalingen, fr. 43 miljard bereikte (').

In het Groothertogdom Luxemburg schorste de Commissaire au Con-
trôle des Banques op 19 februari de aan de banken opgelegde verplichting
een monetaire reserve te vormen op de buitenlandse rekeningen in conver-
tibele Luxemburgse of Belgische franken en op de contante debetpositie
in deviezen van de gereglementeerde markt, in overeenstemming met de
afschaffing waartoe in België in dit verband werd besloten. De Luxem-
burgse overheden handhaafden evenwel, van hun kant, in de boeken van
de Bank een reserve die eind december fr. 300 miljoen bereikte. De beper-
king, tot een normale toename, van de kredieten der bank- en spaarinstel-
lingen aan Belgische of in België gevestigde bedrijven, die - in het kader
van de monetaire associatie tussen de twee landen - tot doel had de in
België geldende kredietbeperking te steunen, werd tot 30 juni 1975 ver-
lengd.

GELDMARKT.

De ontwikkeling van de geldmarkt volgde in het algemeen die van de
internationale geldmarkten en, meer in het bijzonder, van de Euro-dollar-
markt.

Met uitzondering van een lichte ontspanning in het begin van het
jaar werden die markten gekenmerkt door spanningen die voortduurden
tot begin september en vervolgens enigszins verminderden.

(') Exclusief de speciale schatkistcertificaten voor drie jaar waarop is ingeschreven om een deel
van de monetaire reserve over de verplichtingen te vormen. .
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Grafiek 31.

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

RENTEPERCENTAGES VAN DE CERTIFICATEN VAN HET RENTENFONDS, VAN DE
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In België nam de verkrapping van de geldmarkt, die zich reeds in de
loop van het voorafgaande jaar had afgetekend, begin 1974 nog toe. De
verschuiving van deviezenreserves van de Bank naar de banken, die hun
contante nettotegoeden op het buitenland vermeerderden ten koste van hun
kaspositie in Belgische franken, samen met een aanzienlijk beroep op het
krediet vanwege de bedrijven en particulieren, oefende op de geldmarkt
een druk uit waardoor de voorbijgaande ontspanning, die op dat ogenblik
op de internationale markten werd waargenomen, zich op de Belgische
markt niet kon verspreiden.

Na de gewone spanningen van het midden van het jaar tekende zich
een zekere ontspanning af, in hoofdzaak onder invloed van een snel her-
stel van de deviezenreserves van de Bank en van een vertraging, t.O.V.
het eerste kwartaal, in de expansie van de bankkredieten aan de bedrij-
ven en particulieren. Een voorbijgaande verkrapping had plaats in het
laatste kwartaal, mede ten gevolge van de vernietiging van liquiditeiten
door de Schatkist in oktober en vooral in november, evenals van een zekere
toename, in laatstgenoemde maand, van de vraag naar kredieten; met uit-
zondering van de seizoenbeweging aan het einde van het jaar kwam in de
loop van de maand december opnieuween tendens tot ontspanning tot
uiting.

Onder invloed van die ontwikkelingen en van het renteverloop
in het buitenland zette de stijging van de rentetarieven op korte ter-
mijn, die vanaf 1972 overheerste, zich voort in de loop van de eerste zeven
maanden van het jaar. Zij was het sterkst voor de certificaten van het Ren-
tenfonds en voor het overige overheidspapier op korte termijn dat door-
lopend of bij toewijzing wordt uitgegeven. De desbetreffende rentetarie-
ven, die meer dan de tarieven van het handelspapier worden « beheerst »,

waren vroeger minder gestegen dan deze laatste. Het verschil dat aldus
in 1973 was ontstaan, had de banken en de institutionele beleggers ertoe
aangezet hun beleggingen op korte termijn bij voorkeur te doen in handels-
papier; in de loop van het voorbije jaar werd dit verschil geleidelijk weg-
gewerkt.

Aangezien de spanningen op de geldmarkt bleven aanhouden en het
beroep op het bankkrediet voor speculatieve financieringen duurder moest
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Grafiek 32.

RENTEPEHCENTAGES VAN DE NATIONALE BANK VAN BELGIE (1)
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(1) Zie Bijlage 6, labellen 15 en 16.
(2) Geaccepteerde, bij een bank gedomicilieerde wissels (vannf 8 juli HJ74 : wissels aangerekend op het herdisconto-

subplafond A.).
(3) Vanaf 8 juli 1974 is deze discontovoet ook die voor de geaccepteerde, in een bank gedomicilieerde wissels aange-

rekend op het herdisconto-subplufond B.
(4) Ann het einde vnn de maand. Deze rentepercentages kunnen vnn dag tot dug schommelen binnen een dool' de

Regentenraad van de Beul .. vastgestelde marge.
(5) Rente die wordt aangerekend op de dngelijkse opnemingen zodra het rneandelijkse quotum is opgebruikt.
(I) Discontovoet toegepast dool' de Bank wanneer het Herdiscontering- en Wnarborginstituut gebruik maakt vun zijn

mogelijkheid om bij de Bank, binnen een vastgestelde grens, papier te herdisconteren dnt niet acugerekend is op de herdis-
conto- en visumplafonds van de banken.

(7) Gemiddelde kosten van het beroep van de financiële instcl1ingen op de Bank. Voor de berekening ervan is het ge-
middelde gemaakt van de verschillende rentepercentages gewogen met het bedrag vun de finnncieringen verkregen dool'
deze instellingen tegen die rentevoet. De in annmerking genomen percentages zijn die van het midden en van het einde
der rnuund.

worden gemaakt, verhoogde de Bank in februari haar officiële tarieven :
zij bracht de basisdiscontovoet van 7,75 op 8,75 pct. en het tarief van de
voorschotten van 8,50 op 9,50 pct. Ofschoon zij die schaal nadien niet
meer wijzigde, voerde zij in de mobiliseringsmogelijkheden van de finan-
ciële instellingen verscheidene veranderingen in om de bedragen die tegen
de betrekkelijk lage tarieven van haar officiële schaal konden worden
verkregen, te verlagen, en de bedragen toegestaan tegen speciale tarieven
- waarvan verder sprake - te verhogen; deze speciale tarieven benaderen
die van de markt, die tot juli omhooggingen.
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De herdisconto- en visumplafonds van de banken werden herhaal-
delijk verlaagd en daalden aldus van fr. 37,8 miljard eind 1973 tot
fr. 31,4 miljard eind december; op grond van de trimestriële aanpassing
aan de werkmiddelen van de banken zouden zij, uitgaande van de coëffi-
ciënt 5,5 pct. die eind 1973 van kracht was, fr. 43,2 miljard hebben
bedragen. Om de uitwerking van die aanpassing teniet te doen, werd die
coëfficiënt eind februari teruggebracht tot 5,25 pct. en vanaf 1 mei tot
4,50 pct.; deze laatste verlaging compenseerde bovendien de weerslag
op de liquiditeit van de financiële instellingen van, enerzijds, de vermin-
dering, met ingang van 22 april, van de monetaire-reservecoëfficiënt op de
verplichtingen andere dan de direct opvraagbare, en, anderzijds, de beslis-

Grafiek 33.

HERDISCONTO- EN VISUMPLAFONDS VAN DE BANKEN
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(1) Met ingang van _juli 1974 zijn de plafonds ingedeeld in twee gelijke subplafonds A (Inugate gedeelte) en B
(hoogste gedeelte).

(2) Daggemiddelden per maand.
(3) Gecertificeerde en andere bij de Nationale Bank van België herdisconteerbure wissels die bij haar of op de markt

van het particuliere disconto werkelijk gemobiliseerd werden. Met ingang van juli Hl74, inclusief de geviseerde, gemobiliseerde
wissels.

(4) Tot juni 1074 nl dan niet geherdisconteerde wissels met een looptijd van minder dan twee jaar.
(5) Aangezien deze wissels reeds aangerekend werden op de plafonds, geven ze nan de banken een herdiscontomogelijkheid

boven de mogelijkheid tot mobilisering van andere wissels binnen de grenzen van de beschikbare marges (stelsel van
kracht tot juni 1974). Gegevens bekend van eind september 19OU alleen.
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sing om, met ingang van 1 april, het Creditexport-papier met een resterende
maximumlooptijd van een jaar niet meer aan te rekenen op de herdisconto-
plafonds, op voorwaarde dat het gefinancierd is door de Pool van Credit-
export zelf. Ten slotte werd, op 31 augustus, de bovengenoemde coëfficiënt
teruggebracht tot 4 pct.; op die wijze werd de verhoging van de plafonds
in absolute cijfers, die anders zou hebben plaatsgehad, meer dan gecom-
penseerd.

De herdiscontoplafonds van de openbare kredietinstellingen werden
in dezelfde verhouding als die van de banken verminderd.

De beschikbare marge op de herdiscontoplafonds van de banken
steeg van fr. 5,4 tot 11,6 miljard gedurende de eerste vier maanden van
het jaar, maar zij kromp vervolgens in. Na een tijdelijke stijging in het
derde kwartaal werd zij in oktober en in november zeer gering :
aan het einde van deze laatste maand bedroeg zij nog slechts fr. 1,8 miljard;
die inkrimping kan in verband worden gebracht met de verkrapping van
de geldmarkt die op dat tijdstip intrad, terwijl de plafonds verlaagd
waren. Eind december bedroeg de beschikbare marge fr. 5,1 miljard.

Om de marktvoorwaarden van dichterbij te volgen, werden de
gebruikswijze van de herdiscontoplafonds en de gebruiksvoorwaarden
van de kredietopeningen in voorschottenrekening-courant grondig ge-
wijzigd.

Vanaf 8 juli mag het herdiscontoplafond van iedere bank en van
iedere openbare kredietinstelling worden gebruikt :

- tot beloop van de helft voor het herdisconto, hetzij rechtstreeks
bij de Bank tegen haar officiële tarieven, hetzij bij het Herdiscontering-
en Waarborginstituut tegen de rentevoet bepaald door deze instelling,
van geviseerde of gecertificeerde wissels of van wissels waaraan binnen-
landse handelstransacties ten grondslag liggen en die beantwoorden aan
de herdiscontovoorwaarden van de Bank, voor zover de resterende
looptijd van die verschillende wissels niet meer dan 120 dagen beloopt
(subplafond A);

117



- tot beloop van de helft voor het herdisconto, uitsluitend bij het
Herdiscontering- en Waarborginstituut en tegen de rentevoet bepaald
door deze instelling, van de vorenvermelde wissels alsmede van geviseerde
of gecertificeerde « Creditexport »<wissels met een resterende looptijd
van meer dan 120 dagen en maximum een jaar (subplafond B); de rente
die de Bank het Herdiscontering- en Waarborginstituut aanrekent, werd
vastgesteld op 9,50 pct., d.i. de rente over de voorschotten in rekening-
courant.

Om de banken meer beweeglijke mobiliseringsmogelijkheden te
verlenen, besloot het Herdiscontering- en Waarborginstituut de banken
voortaan te machtigen bij het Instituut wissels te « stallen », d.w.z. ze af te
staan met terugkoop op conventionele vervaldagen; deze stallingen mogen
slechts plaatshebben in het kader van het subplafond B.

Voorts wordt sindsdien alleen het bedrag van het herdisconteerbaar
papier dat werkelijk bij de Bank of door bemiddeling van het Herdiscon-
tering- en Waarborginstituut werd gemobiliseerd, aangerekend op de
plafonds; vooraleer het volledig werd vervangen door de certificering, gaf
het visum van een wissel met een resterende looptijd van minder dan
twee jaar automatisch aanleiding tot aanrekening op de plafonds.
Deze verandering heeft nauwelijks enige praktische draagwijdte gehad,
aangezien het visum op 1 april werd opgeheven en het bedrag van het
geviseerde papier in het bezit van de banken en dus automatisch aange-
rekend, reeds vóór het van kracht worden van de beslissing de plafonds
te herstructureren, vrijwel te verwaarlozen was.

De rentevoet van het Herdiscontering- en Waarborginstituut voor de
geviseerde of gecertificeerde accepten met een resterende maximumlooptijd
van 120 dagen waaraan buitenlandse handelstransacties ten grondslag lig-
gen, werd op 4 februari verhoogd van 7,65 tot 8,65 pct. ingevolge de wij-
ziging in het officieel tarief van de Bank. Onder verwijzing naar de beslis-
singen van de Bank deelde het Instituut mede dat vanaf 8 juli, voor de
transacties die het met de financiële instellingen sloot, de rente van 8,65
pct. slechts toepasselijk bleef op de aankopen binnen de grenzen van het
subplafond A, terwijl voor de aankopen binnen het kader van het sub-

118



plafond B, de rente aanvankelijk werd vastgesteld op 10 pct. Deze twee
percentages werden vóór het einde van het jaar niet meer veranderd. De
rente die het Instituut toepast voor op de markt van het particuliere dis-
conto verhandelde niet-geviseerde en niet-gecertificeerde bankaccepten
voor 90 dagen, die eind 1973 9,50 pct. bedroeg, steeg geregeld, behoudens
enkele voorbijgaande neerwaartse bewegingen, tot 13,75 in de loop van de
eerste helft van juli. Vervolgens tekende zich een teruggang af, die de rente
eind oktober op 11,15 pct. bracht en op 10,90 pct. eind december.

Sedert december 1973 stelde de Bank een bijzondere herdisconterings-
mogelijkheid voor de mobilisering van niet op de herdiscontoplafonds aan-
gerekend papier ter beschikking van het Herdiscontering- en Waarborg-
instituut. Het tarief dat de Bank voor die herdiscontering toepast, kan
van dag tot dag schommelen, naargelang van de toestand van de markt,
waardoor het haar mogelijk is de prijs van haar interventies met grote
soepelheid aan te passen.

De grens, die eind 1973 was vastgesteld op fr. 13 miljard, waarvan
fr. 3 miljard bij wijze van uitzondering kon worden opgenomen, werd in de
maand augustus op fr. 16 miljard gebracht om de gevolgen van de verlaging
van de herdiscontoplafonds te compenseren, maar met toepassing van een
straftarief, en, in twee etappes, op fr. 22 miljard, tegen het einde van het
jaar, om te vermijden dat de rente op korte termijn op de markt dan zou
gaan stijgen; gezien de verslechtering van de eonjunctuur zou een derge-
lijke stijging niet wenselijk zijn geweest. De Bank verhoogde geleidelijk het
tarief dat zij toepast voor het papier dat het Herdiscontering- en Waarborg-
instituut in het kader van die speciale schijf mobiliseert, van 9,50 pct. eind
1973 tot een maximum van 13,75 pct. begin juli. Vervolgens is zij begonnen
dat tarief te verlagen : begin november was het teruggebracht tot het peil
van 10 pct., waarop het nadien gehandhaafd bleef.

De Bank besloot, vanaf 8 juli, de gebruiksvoorwaarden van de krediet-
openingen in voorschottenrekening-courant die zij verleent aan de
banken, de private spaarkassen en de openbare kredietinstellingen, even-
eens te wijzigen. Iedere instelling krijgt een maandelijks quotum toege-
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wezen dat kan worden gebruikt tegen de basisrente voor de voorschotten
voorkomend op de officiële disconto- en rentetarieven die de Bank
publiceert. De dagelijkse opnemingen worden,. te rekenen vanaf het begin
van iedere maand en in tijdsorde, cumulatief aangerekend op het quotum.
Zodra het quotum in de loop van een maand is opgebruikt, worden de
dagelijkse opnemingen vanaf dat ogenblik tot het einde van de maand
aangerekend tegen een bijzondere rentevoet die de Bank dagelijks vaststelt.
Aanvankelijk bepaald op 13,25 pct., bereikte deze rente op 15 juli een
maximum van 14 pct. Vervolgens werd zij geregeld verlaagd tot 10,25 pct.
begin november; vóór het einde van het jaar veranderde zij niet meer.

De gemiddelde gewogen rente van de Bank, die de gemiddelde kost-
prijs vertegenwoordigt van het beroep van de financiële instellingen -
waaronder het Herdiscontering- en Waarborginstituut - op de Bank,
bereikte op 1 augustus een maximum van 9,48 pct., in de loop van die
maand 'vertoonde zij een lichte daling en sindsdien bleef zij vrijwel onver-
anderd tot 23 december toen zij, in verband met tijdelijke spanningen op-
nieuw steeg tot 9,27 pct.; aan het einde van het jaar beliep zij 9,18 pct.

Op de daggeldmarkt waren de netto-uitleningen van de deelnemers,
met uitzondering van het Rentenfonds en het Herdiscontering- en Waar-
borginstituut, gemiddeld iets minder groot dan in 1973. Het optreden van
de banken was van doorslaggevende betekenis in die ontwikkeling: het
daggemiddelde van hun netto-uitleningen liep terug van fr. 3,5 miljard in
1973 tot fr. 3,1 miljard.

In de loop van de beschouwde periode traden evenwel aanmerkelijke
veranderingen op. Het Rentenfonds nam per saldo voortdurend aanzien-
lijke bedragen op tijdens de eerste twee kwartalen, toen het er niet in slaag-
de voldoende middelen aan te trekken door de uitgifte van zijn eigen certi-
ficaten en het bovendien bijna zonder onderbreking het totale bedrag van
de schatkistcertificaten B moest financieren en tegelijkertijd andere schat-
kistcertificaten moest opnemen om de reeds beschreven moeilijkheden van
de Schatkist te verlichten. Ingevolge het aanzienlijke beroep van het
Rentenfonds op de daggeldmarkt en mede door de lichte verkrapping van
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het aanbod der overige deelnemers, zag het Herdiscontering- en Waarborg-
instituut zich verplicht zijn geldopnemingen aanmerkelijk te verminderen.

Vanaf het derde kwartaal, en meer in het bijzonder met ingang van
de maand augustus, kwam, zowel van de kant van het aanbod als van de
vraag, een ommekeer tot stand die een lichte en tijdelijke verlaging van
de daggeldrente tot gevolg had. Het herstel van de deviezenreserves van
de Bank bezorgde aanzienlijke middelen aan de banken, die van juli tot
september op de markt per saldo hoge bedragen uitleenden; in oktober

Grafiek 34.

DAGGELD (1)
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(1) Zie Bijlage Ü, tabel 17.
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waren hun interventies ongeveer in evenwicht, maar in november sloten
zij met een nettoberoep op de markt, ongetwijfeld in verband met een toe-
name van de vraag naar krediet; in december waren de banken netto-
uitleners. Van zijn kant verminderde het Rentenfonds zijn vraag geleidelijk:
de uitgifte van zijn eigen certificaten werd namelijk gunstig beïnvloed door
de verhoging van hun tarief tot een peil dat met dat van de overige be-
leggingsinstrumenten kon concurreren; aangezien de Schatkist voorts eer-
tilicaten B kon terugnemen, werd het Fonds in oktober en vooral in no-
vember netto-uitlener voor belangrijke bedragen. De daggeldrente steeg
lichtjes in november en daalde opnieuw in december, inzonderheid ten

Tabel20.

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

(Miljarden franken)

Ondergebracht bij
de overige

Gemiddelde bedragcn het Herdiseon- instellingen
nan het einde van de maand ter ing- en 'Van ùe de N utionnle Totanlmar kt vun het Bank

(2) de bunken Waarborg- pu rticul icre van Belgiëinsbitnut
(3) disconto en in ( 5)

het buitenland
(4)

1969 ........................... 89,9 2,2 19,5 26,0 137,6
1970 ........................... llO,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
1973 ........................... 140,3 3,2 24,1 20,7 188,3

1973 le kwartaal ............ 139,2 2,5 28,7 14,7 185,1
2e kwartaal ............ 140,7 5,G 22,9 14,6 183,8
3e kwartaal ............ 139,8 2,1 22,1 23,7 187,7
4e kwartaal ............ 141.8 2,7 22,5 29,7 196,7

1974 le kwartaal ............ 153,9 0,8 27,2 29,0 210,9
2e kwartaal ............ 164,0 1,4 28,7 27,9 222,0
3e kwartaal ............ 161,7 4,1 26,0 27,3 219,1
4e kwartaal ............ 153,6(6) ll,8 28,2(6) 24,7 216,4(6)

(1) Opgenomen bedragen van de disconto- en acceptkredieten in Belgische franken bij hun oorsprong verleend door de
banken aan de bedrijven en particulieren (exclusief de financiële instellingen, maar inclusief de overheidsbedrijven), het
Wegenloods en het buitenland.

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

(3) Bedrag van de portefeuille, met uitzondering van het deel dat gefinancierd werd door een beroep op het herdisconto
bij de Nutionale Bank vau België.

(4) Inclusief de voorlopige beleggingen vnn de Schatkist in handelspapier en in beukaccepten.
(5) Aangezien de tabel uitsluitend betrekking heeft op de kredieten bij hun oorsprong verleend door de banken, omvatten

de cijfers van deze kolom niet de rechtstreekse kredieten van de Nationale Bank van België.
(6) Oktober-november.
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gevolge van de veranderingen die het Rentenfonds had aangebracht in
zijn interventies.

Het gemiddelde bedrag van het handelspapier en de bankaccepten
in het bezit van de gezamenlijke instellingen die aan de geldmarkt deel-
nemen, steeg van fr. 187,7 miljard in het derde kwartaal van 1973 tot
fr. 219,l miljard in 1974. Die stijging had vooral plaats bij de banken,
waarvan de portefeuille in het eerste en in het tweede kwartaal aanmerke-
lijk toenam.

Grafiek 35.

VOORNAAMSTE TEGENPOSTEN VAN DE VERPLICHTINGEN (1)
VAN DE NATIONALE BANK VAN BELGIE

(Cumulatieve veranderingen,in miljarden franken, vanaf 31 december 1966) (2)
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(1) Met inbegrip vnn de monetaire reserve muur exclusief de verplichtingen tegenover het buitenland, die van de
goud- en deviezenreserves zijn urgetrokken , en het tegoed van de Schatkist bij de Bank, dnt in mindering is gebracht
van het overheidspapier.

(2) Jaren lilG7 tot lil73 : einde kwartaal. Juur lil74 : einde maand.
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Dank zij de ruimere middelen die het Herdiscontering- en Waarborg-
instituut zich in het vierde kwartaal op de daggeldmarkt kon verschaf-
fen, was het in staat zijn portefeuille, die tussen het derde kwartaal van
1973 en dat van 1974 slechts met fro 2 miljard was toegenomen, op een
ongewoon hoog peil te brengen. De vermindering van de portefeuille van
de banken in oktober-november werd meer dan gecompenseerd door de
vorenvermelde aanwas van de portefeuille van het Herdiscontering- en
Waarborginstituut en van de overige instellingen van de markt en het
buitenland; de Bank kon haar interventies dan ook verminderen.

In de loop van het eerste halfjaar zijn de verplichtingen van de Bank,
waarvan de voornaamste tegenposten zijn opgenomen in grafiek 35,
weinig toegenomen. Wat de activa van de Bank betreft, werd de forse ver-
mindering van deviezenreserves niet gecompenseerd, zoals in het verleden,
door een vermeerdering van de portefeuille handelspapier, wel integen-
deel, maar door die van de portefeuille overheidspapier en van de voor-
schotten tegen onderpand die ten dele indirect de Schatkist financierden.
Van juli tot december veranderden de verplichtingen van de Bank niet; aan
de kant van de activa werd de aanzienlijke toevloeiing van deviezenreser-
ves vrijwel gecompenseerd door de inkrimping van de portefeuille over-
heidspapier en van de voorschotten tegen onderpand.

Het bedrag van de portefeuilles overheidspapier op korte termijn in
het bezit van de financiële instellingen die aan de geldmarkt deelnemen,
onderging in de loop van het jaar belangrijke veranderingen. De ter be-
schikking van de Schatkist gestelde middelen bereikten een maximum in
het tweede kwartaal, op het ogenblik dat de seizoenbehoeften van de
Schatkist bijzonder groot waren. Na 15 juli, datum van de storting van de
voorafbetaalde belastingen, kreeg de Schatkist meer ruimte en verminderde
het bedrag van de middelen die zij op de geldmarkt aantrok, in sterke mate.
Aan het einde van de beschouwde periode lagen de ter beschikking van de
Schatkist gestelde middelen beneden het peil van het jaar tevoren.

Tot het derde kwartaalondervond het Rentenfonds zeer sterk de
geringe aantrekkingskracht van zijn certificaten doordat de tarieven ervan
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te laag waren. Vervolgens, toen dat tarief de vergelijking met de overige
tarieven van de geldmarkt gunstig kon doorstaan, nam het uitstaande be-
drag van zijn certificaten plots krachtig toe. Bijgevolg steeg het geheel van
de ter beschikking van de Schatkist en het Rentenfonds gestelde middelen
lichtjes, namelijk van fr. 55,2 miljard in het vierde kwartaal van 1973 tot
fr. 58,5 miljard in het vierde kwartaal van 1974.

Tabel 21.

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

(Mil;arden franken)

Gemiddelde bedragen Pupier in het bezit van Middelen ter beschikking
Tol-nnI gesteld van (3 )

ann het einde van de maand

I
vn n het papier

I bet Rentenfonds( 2) de overiged'2 bunken instellingen Jé Sch atk ist

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
1974 ........................... 25,3 32,7 58,0 54,8 3,2

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

1974 le kwartaal ............ 18,8 34,3 53,1 50,4 2,7
2e kwartaal ............ 32,3 43,0 75,3 80,3 - 5,0
3e kwartaal ............ 24,1 21,2 45,3 45,4 - 0,1
4e kwartaal ............ 26,2 32,3 58,5 43,2 15,3

(1) Papier uitgegeven door de Schatkist en het Rentenfonds en in het bezit von de banken, de Nationale Maatschappij
voor Krediet aan de Nijverheid, het Gemeentekrediet van België, de Nationale Kas voor Beroepskrediet. de Nationale
Maatschappij voor de Huisvesting. de Nationale Landmuatsehuppij, het Centraal Bureau voor Hypobhecuir Krediet, het
Nationaal Instituut voor Landbouwkrediet, de Algemene Speur- en Lijtrentekns en de private spaarkassen.

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

(3) Het door de Schatkist. uitgegeven papier in het bezit van het R.entenfonds werd beschouwd als een bron van
middelen die ter beschikking werden gesteld van de Schatkist en werden afgetrokken van de middelen die het Fonds heeft
ontvangen.

Wat de intekenaars betreft, werd de stijging van de portefeuilles in
het bezit van de banken ten dele gecompenseerd door een vermindering
van de portefeuilles der overige financiële instellingen.

De rente over de certificaten van het Rentenfonds, die aan het begin
van het jaar 7,95 pct. bedroeg en 9,40 pct. eind maart, liep op tot 12 pct.
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eind juli, op welk peil zij zich handhaafde in augustus en september; in
oktober begon zij te dalen; op 5 november beliep zij 11,25 pct.; vervolgens
bleef zij onveranderd op dat peil tot 17 december, toen zij tot 11 pct.
daalde. De tarieven van de schatkistcertificaten vertoonden een gelijk-
aardig verloop.

MARKT VAN DE EFFECTEN MET VERANDERLIJK RENDEMENT.

De neerwaartse beweging van de koersen der Belgische effecten met
veranderlijk rendement, die zich in het midden van het jaar tevoren afte-
kende, versnelde in 1974, na een tijdelijk herstel, vooral op de termijnmarkt,
gedurende de eerste maanden van het jaar. De koersen op de contant-
en termijnmarkt daalden gemiddeld met 17 en 12 pct.; uitgaande van de

Tabel 22.

MARKT VAN DE EFFECTEN MET VERANDERLIJK RENDEMENT

1973 December 270
1974 December 121

1969
1970
1971
1972
1973
1974

Kap itual-
omzet (1)

(Gemid.
delden '[IC7'

bCUTl:izitting,
in 1niljoencn

fran/ocn)

147
III

166
195
270
ISO

Indexcijfers vun de koersen del'
Belgische effecten (2)

(1%3 = 100)

Contuntmurkt 'l'ermijnmm-kt

101 99
95 94

105 97
Ils ll2
140 136
ll6 ll9

125 ll9
95 96

(1) 'l'mnsactlcs Op de Beurs te Brussel (termijn- en con tnn tmurk t}.
Brow : Beurscommissie te Brussel.

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

hoogste in 1973 opgetekende gemiddelden, namelijk respectievelijk in juni
en in april, beloopt de teruggang 36,3 en 33,8 pct. Op de buitenlandse
beurzen deden zich gelijkaardige ontwikkelingen voor. Naast het zeer hoge
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peil van de rentetarieven en bijgevolg van het rendement der vast rentende
effecten was ook de snelle verslechtering van de eonjunctuur een van de
voornaamste oorzaken van de daling.

De val van de koersen en de vermindering in volume van de verhan-
delingen veroorzaakten een aanzienlijke verlaging van het totale bedrag
van de ter beurze verhandelde kapitalen, waarvan het gemiddelde per
beursdag, terugliep van fr. 270 miljoen in 1973 tot fr. 180 miljoen.

Aangezien de uitgekeerde dividenden, in vergelijking met 1973, zijn
gestegen, verhoogde het gemiddelde rendement van de Belgische effecten,
d.i. de verhouding tussen het laatst betaalde of aangekondigde netto-
dividend en de koers, aanzienlijk; aan het einde van het jaar bedroeg het,
op basis van een aantal Belgische vennootschappen, 6,5 pct., tegen 4,2 pct.
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Beheer





Het mandaat van directeur van Mej. Elisabeth Malaise werd bij
koninklijk besluit van 5 september 1974 vernieuwd voor een termijn van
zes jaar met ingang van 12 september 1974.

** *

In het afgelopen boekjaar betreurde de Bank het overlijden van de
heer Maurice Mogin, erevoorzitter van het College der censoren, en van
de heer Joseph Vanheurck, ere-regeringscommissaris en gewezen censor.

Zij wenst hulde te brengen aan de nagedachtenis van deze twee
prominenten die haar jarenlang hun bijzonder gewaardeerde medewerking
hebben verleend.

** *

De Algemene Vergadering is op 25 februari 1974 overgegaan tot de
statutaire verkiezingen.

Zij vernieuwde de mandaten van de heren regenten Henri Lemaire
en Charles Huriaux, die door de Minister van Financiën als kandidaat
werden voorgesteld, alsmede het mandaat van de heer Georges Debunne,
gekozen op voordracht van een der meest representatieve werknemers-
organisaties.
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Zij verlengde eveneens de mandaten van censor van de heren Louis
Petit, Gaston Vandewalle en André Leysen.

Bij toepassing van de artikelen 53 en 55 der statuten, zullen al deze
mandaten een einde nemen na de gewone algemene vergadering in
februari 1977.

** *

De heer Ferdinand Aspeslagh, doctor in de handelswetenschappen,
adviseur van de Directie, ging op 1 januari 1975 vervroegd met pensioen.

De heer Aspeslagh, die geregeld met belangrijke opdrachten in het
buitenland werd belast, heeft gedurende zijn schitterende loopbaan kost-
bare diensten bewezen aan onze Instelling.

De Bank betuigt hem hier haar erkentelijkheid.

** *

Zoals voorzien heeft de Bank in 1974 haar agentschappen te Boom,
Philippeville, Eeklo en Péruwelz afgeschaft. Die te Zinnik en te Geraards-
bergen zullen in 1975 worden gesloten.

Het programma tot rationalisatie van het net der agentschappen zal
worden aangevuld nadat het volume der operaties van elke vestiging zal
zijn geanalyseerd; de nieuwe structuur die daaruit zal voortvloeien zal geen
enkele afdanking tot gevolg hebben, aangezien het personeel in andere
vestigingen in de provincie of bij het Hoofdbestuur zal worden tewerk-
gesteld.
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Personeel

"





De Bank wenst hulde te brengen aan de nagedachtenis van de heer
Fernand Lefever, agent te Namen, de heer Stéphane Hentrick, lid van de
vakbondsafvaardiging van het personeel, de heren Noël Bernard, Albert
Bigaré, Jean Dekeuleneer, Mevr. Denise Doppée, de heer Marcel Pisvin,
Mevr. Marie Trullemans-Grégoire, de heer Maurice Van den Bossche, van
het Hoofdbestuur, alsmede de heren Victor Serckx, van de bijbank te
Antwerpen, en Jean Stoquart, van het agentschap te Bergen, overleden
tijdens het boekjaar. Hun voortijdig heengaan wordt diep betreurd.

** *

Verscheidene ambtenaren werden na een lange en vruchtbare loop-
baan gepensioneerd; het zijn de heren Edmond Huybrecht, beheerder van
de bijbank te Antwerpen, Jean Vilenne, beheerder van de bijbank te Luik,
Jean van Weddingen, inspecteur-generaal, gelastigde met speciale op-
drachten, Adolphe De Vulder, agent te Kortrijk, Mevr. Rita Dernoneeau-
Bonjean, gelastigde met speciale opdrachten met rang van afdelingshoofd,
de heren Richard Borloo, afdelingshoofd bij het agentschap te Leuven,
Edmond Ghigny, afdelingshoofd bij het agentschap te Bergen, en Polydoor
Verheggen, afdelingshoofd bij het agentschap te Gent.

De Bank geeft hierbij uiting aan haar erkentelijkheid voor de diensten
die zij haar hebben bewezen.

Gaarne erkent zij bovendien de verdiensten van de heren Marcel
Bruteau, Jacques Charton, Henri Colignon, Jean Craeynest, Marius De
Beuckelaer, Emile Defresnes, Mevr. Marie-José De Knibber-Vanden
Eeckhoudt, Jeanne Desmedt-Peersman, de heren Joseph Desmet, Jean
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Dewit, Georges Dirckx, Pierre Donnez, Emile Dubois, Jérémie Dumay,
Mevr. Georgette Electeur-Hanquart, Irma Janssens-De Winter, de heren
Jean Kerstens, Zénobe Plapied, Philippe Stroobants, Mevr. Marguerite
Verhoonhove-Stevens, van het Hoofdbestuur, de heren Jozef Driesen, Leo
Gonnissen, Jan Joren, Leo Meersman, Jean Moors, Jean Pirotte, Max Rostan
en Frans Verschueren, van de bijbanken en agentschappen. De Bank wenst
deze gepensioneerden nog vele en gelukkige jaren toe.

** *

De directie van de bijhank te Antwerpen werd toevertrouwd aan de
heer Kamiel Dewaele en die van de bijbank te Luik aan de heer Auguste
François.

De agentschappen Doornik, Hasselt, Kortrijk, Namen, Roeselare,
Tongeren en Verviers staan voortaan respectievelijk onder leiding van de
heren Pierre Nys, Marcel Wellemans, Frans Leflere, Gérard Walnier, Leo
Ghysels, Freddy Depuydt en Victor Brandelaer.

Het personeel vrijgekomen ten gevolge van de sluiting van de agent-
schappen te Boom, Eeklo, Péruwelz en Philippeville werd tewerkgesteld
in een andere vestiging van de streek of bij het Hoofdbestuur.

** *

Zoals in het verleden heeft de Bank bijzondere aandacht geschonken
aan de sociale vraagstukken.

Een geheel van maatregelen, geïnspireerd op de paritaire overeen-
komst gesloten op 10 januari 1974 in de banksector, werd genomen in
overleg met de vakbondsafvaardiging van het personeel.

** *
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De Bank heeft in 1974 de diensten verder aangepast aan de moderne
technieken inzake beheer en informatieverwerking.

Zij wenst de nadruk te leggen op de actieve bijdrage die het personeel
hierbij levert evenals op de doeltreffende medewerking die het haar steeds
verleent door het vervullen van zijn taak.

Zij feliciteert in het bijzonder diegenen onder hen die een arbeidsere-
teken hebben ontvangen of werden onderscheiden in de nationale orden.
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Ontleding van de Balans

en van de Winst- en Verliesrekening

over het boekjaar 1974





ACTIVA

GOUDVOORRAAD.

Per 31 december 1973 Per 31 december 1974

F 71.817.877.911 71.821.213.379

Overeenkomstig de bepaling van de Belgische munteenheid gegeven
in artikel 1, § 1, van de wet van 3 juli 1972 is de goudvoorraad geboekt
tegen de prijs van F 54.752,8184 per kilogram fijn.

De minieme verhoging, van het ene jaar tot het andere, houdt ver-
band met de storting in goud, door het Internationaal Muntfonds, van
een gedeelte van de vergoeding aangaande de super-goudtranche C) van
de deelneming van België, voor het boekjaar afgesloten per 30 april 1974
(artikel V, afdeling 9 van de statuten van het Fonds).

Per 31 december 1974, is de goudvoorraad als volgt verdeeld :

goud in het buitenland .

goud in België

F

F

71.461.523.884

359.689.495

F 71.821.213.379

INTERNATIONAAL MUNTFONDS.

Onder deze rubriek zijn geboekt, tegen F 48,6572 voor één B.T.R. C),
de activa verworven bij toepassing van de tussen de Staat en de Bank ge-

(1) Zie blz. 142 van onderhavig verslag.
(2) 0,888671 gr. fijn goud, definitie van het Bijzonder Trekkingsrecht (B.T.R.)

0,0182639 gr. fijn goud, definitie van de Belgische frank (art. 1, § 1 van de wet dd. 3 juli
1972.)
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sloten overeenkomsten in verband met de rechten en plichten van België
als lid van het Internationaal Muntfonds en als deelnemer in de rekening
van de bijzondere trekkingsrechten C).

D eel n e m ing.

Per 31 decomber 1973 Per 31 december 1974

F 23.959.261.421 24.866.210.770

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

In vergelijking met vorig jaar is het toegenomen met F 906.949.349,
wat overeenkomt met het saldo van de volgende bewegingen :

Vermeerderingen :

a) Aanwending van de tegoeden in Belgische franken
van het Internationaal Muntfonds ingevolge trek-
kingen door volgende landen : Birma, Burundi,
Chili, Duitse Bondsrepubliek, Indië, Italië, Kenya,
Sri Lanka. . F 6.427.043.988

b) Vereffening in Belgische franken van een gedeelte
van de vergoeding aangaande de (( super-goud-
tranche » van de deelneming van België, voor het
boekjaar afgesloten per 30 april 1974 (art. V, af-
deling 9 van de statuten van het Fonds) . F

c) Uitgaven van het Fonds voor eigen rekening. F

234.552.615

734.820

F 6.662.331.423

(') Wet dd. 9 juni 1969. Zie verslag nopens de verrichtingen van het jaar 1969, blz. 148.
(2) De « goudtranche )) stemt overeen met F 7.906.801.500, de « super-goudtranche )) met

F 16.959.409.270.
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Verminderingen :

Aangroei van de tegoeden in Belgische franken van het
Internationaal Muntfonds ingevolge terugkopen van
hun nationale valuta tegen Belgische franken en/of
de aankoop van bijzondere trekkingsrechten tegen
Belgische franken door volgende landen : Afghanistan,
Argentinië, Birma, Chili, China (Formosa), Costa-Rica,
Egypte, El Salvador, Filippijnen, Ghana, Haïti, Indo-
nesië, Joegoslavië, Lesotho, Mauritius, Pakistan, Peru,
Soedan, Sri Lanka, Trinidad en Tobago, Uruguay, Ver-

.enigde Staten van Amerika, Yemen, Zambia. F 5.755.382.074
----------------

906.949.349Nettovermeerdering F

Leningen C).
In 1974 heeft de Bank aan het Internationaal Muntfonds geen lenin-

gen, ter ontheffing van de Belgische Staat, moeten verstrekken bij toepas-
sing van de Algemene Leningsakkoorden.

Bij zon der e t rek kin g s r e c h ten.

Per 31 december 1973 Per 31 december 1974

F 30.477.059.298 28.425.674.147

Het tegoed op de rekening van de bijzondere trekkingsrechten onder-
gaat een vermindering van F 2.051.385.151 waarvan hieronder de verkla-
ring:

Vermindering

Cessie van bijzondere trekkingsrechten aan de Duitse
Bondsrepubliek ter gedeeltelijke vereffening van de
intra-communautaire schulden van België uit hoofde
van de akkoorden betreffende de vernauwing van de
noteringsmarges (2) . . F 4.552.130.035

Te transporteren .F 4.552.130.035

(1) Zie verslag nopens de verrichtingen van het jaar 1969, blz. 150 en 15l.
(2) Steun verleend aan de Belgische frank t.o.v, de Duitse mark in de loop van de maanden

maart en april.
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Transport. . F 4.552.130.035
Vermeerderingen :

a) Verwerving van bijzondere trekkingsrechten die
door de Duitse Bondsrepubliek en Nederland aan
België werden gecedeerd ter gedeeltelijke veref-
fening van hun intra-communautaire schulden uit
hoofde van diezelfde akkoorden (') . . F

b) Storting door het Internationaal Muntfonds van bij-
zondere trekkingsrechten uit hoofde van de aan de
Belgische Schatkist verschuldigde intresten op het
Belgisch tegoed in bijzondere trekkingsrechten voor
het boekjaar afgesloten per 30 april1974 (art. XXVI
van de statuten van het Fonds) . F

2.214.756.506

285.988.378

F 2.500.744.884

Nettovermindering . F 2.051.385.151

De per 31 december 1974 geboekte actiefpost van F 28.425.674.147
heeft ten belope van F 10.186.198.565 als tegenpost op de passiefzijde de
rekening op onbepaalde termijn « Internationaal Muntfonds - Bijzondere
trekkingsrechten, netto cumulatieve toewijzing)) C).

TOTAAL VAN DE DEKKINGSELEMENTEN.

Krachtens artikel 30 van de statuten, dat in overeenstemming werd
gebracht met de wet van 9 juni 1969 ("), 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 1974 in totaal F 125.113.098.296. Hieraan

(1) Steun verleend aan de Duitse mark en de gulden t.o.v. de Belgische frank in de loop
van de maanden december 1973, juni, juli, augustus, september en oktober 1974.

(2) Zie blz. 158 van onderhavig verslag.
(") Zie verslag betreffende de verrichtingen van het boekjaar 1969, blz. 152.
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beantwoordt een dekkingspercentage van 47,30 pct. Per 31 december 1973
bedroeg dit percentage 51,57 pct. (").

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

De tegoeden en verplichtingen van de Bank in vreemde valuta's
zijn in de balansen per 31 december 1973 en per 31 december 1974 voor
volgende bedragen, overeenstemmend met de tegenwaarde ervan tegen de
spilkoersen, opgenomen

Per 31 decernber 1973 Per 31 december 1974

Vreemde valuta's .F 75.905.078.759 88.619.456.272

Te ontvangen vreemde valuta's
en goud. F

Totaal F 75.905.078.759 88.619.456.272

Te leveren vreemde valuta's en
goud n. F 26.530.308.905 11.082.189.238

Nettopositie F 49.374.769.854 77.537.267.034

De nettopositie per 31 december 1974 omvat dollars van de Verenigde
Staten van Amerika gedekt door de waarborg van de Belgische Staat voor
een bedrag van F 77.306.107.548 C) tegen de spilkoers van 40,3344
Belgische frank voor één dollar. Het verschil tussen de gemiddelde aan-
koopprijs en de spilkoers wordt geboekt op de rekening ,u Uitgedrukte en
niet gerealiseerde koersverschillen » die voorkomt onder de passiva-over-
gangsrekeningen (5).

Uitgedrukt in dollars, stemt het bedrag van F 77.306.107.548 overeen
met $ 1.916.629.665, wat een toeneming betekent met $ 697.950.813 t.o.v.
31 december 1973.

Per 31 december 1973 Per 31 december 1974
(1) Dekkingselementen . F 126.254.198.630 F 125.113.098.296

Verbintenissen op zicht F 244.IÙ8.533.203 = 51.57 pct. F 264.536.763.488 = 47,30 pct.
(2) Zie blz. 159 van onderhavig verslag.
(3) De lopende verrichtingen luiden alle in vreemde valuta's.
(4) Het verschil tussen F 77.306.107.548 en F 77.537.267.034 vertegenwoordigt de tegenwaarde

van saldi in vreemde valuta's die op de officiële valutamarkt te Brussel worden genoteerd.
(5) Zie blz. 160 van onderhavig verslag.
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Die toeneming heeft als belangrijkste oorzaken :

- aankopen van dollars hetzij op de markt te Brussel, hetzij van buiten-
landse centrale banken die Belgische franken nodig hadden;

- vereffeningen onder Europese landen krachtens de akkoorden betref-
fende de vernauwing van de noteringsmarges;

- inning van het provenu van de belegging van de tegoeden in vreemde
valuta's.

Op 18 december 1974 werd een vermindering geboekt naar aanleiding
van de vervanging, door een lening op middellange termijn C), van het
tegoed dat de Bank bezat uit hoofde van de kortlopende monetaire bijstand
die ze had verleend aan de Banca d'Italia en waarvan door deze laatste
gebruik werd gemaakt op 18 maart 1974.

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 1974 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 10.637.247.946

- Termijncessies van vreemde valuta's aan parasta-
tale bedrijven F 443.678.400

- Cessies aan diversen F 1.262.892

Totaal F 11.082.189.238

(1) Zie blz. 147 van onderhavig verslag.
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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. Per 31 december 1974 staat er geen saldo onder geboekt.

EUROPEES FONDS VOOR MONETAIRE SAMENWERKING e).

De vorderingen op en schulden tegellover het Europees Fonds voor
Monetaire Samenwerking, voortvloeiend uit de toepassing van de bepa-
lingen nopens de vernauwing van de schommelingsmarges van de valuta's
van de Lid-Staten, worden afzonderlijk in de staten van de Bank opgeno-
men in de mate dat ze bij ontstentenis van eenzelfde vervaldag, behoudens
overeenkomst tussen de betrokken partijen niet voor compensatie in aan-
merking komen.

De boekingskoers bedraagt 48,6572 frank per rekeneenheid.

Op de balans per 31 december 1974 komt geen vordering voor.

E.E.G. FINANCIELE BIJSTAND OP MIDDELLANGE TERMIJN.

Per 31 december 1973 Per 31 december 1974

F 6.538.206.240

Krachtens de overeenkomst dd. 17 december 1974 tussen de Belgische
Staat en de Bank betreffende het in werking stellen van de financiële bij-
stand op middellange termijn tussen de Lid-Staten van de Europese Eco-
nomische Gemeenschap, verzekert de Bank de financiering voor rekening
van de Belgische Staat van de lening op middellange termijn die aan de
Italiaanse Republiek werd verleend overeenkomstig de op dezelfde datum
aangenomen richtlijn van de Raad van de Europese Gemeenschappen. De
lening werd aan Italië in dollars van de Verenigde Staten van Amerika ter

(1) Opgericht volgens een reglement van de Raad der Europese Gemeenschappen dd. 3 april
1973 en in werking getreden op 1 juni 1973.
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beschikking gesteld; op de vervaldag is het eenzelfde dollarbedrag ver-
schuldigd.

Het aandeel van de Belgische Staat in die bijstand beloopt $ 162,1
miljoen, wat overeenstemt met 134,4 miljoen rekeneenheden. Overeen-
komstig bovenvermelde richtlijn, werd het dollarbedrag vastgesteld op
grond van $ 1,20635 voor één rekeneenheid, overeenstemmend met
40,3344 Belgische frank voor één dollar.

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

Per 31 december 1973 Per 31 december 1974

F 28.775.833.359 13.470.148.168

De verbintenissen aangegaan tegenover de Bank door kopers van
vreemde valuta's te leveren op termijn tegen betaling in Belgische franken,
zijn opgenomen onder de rubriek « Debiteuren wegens termijnverkopen
van vreemde valuta's en goud)) ("). Die verbintenissen stemmen overeen
met de tegenwaarde van de vreemde valuta's tegen de koers van de ver-
richting; daaruit vloeit een verschil voort tussen bovenstaande bedragen en
degene die respectievelijk op de passiefzijde onder de rubriek « Te leveren
vreemde valuta's en goud ))voorkomen.

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

Per 31 decomber 1973 Per 31 december 1974

Buitenlandse centrale banken
Parastatale bedrijven .

F
F

F

27.350.383.359
1.425.450.000

13.068.098.168
402.050.000

28.775.833.359 13.470.148.168

De Banca d'Italia heeft haar verbintenissen tegenover de Bank, ten
belope van F 14.360.970.254, voortspruitend uit de monetaire bijstand
die zij had bekomen vóór de beslissing, d.d. 13 februari 1973, van de
Italiaanse autoriteiten om de lira te laten vlotten, volledig aangezuiverd.

(1) Zie blz. 145 van onderhavig verslag.
(2) De lopende verrichtingen zijn alle in vreemde valuta's.
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De verbintenissen van de Federal Reserve Bank of New York uit
hoofde van swapverrichtingen bleven onveranderd op F 12.989.413.105.

HANDELSPAPIER.
Per 31 december 1973 Per 31 december 1974

F 40.081.826.520 32.157.503.130

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

Per 31 december 1973 Per 31 december 1974

Wissels op België C) .
Wissels op het buitenland.

Totaal

F
F

F

40.052.710.255

29.116.265

32.157.503.130

40.081.826.520 32.157.503.130

VOORSCHOTTEN OP ONDERPAND.

De voorschotten op onderpand kunnen worden ingedeeld als volgt

Per 31 december 1973 Per 31 december 1974

Instellingen waarvoor een bijzon-
zondere wet geldt F 364.578.505 434.729.215

Banken .F 2.080.685.225 165.366.255

Ondernemingen en particulieren F 20.257.103 22.514.843

F 2.465.520.833 622.610.313

OVERHEIDSEFFECTEN.

De overeenkomsten dd. 14 september 1948, 15 april 1952, 30 maart
1968 en 23 juli 1974, gesloten op grond van artikel 20 van de statuten,

(') Handelswissels in disconto genomen van het Herdiscontering- en Waarborginstituut tegen
het bijzonder rentepercentage van toepassing op het door hem afgeleverd, niet op de herdisconto-
plafonds aangerekend papier (zie blz. 119 van onderhavig verslag) : F 6.644,2 miljoen per 31 de-
cember 1973 en F 2.088,3 miljoen per 31 december 1974.
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bepaleri de toelatingsvoorwaarden voor de effecten die onder deze rubriek
voorkomen.

De laatste overeenkomst, die met de Belgische
Staat werd gesloten op 23 juli 1974 en in werking trad
op 1 augustus 1974, 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

21.303.000.000

687.000.000

Bel gis che 0 ver hei d s f 0 n d sen.

Per 31 december 1974 had de Bank F 5.125.000.000 aan Belgische
schatkistcertificaten in portefeuille, tegen F 450.000.000 per 31 december
1973.

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

Per 31 december 1974 had de Bank geen Luxemburgse schatkistbons
in portefeuille. Dit was evenmin het geval per 31 december 1973.

DEEL- EN PASMUNT.

Per 31 december 1973 Per 31 december 1974

Thesauriebiljetten

Metaalgeld

F

F

198.704.800

103.142.583

271.439.850

107.249.051

F 301.847.383 378.688.901

De bepalingen ten aanzien van de terugbetalingsmodaliteiten van het
surplus boven de contractuele grens van 700 miljoen frank ('), 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 1973 Per :31 december 1974

F 1.407.878 1.907.188

GECONSOLIDEERDE VORDERING OP DE STAAT.

De geconsolideerde vordering van de Bank op de Staat, die aanvan-
kelijk 35 miljard frank bedroeg, blijft onveranderd op F 34.000.000.000

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

SPECIALE SCHATKISTBONS.

Onder deze rubriek zijn geboekt, de speciale schatkistbons die door
de Staat aan de Bank werden afgeleverd in uitvoering van de overeen-
komst tussen beide dd. 31 december 1973, waarbij het ten laste nemen door
de Staat van de minderwaarde, teweeggebracht door de devaluatie van de
dollar van de Verenigde Staten van Amerika op 12 februari 1973, wordt
geregeld.

Bedoelde schatkistbons zijn jaarlijks aflosbaar door middel van de
helft van het aandeel van de Staat in het provenu der plaatsing van de
door zijn waarborg gedekte dollars van de Verenigde Staten van Amerika,
welk aandeel hem voor de Bank wordt gestort om hem in staat te stellen
een reserve voor wisselrisico's aan te leggen C). Op het niet afgelost saldo
betaalt de Staat aan de Bank een vergoeding berekend tegen het tarief
van 0,10 pct. 's jaars.

(1) Het overschot, dat door de Staat werd behouden, beloopt F 3.177 miljoen, te weten :

1972 : 212,2 miljoen
1973 : 1.055,0 miljoen
1974 : 1.909,8 miljoen
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Per 31 december 1973, stonden die schatkistbons
op de balans voor een bedrag van . . F

De aflossing uitgevoerd per 31 december 1974
volgens bovenstaande regel, beloopt . . F

--------

Bedrag voorkomend op de balans per 31 december
1974 . F

2.771.333.509

1.909.755.757

861.577.752

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

Het bedrag van F 3.450.349.538 voorkomend onder de rubriek ((Voor-
lopige aanpassing naar aanleiding van de wet dd. 3 juli 1972 )) is onver-
anderd gebleven. Het omvat :

- het saldo van de minder- en meerwaarden voortvloeiend uit de opwaar-
dering van de Belgische frank ingevolge de beslissingen genomen tijdens
de monetaire conferentie van 18 december 1971 te Washington, en
bekrachtigd bij de wet dd. 3 juli 1972 betreffende de pariteit van de
frank;

- 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 pariteit
van de frank uitvoerbaar wordt gemaakt, zal genomen zijn en dientenge-
volge een passende overeenkomst tussen de Staat en de Bank zal kunnen
gesloten worden.

TE INNEN WAARDEN.
Per 31 december 1973 Per 31 december 1974

F 1.050.741.185 1.683.432.893

De (( 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.
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OVERHEIDSFONDSEN .

Per .'31december 1973 Per 31 december 1974

F 4.293.560.219 4.831.232.028

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

In 1971, 1972 en 1974 heeft de Bank deelgenomen aan de kapitaal-
verhogingen van de Nationale Investeringsmaatschappij ten belope van in
totaal F 200.000.000, waarvan F 40.000.000 werden gestort in 1971 en
1972, F 30.000.000 in 1973 en F 55.000.000 in 1974. Laatstgenoemd bedrag
is begrepen in de toeneming met F 537.671.809 t.O.V.het jaar voordien, van
de portefeuille overheidsfondsen.

GEBOUWEN, MATERIEEL EN MEUBELEN.

Per 31 december 1973 Per 31 december 1974

F 2.193.489.756 2.197.398.823

De vermeerdering van de actiefpost ((Gebouwen, materieel en meube-
len » stemt overeen met het verschil tussen enerzijds, de uitgaven van het
boekjaar voor de afwerking van het nieuwagentschap te Turnhout, dat
in april 1974 in gebruik werd genomen, en de aankoop van twee gronden,
d.i. samen F 9.933.559 en anderzijds, de verkoop van vier oude gebouwen
die door de Bank niet meer werden gebruikt en op de actiefzijde geboekt
stonden voor samen F 6.024.492.

De vernieuwing van de lokalen en technische inrichtingen en de aan-
koop van materieel en meubelen leiden niet tot een activavermeerdering.
De betrokken uitgaven worden afgeschreven via het debet van de winst-
en verliesrekening; het materieel en de meubelen worden cc pro memorie )}
geboekt.

(1) Art. 23 van de statuten : « De overheidsfondsen in het bezit van de Bank mogen geboekt
worden tegen hun aankoopprijs indien deze gelijk is aan of lager dan de terugbetalingsprijs ».
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De verbetering van de arbeidsvoorwaarden en de verhoging van de
veiligheid van mensen en goederen zijn de essentiële doeleinden die aan
voornoemde uitgaven ten grond liggen. In 1974 vertegenwoordigden die I

kosten, tegen courante prijzen, slechts 67 pct. van de in 1973 uitgegeven
bedragen.

Het verschil tussen de rekening ((Gebouwen, materieel en meubelen»
op de actiefzijde, en de rekening (( Afschrijving van gebouwen, materieel
en meubelen », op de passiefzijde, komt overeen met de boekwaarde van
de terreinen.

WAARDEN VAN DE PENSIOENKAS VAN HET PERSONEEL.

Per 31 december 1973 Per 31 december 1974

F 4.541.095.997 5.454.418.091

Deze waarden bestaan hoofdzakelijk uit tegen de aankoopprijs ge-
boekte overheidsfondsen. De rekening op de passiefzijde ((Pensioenkas van
het Personeel n is de tegenpost ervan.

De verhoging van het ene jaar tot het andere komt voort van de toe-
lagen 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.

ACTIVA-OVERGANGSREKENINGEN.

Per 31 december 1974 zien de activa-overgangsrekeningen eruit als
volgt:

a) Te ontvangen intrestenprorata op de effecten in
portefeuille . F 547.346

b) Te ontvangen intrestenprorata op de verrichtingen
met het buitenland. F 833.854.368

Te transporteren F 834.401.714
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Transport. . 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) 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

f) 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

Voor de twee rekeningen sub e) en f) bestaat een
tegenpost onder de passiva-overgangsrekeningen.

Totaal. . F
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PASSIVA

BANKBILJETTEN IN OMLOOP.

Per 31 december 1973 Per 31 december 1974

F 238.505.910.500 256.103.618.400

Het bedrag van de bankbiljettenomloop per 31 december 1974 ver-
toont een toeneming t.O.V. 31 december 1973, met. F 17.597.707.900

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

Per 31 december 1973 Per 31 december 1974

F 5.000 .F 64.205.580.000 79.236.320.000
F 1.000 .F 154.150.108.000 156.170.253.000
F 500 .F 9.945.855.000 10.008.795.500
F 100 .F 10.204.367.500 10.688.249.900

Totaal .F 238.505.910.500 256.103.618.400

Een vergelijking over vijf jaar van de indeling van de bankbiljetten-
omloop, stelt de belangrijkheid in het licht die het in 1971 uitgegeven biljet
van F 5.000 heeft gekregen. Aan het einde van 1974 vertegenwoordigde
dat biljet 31 pct. van het totaalbedrag van de biljetten in omloop, terwijl
het aandeel van het biljet van F 1.000 was geslonken tot ongeveer 61 pct.,
tegen 90 pct. in 1970.

1970 1971 1972 1973 1974

(in miljarden franken)

F 5.000 30,6 49,8 64,2 79,2
F 1.000 169,4 152,0 153,2 154,2 156,2
F 500 9,7 9,7 9,8 9,9 10,0
F 100 9,1 9,4 9,8 10,2 10,7

---

Totaal 188,2 201,7 222,6 238,5 256,1
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REKENINGEN-COURANT EN DIVERSEN.

De evolutie van de saldi der (( Rekeningen-courant en diversen ))
blijkt uit volgende vergelijking :

Per 31 december 1973 Per 31 december 1974

Schatkist, gewone rekening. . F 3.993.195 23.554.595

Schatkist, buitengewone conjunc-
tuurtaks C) .F 6.954.718 6.954.718

Instellingen waarvoor een bijzon-
dere wet geldt F 308.905.850 118.348.964

Banken in België . F 559.540.619 858.322.536

Ondernemingen en particulieren F 390.475.579 719.815.615

Banken in het buitenland, gewone
rekeningen F 626.636.282 422.077.966

Te betalen waarden. F 2.444.209.479 3.655.220.376

Totaal. F 4.340.715.722 5.804.294.770

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 1973 Per 31 december 1974

F 1.971.906.981 2.628.850.318

(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.

157



Onder deze rubriek zijn geboekt, de tegoeden in Belgische franken,
enerzijds, van de ondertekenaars van het akkoord waarbij, met ingang van
1 januari 1973, een valutagarantie werd ingesteld onder de centrale ban-
ken van de Lid-Staten van de Organisatie voor Economische Samenwerking
en Ontwikkeling, anderzijds, van instellingen van landen waarmee de
Belgische Staat akkoorden voor financiële hulpverlening heeft gesloten, nI. :

Per 31 december 1973 Per 31 december ]974

O.E.S.O.-akkoord F

F

951.992.347

1.019.914.634

703.871.926

1.924.978.392Andere akkoorden

TOTAAL DER VERBINTENISSEN OP ZICHT.

Per 31 december 1973 Per 31 december 1974

F 244.818.533.203 264.536.763.488

De verbintenissen op zicht, die van het ene jaar tot het andere met
F 19.718.230.285 toenemen, omvatten de biljettenomloop, de rekeningen-
courant en diversen en de onder de rubriek ({Internationale Akkoorden Jl

uitstaande bedragen.

INTERNATIONAAL MUNTFONDS :

Bijzondere trekkingsrechten, netto cumulatieve toewijzing.

Per 31 december 1973 Per 31 december 1974

F 10.186.198.565 . 10.186.198.565

Ten belope van haar saldo is de rekening ({ Bijzondere trekkings-
rechten, netto cumulatieve toewijzing Jl de tegenpost van de rekening op
de actiefzijde « Internationaal Muntfonds Bijzondere trekkings-
rechten Jl (').

Sinds 1972 werden geen toewijzingen van bijzondere trekkingsrechten
gedaan.

(1) Zie blz. 143 van onderhavig verslag.
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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 C).

Per 31 december 1974 heeft de Bank geen schuld tegenover het
Europees Fonds voor Monetaire Samenwerking.

MONETAIRE RESERVE.

Overeenkomstig de aanbevelingen van monetaire politiek van de
Nationale Bank van België aan de financiële instellingen en de regelingen
die ter zake in het Groothertogdom Luxemburg werden getroffen, en
waarvan een beschrijving voorkomt op blz. 102 en volgende van onder-
havig verslag, worden bij de Bank, als monetaire reserve, deposito's op
speciale rekening aangehouden. Het bedrag van die deposito's heeft van
het ene jaar tot het andere volgende wijzigingen ondergaan :

Per 31 december 1973 Per 31 december 1974

België

Groothertogdom
Luxemburg C) .

.F 33.630.730.454 20.746.005.508

.F 897.787.648 300.000.000

TE LEVEREN VREEMDE VALUTA'S EN GOUD.

Per 31 december 1973 Per 31 december 1974

F 26.530.308.905 11.082.189.238

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 C).

(1) Zie blz. 147 van onderhavig verslag.
(2) De in het Groothertogdom Luxemburg getroffen regelingen werden van kracht op 2 januari

1973.
(3) Zie blz. 145 en 148 van onderhavig verslag.

159



PENSIOENKAS VAN HET PERSONEEL.

Per 31 .december 1973

F 4.541.095.997

Per 31 december 1974

5.454.418.091

De rekening ((Pensioenkas van het Personeel » is de tegenpost van de
actiefrekening (( Waarden van de Pensioenkas van het Personeel» (").

PASSIVA-OVERGANGSREKENINGEN.

De passiva-overgangsrekeningen zien er per 31 december 1974 uit als
volgt:

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

b) Uitgedrukte en niet-gerealiseerde koersverschil-
len C) . F

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

Totaal F

1.254.897.491

2.973.192.734

40.632.134

20.771.693

100.000.000

483.755.168

2.650.000.000

7.523.249.220

(1) Zie blz. 154 van onderhavig verslag.
(2) 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-gere-
aliseerde koersverschillen » zolang het niet definitief is, m.a.w. zolang de vreemde valuta's niet
werden te gelde gemaakt.

(") Zie blz. 179 van onderhavig verslag.
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KAPITAAL.

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

RESERVEFONDS.

Het Reservefonds, waarvan sprake in artikel 14 der statuten van de
Bank, omvat volgende rubrieken :

Per 31 december 1973 Per 31 december 1974

Statutaire reserve F 1.002.730.560 1.057.779.695

Buitengewone reserve . F 1.308.666.275 1.685.993.410

Afschrijvingsrekening van gebou-
wen, materieel en meubelen . F 2.068.937.325 2.072.921.299

Totaal. F 4.380.334.160 4.816.694.404

De verhoging van het Reservefonds vertegenwoordigt het gedeelte
van de winst van 1973 dat naar de statutaire reserve gaat, een overschrijving
van F 377.327.135 naar de buitengewone reserve ten laste van de winst-
en verliesrekening van 1974, alsmede de afschrijving op de gebouwen uit-
gevoerd op 31 december 1974.

TE VERDELEN NETTOWINST.

Het batig saldo van de winst- en verliesrekening, dat overeenkomstig
de beschikkingen van artikel 38 van de statuten de te verdelen nettowinst
uitmaakt, beloopt F 593.903.282 tegen F 567.715.787 per 31 december
1973.
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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 11.791.419.635

GEOPENDE DOCUMENTAIRE KREDIETEN.

Onder de rubriek (( Geopende documentaire kre-
dieten )) zijn o.a. opgenomen, de exportkredieten
geopend door bemiddeling van buitenlandse banken F 1.473.785

(1) Rekening geopend bij toepassing van de wet d.d. 2~1mei 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 1974 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
de bij het viseren gestelde voorwaarden . . F

Met ingang van 1 april 1974 werd de formaliteit
van het viseren van accepten opgeschort C).

20.591.372.436

BORGTOCHTEN VERLEEND TEN GUNSTE VAN HET PERSONEEL.

Borgtochten verleend door de Bank, uit hoofde van
leningen verstrekt door de Algemene Spaar- en Lijf-
rentekas aan personeelsleden van de Bank voor de
bouw of de aankoop van een huis. . F 482.679.673

ONTVANGEN WAARBORGEN.

De ontvangen waarborgen omvatten volgende
posten:

Onderpanden van de voorschot-
rekeningen :F 44.336.869.720

Waarborgen verleend door de
discontocedenten F 1.307.563

Te transporteren F 44.338.177.283

(1) Andere dan die aanwezig in de portefeuille van de Bank, te weten :
geviseerde accepten: Per 31 december 1973 Per 31 december 1974
- uitvoer F 20.450.043.309 20.591.372.436
-- invoer F 1.188.595.360

F 21.638.638.669(°) 20.591.372.436(°)
(*) Inclusief die welke op de bulnnsdatum binnen

de 120 dagen vervallen. . . . . . . • F

(2) Zie blz. 118 van onderhavig verslag.
1.65D.970.81D 1.400.6D9.132
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Transport. . F

Waarborgen in overheidseffecten
verstrekt door opnemers van call

44.338.177.283

money .

Diverse borgtochten

F

F

11.421.189.793

895.055.986

Totaal. . F 56.654.423.062

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 1974. . F 735.856.609

BEWAARNEMINGEN VAN EFFECTEN EN DIVERSE WAARDEN.

De onderverdeling van de bewaarnemingen is als
volgt:

Internationaal Muntfonds F 6.595.500.000

Te transporteren. F 6.595.500.000
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Transport . .F 6.595.500.000

Internationale Ontwikkelings-
Associatie .F 27.000.000

Aziatische Ontwikkelingsbank .F 139.943.411

Andere bewaarnemingen . .F 194.068.611.631

Totaal. .F 200.831.055.042

SCHATKIST.

De orderekeningen opgenomen onder de rubriek
cc 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 .F

Te transporteren. . F

5.000.000.000

1.000.000.000

638.305.187

1.174.597.775

3.633.404.000

Il.446.306.962
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Transport. .F Il.446.306.962

4 1/2 % certificaten Nationale
Landmaatschappij .F 287.738.000

Diverse waarden :

- neergelegd door het Munt-
fonds C) F 947.984.035

- andere F 2.845.945.192

F 15.527.974.189

Diverse waarden door de Staat in bewaring genomen:

VVaarden door derden
gedeponeerd F 49.961.853.708

Dienst der ingeschreven Schuld. F 256.316.477.200

Deposito- en Consignatiekas . F 3.210.769.583

Als borgstelling gedeponeerde
waarden F 11.312.421.098

F 320.801.521.589

Waarden afgegeven ingevolge de bepalingen betref-
fende het van onwaarde verklaren van de niet aange-
geven Belgische effecten aan toonder (") F 39.318

Af te leveren waarden . F 28.757.391.304

Totaal .F 365.086.926.400

(1) Belgisch Muntfonds.
(2) Bij toepassing van het besluit van de Regent dd. 17 januari 1949.
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RENTENFONDS :

De bij de Bank gedeponeerde waarden die eigen-
dom zijn van het krachtens de besluitwet d.d. 18 mei
1945 opgerichte Rentenfonds bedragen. . . . . F

ALGEMENE SPAAR- EN LIJFRENTEKAS.

De neerleggingen van de Algemene Spaar- en Lijf-
rentekas worden ingedeeld als volgt :

Voorlopige beleggingen

Beleende fondsen . .

Neergelegde waarborgen .F

Totaal. . F
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WINST - EN VERLIESREKENING

CREDIT

PROVENU DER DISCONTO-EN VOORSCHOTVERRICHTINGEN.

Per 31 december 1973 Per 31 december 1974

F l.538.867.306 3.89l.969.917

In 1974, evengoed als in 1973, is het brutoprovenu der diseonto- en
voorschotverrichtingen meer dan verdubbeld in vergelijking met het voor-

gaande boekjaar.

Die nieuwe en belangrijke stijging is de weerspiegeling

enerzijds, van de expansie van het gemiddeld volume der verrichtin-
gen, van het ene jaar tot het andere, van F 24,6 miljard tot F 43,l mil-

jard C);

_ anderzijds, van de gezamenlijke uitwerking van de verhoging der dis-
conto- en voorschotpercentages, op 1 februari 1974, en van de aan-
passing met ingang van juli 1974, van de aanwendingsvoorwaarden der
herdiscontoplafonds van de banken en der kredietopeningen in voor-
schotrekening C); alle verrichtingen samen genomen, is het in percent
uitgedrukte brutoprovenu van de diseonto- en voorschotverrichtingen
gestegen van 6,26 pct. in 1973 tot 9,03 pct. in 1974.

(1) Gemiddeld volume der verrichtingen (in miljoenen franken) :
- overheidseffecten . . . .
- handelspapier . . . . . . . . . .
_ voorschotten op onderpand. . . . . .

In 1973 In 1974
2.472 7.202

21.335 29.807
769 6.102

24.576 43.111
(2) Zie blz. 117 en 118 van onderhavig verslag.
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Boven de statutaire grens van 3 pct. leidt iedere stijging van de rente-
percentages tot een verhoging van het aandeel van de Staat in het bruto-
provenu der disconto- en voorschotverrichtingen. Dat aandeel komt voor •
op het debet van de winst- en verliesrekening; het stijgt, van het ene jaar
tot het andere, van F 799 miljoen tot F 2.586 miljoen; in 1974 slorpt het
de twee derde van het brutoprovenu op.

PROVENU VAN DE VERRICHTINGEN MET HET BUITENLAND.

Per 31 december 1973 Per 31 december 1974

F 5.537.044.405 6.971.457.074

Alhoewel de rentepercentages van toepassing op de verrichtingen met
het buitenland zich in het algemeen op een peil handhaafden dat ten
minste even hoog lag als tijdens het voorgaande boekjaar, vertraagde de
aangroei van de uit dien hoofde op het credit van de winst- en verliesre-
kening ingeschreven ontvangst: van meer dan 100 pct. van 1972 tot 1973,
is het stijgingsritme tot 26 pct. geslonken van 1973 tot 1974.

Die vertraging is toe te schrijven aan een minder afgetekende expansie,
van het ene jaar tot het andere, van het volume der verrichtingen.

Het feit dat wegens de hiervoren uiteengezette redenen ('), de door de
waarborg van de Belgische Staat gedekte tegoeden in dollars van de Vere-
nigde Staten van Amerika, een belangrijker deel van de tegoeden in reke-
ning gingen uitmaken, had een lichte vermindering van de aan de Bank
toekomende netto-opbrengst ten gevolge. Van het ene jaar tot het andere
daalt ze van F 3.427 miljoen tot F 3.152 miljoen. Het bedrag dat ingevolge
de toepassingsmodaliteiten van bedoelde waarborg aan de Staat werd
gestort om hem in staat te stellen een reserve tegen valutarisico's aan te
leggen, stijgt daarentegen van F 2.110 miljoen tot F 3.820 miljoen; de
helft hiervan wordt besteed aan de delging van de minderwaarde voort-
vloeiend uit de devaluatie van de dollar op 13 februari 1973 ("). Dat bedrag
komt voor op het debet van de winst- en verliesrekening.

(1) Zie blz. 146 van onderhavig verslag.
(2) Zie blz. 151 van onderhavig verslag.
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De Staat ontvangt een bijkomend aandeel in de ontvangsten betref-
fende de disconto- en voorschotverrichtingen en de verrichtingen met het
buitenland, wegens het voorkomen, onder de passiva, van een monetaire
reserve. Dat aandeel is eveneens geboekt op het debet van de winst- en
verliesrekening. Het beloopt F 678 miljoen tegen F 660 miljoen in 1973.

Ten slotte behoudt hij het overschot, boven de aan de Bank gestorte
bonificatie van 0,50 pct., van de vergoeding die hem door het Interna-
tionaal Muntfonds wordt toegekend op de (( super-goudtranche )) van de
Belgische deelneming en op de positie van België in de rekening van de
bijzondere trekkingsrechten. De netto-ontvangst van de Schatkist uit dien
hoofde bedraagt voor 1974 F 336 miljoen, tegen F S03 miljoen in 1973.

PROVENU DER OVERHEIDSFONDSEN .

Per 31 december 1973 Per 31 december 1974

F 299.393.460 346.186.516

Het provenu der overheidsfondsen verworven door de Bank krachtens
de artikelen 18 en 21 van haar statuten ('), neemt van jaar tot jaar toe inge-
volge de stijging van de portefeuille die voortvloeit uit de overschrijvingen
naar het Reservefonds.

RECHTEN OP BEWAARNEMINGEN, PROVISIES EN VERGOEDINGEN.

Per 31 december 1973 Per 31 december 1974

F 213.081.889 211.152.598

Het bedrag geïnd uit hoofde van rechten op bewaarnemingen, provi-
sies en vergoedingen is nagenoeg ongewijzigd.

Zijn onder meer onder de vergoedingen opgenomen, de forfaitaire
toelage van 0,10 pct. op de niet-rentende geconsolideerde vordering van

(1) Zie blz. 153 van onderhavig verslag.
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F 34.000.000.000 van de Bank op de Staat, alsmede de vergoeding, bere-
kend tegen 0,10 pct. 's jaars, op het niet afgelost bedrag aan speciale schat-
kistbons (').

DIVERSE ONTVANGSTEN.

Per 31 december 1973 Per 31 december 1974

F 2.780.094 27.703.380

Onder de diverse ontvangsten voor 1974 komt in hoofdzaak de meer-
waarde voor op de verkoop van vier afgeschreven gebouwen die de Bank
niet meer gebruikte.

AFNEMINGEN VAN DE PASSIVA- OVERGANGSREKENINGEN.

- Voorziening voor gebouwen, materieel en meubelen.

Per .:31december 1973 Per 31 december 1974·

F 15.853.050 6.974.259

Het bedrag afgenomen van de rekening II Voorziening voor gebouwen,
materieel en meubelen » moet de investeringsuitgaven voor nieuwe con-
structies dekken C).

In 1974, waren die uitgaven kleiner dan tijdens het vorige boekjaar.

(1) Zie blz. 151 en 152 van onderhavig verslag.
(2) Zie blz. 179 van onderhavig verslag.
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DEBET

AANDEEL VAN DE STAAT.

Per 31 decernber 1973 Per 31 december 1974

Disconto en voorschotten . .F 799.448.036 2.586.324.493

Verrichtingen met het
buitenland F 2.110.042.814 3.819.511.515

Monetaire reserve F 660.348.900 678.014.678

F 3.569.839.750 7.083.850.686

De ontvangsten die door de Bank aan de Staat vóór elke aanrekening
van kosten (algemene onkosten, afschrijvingen, belastingen en taksen)
worden afgestaan, zijn opgenomen bovenaan het debet van de winst- en
verliesrekening; ze zijn onafhankelijk van hetgeen aan de Openbare Schat-
kist in de verdeling van de nettowinst toekomt.

T.o.v. het brutoprovenu der disconto- en voorschotverrichtingen en
der verrichtingen met het buitenland, vertegenwoordigde het aandeel van
de Staat globaal, in 1973, iets minder dan 50 pct.; wegens de op blz. 168
van onderhavig verslag aangehaalde redenen overschrijdt die verhouding
60 pct. in 1974 ('),

Aan de toekenning aan de Staat van een gedeelte van het provenu van
de verrichtingen van de Bank liggen volgende bepalingen ten grond :

(') Het aandeel dat aan de Staat wordt gestort uit hoofde van de monetaire reserve en dat
op een saldo wordt berekend, ondergaat geen wijziging van betekenis.

173



- Disconto en voorschotten C).

Artikel 37 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 ("),

Ingevolge art. 6 van de besluitwet n' 5 d.d. 1 mei 1944, zoals het de
laatste maal door de wet d.d. 7 juni 1973 werd gewijzigd, is de waarborg
van de Staat van toepassing op de oninwisselbare tegoeden van de Bank
in dollars van de Verenigde Staten van Amerika die haar termijnverbin-
tenissen in die valuta overschrijden.

De toepassingsmodaliteiten van de waarborg, zoals ze werden gepre-
ciseerd in een brief van de Minister van Financiën d.d. 31 december 1973,
blijven gelden voor het jaar 1974.

Volgens één van die modaliteiten wordt aan de Openbare Schatkist
75 pct. gestort van het brutoprovenu van de plaatsing van· bedoelde
dollars, ten einde haar toe te laten een reserve voor valutarisico's aan te
leggen. Het rendement toekomend aan de Bànk mag evenwel niet lager
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. 169 van onderhavig verslag.
(2) Zie blz. 170 van onderhavig verslag.

174



Het bedrag dat uit dien hoofde aan de Openbare Schatkist per
31 december 1974 wordt afgedragen staat in verhouding tot de gemiddelde
opbrengst van de productieve activa, na aftrek van het aandeel van de
Staat in het brutoprovenu van de disconto- en voorschotverrichtingen en
de verrichtingen met het buitenland, dat voor beide soorten inkomsten
afzonderlijk wordt berekend.

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 1973 Per 31 december 1974

Bezoldigingen en sociale lasten . F 1.597.089.731 2.021.436.754

Andere exploitatiekosten . F 180.925.848 194.991.481

F 1.778.015.579 2.216.428.235

min

Kosten ten laste van derden . F 237.397.673 270.510.951

F 1.540.617.906 1.945.917.284

Bovenstaande cijfers bevestigen dat het verloop van de bezoldigingen
en sociale lasten, hoofdbestanddeel van de uitgaven van de Bank, in ruime
mate de hoogte van de algemene onkosten bepaalt.

De uitzonderlijk snelle stijging van het prijsindexcijfer bij consumptie
was in 1974 de voornaamste factor van de aangroei van de personeelslasten;
daarbij kwam de weerslag van de akkoorden inzake sociale programmatie

(1) Zie Belgisch Staatsblad dd. 29 juli 1965, blz. 9064 en volgende.
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en van de verhogingen volgens barema van de wedden en lonen, die ieder
jaar plaatsvinden voor het uitvoeringspersoneel en om de twee jaar voor
het kaderpersoneel; bepaalde plafonds en bijdragen voor de maatschap-I
pelijke zekerheid werden bovendien opgevoerd.

De stabiliteit van het personeelsbestand die nu sinds meer dan tien
jaar is verwezenlijkt, beperkt de expansie van de uitgaven. De verhoging
van de gemiddelde leeftijd van het personeel brengt evenwel met zich
dat de gemiddelde kosten per personeelslid een stijgende tendens vertonen.

De overige exploitatiekosten, d.w.z. buiten de lopende kantoorkosten,
de drukkosten, de kosten van informatieverwerking, het onderhoud en de
herstelling van de gebouwen en de uitrusting ervan, vermeerderden ook
sneller dan in 1973 onder invloed van de stijging der prijzen en tarieven.

Buiten de dienst van de Rijkskassier en die van het Rentenfonds die
gratis worden verzekerd, brengt de Bank de periodiek aangepaste kostprijs
in rekening van de diensten gepresteerd ten gunste van derden, in hoofd-
zaak het Belgisch-Luxemburgs Instituut voor de Wissel en het Centraal
Bureau voor de Kleine Spaarders, aan wie ze plaatsruimte en personeel
ter beschikking stelt.

De kosten aangerekend ten laste van derden komen in mindering op
het brutobedrag van de algemene onkosten.

BELASTINGEN EN TAKSEN.

Per 31 december 1973 Per 31 december 1974

F 863.311.815 724.016.694

De Bank boekt als last eigen aan het boekjaar alle om het even welke
door haar verschuldigde belastingen en taksen, onder aftrek van de even-
tueel tijdens hetzelfde boekjaar ontvangen terugbetalingen van belasting.

Naast de vervroegde storting inzake de vennootschapsbelasting, die
per 31 december 1974 in functie van het belastbaar inkomen werd aan-
gepast, omvat het bedrag van F 724.016.694 de roerende en onroerende
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voorheffingen, het niet-aftrekbaar gedeelte van de belasting over de
toegevoegde waarde op de aan de Bank geleverde goederen en diensten,
alsmede de provinciale en gemeentelijke belastingen; het werd bekomen
na aftrek van een terugbetaling van belasting betreffende het boekjaar 1973
ten bedrage van F 3,5.901.875.

AFSCHRIJVING VAN GEBOUWEN, MATERIEEL EN MEUBELEN.

Per .'31decomber 1973 Per 31 december 1974

F 174.348.311 82.428.663

De per 31 december 1974 uitgevoerde afschrijvingen kunnen worden
uitgesplitst als volgt :

- een eerste deel, ten bedrage van F 6.974.259, werd geboekt op het
credit van de in het Reservefonds begrepen afschrijvingsrekening van de
gebouwen, het materieel en de meubelen; het heeft betrekking op nieuwf
constructies (bedrag afgenomen van de voorziening voor gebouwen, mate-
rieel en meubelen);

- een tweede deel, ten belope van F 75.454.404, dekt volgende
uitgaven:

a) Modernisering van gebouwen .F 25.345.650

b) Aankoop van materieel voor de drukkerij, de
technische diensten en de kantoren. F

c) Aankoop van meubelen voor de kantoren. F

39.516.392

10.592.362

BIJKOMENDE TOELAGE AAN DE PENSIOENKAS VAN HET PERSONEEL.

Per 31 december 1973 Per 31 december 1974

F 212.000.000 498.000.000

De toekenning van een bijkomende toelage aan de Pensioenkas van
het personeel wordt gerechtvaardigd door de aangroei van de verbin-
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tenissen van de Kas uit hoofde van de toeneming van wedden en lonen
ingevolge de stijging van het prijsindexcijfer bij consumptie.

De aanpassing is onvolledig: daar de stijging uitzonderlijk scherp was
in 1974, was een zekere spreiding aangewezen,

OVERSCHRIJVING NAAR DE RESERVE- EN VOORZIENINGS-
REKENINGEN.

Volgende overschrijvingen worden gedaan naar de reserve- en voor-
zieningsrekeningen :

Buitengewone reserve F 377.327.135

Maatschappelijke voorziening voor diverse risico's . F 150.000.000

Hierna detailgegevens betreffende de toestand van de buitengewone
reserve en van de voorzieningsrekeningen :

a) Buitengewone reserve.

Per 31 december 1973 .F 1.308.666.275

Overschrijvingen die fiscale vrijdom genieten, mits ze
onbeschikbaar blijven, en overeenstemmen met het
gedeelte van de winst C)

a) op de verkoop en de inning van effecten uit
de portefeuille overheidsfondsen . F

b) op de verkoop van onroerende goederen die de
Bank niet meer gebruikte C) . . F

Overschrijving ten laste van de winst- en verliesreke-
ning tot stijving van het Reservefonds F

51.972

16.275.163

Saldo per .'31december 1974 . F

361.000.000

1.685.993.410

(') Artikelen .'34en 105 van het Wetboek der inkomstenbelastingen.
(2) Zie blz. 172 van onderhavig verslag.
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b) Voorziening voor gebouwen, materieel en meubelen.

Per 31 december 1973 F 490.729.427

Afneming in 1974 (') .

Saldo per 31 december 1974

F 6.974.259

483.755.168F

Op 31 december 1974 moest geen bedrag naar deze voorziening
worden overgeboekt. Het bestaande programma dat over verscheidene
jaren is gespreid, werd niet gewijzigd.

c) Maatschappelijke voorziening voor diverse risico's.

Per 31 december 1973 . F 2.500.000.000

150.000.000Afneming van het winstsaldo van het boekjaar 1974 F

Saldo per 31 december 1974 . .F 2.650.000.000

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 2.650.000.000 vertegenwoordigt 3,02 pct. van
het gemiddelde cumulatieve bedrag in 1974 van de portefeuille handels-
papier en de beleggingen in vreemde valuta's.

(1) Zie blz. 172 van onderhavig verslag.
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TE VERDELEN NETTOWINST.

Overeenkomstig artikel 38 der statuten wordt 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

a) 10 pct. aan de reserve. .

b) 8 pct. aan het personeel .

.F

.F

56.990.328

45.592.263

3. Van het nieuwe overschot, te weten F

a) aan het Rijk, 1/5e
• • • • • • • • • • F

b) aan de aandeelhouders, een tweede dividend F

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

93.464.138

373.500.000

356.553

Totaal van de te verdelen nettowinst .F 593.903.282
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DIVIDEND TOEGEKEND VOOR HET BOEKJAAR 1974

Eerste totaal dividend F 24.000.000

Tweede totaal dividend . F 373.500.000

Samen F 397.500.000

voor 400.000 aandelen, te weten, per aandeel, een
dividend van . .F 993,75

Coupon n" 173 zal met ingang van 1maart 1975 betaalbaar zijn met
F 795, vrij van roerende voorheffing.

Daar het nettodividend F 795 beloopt, komt het belastbaar inkomen
per aandeel dat voor de personenbelasting dient te worden aangegeven, op
F 1.351,50 C), inclusief het belastingkrediet en de roerende voorheffing.

De Regentenraad

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

. . 795 X 45
Belastingkrediet 100 .

795 X 1
Roerende voorheffing 4

F

F

795,00

357,75

198,75F

F 1.351,50
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Balans

Winst- en Verliesrekening

Orderekeningen



I i
I

BALANS PER 3~.r-----------------------------------------------------~--------------~~
}
I

~
1

I
\
(
I
\

------_ .. _- ~-~

ACTIVA

Goudvoorraad

Internattonaal 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 .

E.E.G. : Financiële bijstand op middellange termijn.

Debiteuren wegens termijnverkopen van vreemde valuta's en goud

Handelspapier

Voorschotten op onderpand
Instellingen waarvoor een bijzondere wet geldt
Banken
Ondernemingen en particulieren .

434.729.215
165.366.255
22.514.843

It

71.821.213.379

Overheidseffecten :
Belgische overheidseffecten
Luxemburgse overheidseffecten

Deel- en pasmunt

Tegoed bij het Bestuur del' 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

'fotaal yan de activa

24.866.210.770

28.425.674.147 _

125.113.098.296

88.619.456.272

6.538.206.240

13.470.148.168

32.157.503.130

622.610.313

5.125.000.000

378.688.901

1.907.188

34.000.000.000

861.577.752

3.450.349.538

1.683.432.893

4.831.232.028

2.197.398.823

5.454.418.091

1.134.394.163

325.639.421. 796

~--------------------------------------------------------------------~------------------__Y'
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DECEMBER 1974 PASSIVA

Bankbiljetten in omloop .

Rekeningen-courant en diversen

Schatkist ~ Gewone rekening .. . .
( Buitengewone eonjunctuurtaks

Instellingen waarvoor een bijzondere wet geldt
Banken in België
Ondernemingen en particulieren .
Banken in het buitenland, gewone rekeningen
Te betalen waarden

23.554.595
6.954.718

118.348.964
858.322.536
719.815.615
422.077.966

3.655.220.376

Internationale akkoorden

Totaal der verbintenissen op zicht

Internationaal 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

Qvergangsrekeningen

Kapitaal

Reservefonds
Statutaire reserve
Buitengewone reserve
Afschrijvingsrekening van gebouwen, materieel en meubelen

Te verdelen nettowinst

Totaal van de passivaI

l
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256.103.618.400

5.804.294.770

2.628.850.318

264.536.763.488

10.186.198.565

20.746.005.508
300.000.000

11.082.189.238

5.454.418.091

7.523.249.220

400.000.000

1.057.779.695
1.685.993.410
2.072.921.299

593.903.282

325.639.421. 796



DEBET

2.586.324.493
3.819.511.515

678.014.678

~-----------------------------------------------------------<----------------~.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 voorzieningsrekeningen :

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

7.083.850.686

2.021.436.754
194.991.481

2.216.428.235
270.510.951 1.945.917.284

724.016.694
82.428.663

.498.000.000

377.327.135
150.000.000 527.327.135

593.903.282

I 11.455.443.744

ORDEREKENINGEN PER

Ministers van Nationale Opvoeding :
Tegoeden voor hun rekening bij het Bestuur der Postchecks
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 diecontocedcnien
Waarborgen verstrekt door opnemer8 van call money
Diverse borgtochten

Van de Schatkist ontvangen waarborgcertificaten ..
Te incasseren waarden .
Bewaarnemingen van effecten en diverse waarden :

Internationaal M1tntfonds
Internationale Ontwikkelingsassociatie
Aziatische Ontwikkelingsbank
Andere bewaarnemingen

Schatkist :
Diverse waarden toebehorend aan de Staat

.Preferente armdelen 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 I
van onwaardc verklaren van de nict aangegeven Belgische
effecten aan toonder.

Af te leveren waarden.

(Onderwijs

./

. I

·1

Rentenfonds
Algemene Spaar- en Lijfrentekas :

Voorlopige beleggingen .
B eleende fondsen .
Neergelegde waarborgen



PER 31 DECEMBER 1974 CREDIT

Provenu der disconto- en voorschotremchtfngen .

Provenu der verrichtingen met het buitenland .

Provenu der overheidsfondsen .

Rechten op bewaarnemingen, provisies en vergoedingen

Diverse ontvangsten

Afnemingen yan passlva-overgangsrekenlngen

Voorziening voor gebouwen, materieel en meubelen

3.891.969.917

6.971.457.074

346.186.516

211.152.598

27.703.380

6.974.259

11.455.443.744

31 DECEMBER 1974

Wetgeving) 11. 791.419.635
1.473.785

20.591.372.436
482.679.673

44.336.869.720
1.307.563

11.421.189.703
895.055.986

56.654.423.062
700.000.000
735.856.609

6.595.500.000
27.000.000

139.943.411
194.068.611.631

200.831.055.042

5.000.000.000
1.000.000.000

638.305.187
1.174.597.775

3.633.404.000
287.738.000

947.984.035
2.845.945.192

15.527.974.189

49.961.853.708
256.316.477.200

3.210.769.583
11.312.421.098 320.801.521.589

39.318
28.757.391.304

365.086.926.400
21.318.902.155

24.512.227.215

~.
5_3_.1_8_4._6_00 ~567.210.480

25.132.622.295





VERSLAG

VAN HET

COLLEGE DER CENSOREN





Met ontroering vernamen wij in de loop van het jaar het overlijden
van de heer Maurice Mogin, erevoorzitter van het College.

De heer Mogin werd op 28 februari 1938 tot censor verkozen en nam
tot 24 februari 1958 deel aan de werkzaamheden van het College, waar-
van hij vanaf 30 maart 1955 het voorzitterschap waarnam. Gedurende
deze twintig jaar heeft hij zijn bekwaamheid en zijn rijke ervaring onaf-
gebroken ten dienste gesteld van onze Instelling.

Het College betreurt ook het afsterven van de heer Joseph Vanheurck
die, na meer dan elf jaar lang het ambt van Regeringscommissaris te hebben
uitgeoefend, op 27 februari 1956 door de Algemene vergadering tot censor
werd verkozen.

Enige maanden later zou de toepassing van de statutaire bepalingen
betreffende de onverenigbaarheid van functies zijn mandaat van censor
voortijdig beëindigen en ons een collega ontnemen wiens adviezen
algemeen werden gewaardeerd.

** *

Het College heeft zich gekweten van de controle-opdracht waarmede
het krachtens de statuten is belast.

De begrotingsramingen voor het boekjaar 1975, alsmede de balans
en de winst- en verliesrekening afgesloten per 31 december 1974, werden
binnen de voorgeschreven termijnen door de Regentenraad aan het College
voorgelegd.

191



Na een zorgvuldig onderzoek van de ingediende voorstellen, heeft
het College de begroting der uitgaven goedgekeurd.

Evenzo heeft het, alvorens de balans en de winst- en verliesrekening
goed te keuren, de boekingen via steekproeven gecontroleerd.

Overeenkomstig artikel 70 der statuten heeft de Algemene Raad de
verdeling van de winst definitief geregeld.

In de loop van het jaar werden de processen-verbaal van dè inspeeties
en de verificaties waartoe zowel bij het Hoofdbestuur als in de vestigingen
in de provincie werd overgegaan, geregeld aan het College voorgelegd.

De controles die door de leden werden verricht, hebben volledige
voldoening geschonken.

Zij hebben het bewijs geleverd van de goede functionering van de
diensten, alsmede van de onverminderde toewijding en de vakbekwaamheid
waarvan de leden van het personeel blijk geven.

Het College dankt de Directie waarvan het, steeds, een doeltreffende
steun ontving bij het volbrengen van zijn opdracht.

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





BEHEER EN TOEZICHT

Gouverneur H. Robert VANDEPUTTE.

Vice-Gouverneur H. Cecil de STRYCKER.

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

René EWALENKO,
Georges JANSON.

Regenten HH. Constant BOON,
Henri LEMAIRE,
Hendrik CAPPUYNS,
Louis VAN HELSHOECHT,
Roger RAMAEKEHS,
Raymond PULINCKX,
Charles HUHIAUX,
Jozef HOUTHUYS,
William FHAEYS,
Georges DEBUNNE.

Censoren HH. Marcel LECLERCQ, voorzitter,
Alex FLORQUIN, secretaris,
Louis PETIT,
Gaston VANDEWALLE,
Jacques DELRUELLE,
Hubert DETHEMMERIE,
Henri DE KEHCKHEEH,
Roger van de WYER,
André LEYSEN,
Lucien ROEGIERS.

Secretaris Mej. Godelieve VAN POUCKE.

Schatbewaarder H. Maurice JORDENS.

REGERINGSCOMMISSARIS

H. Marcel D'HAEZE.
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Economisch adviseur

Adviseurs van de Directie

ADVISEURS

H. Jacques MERTENS de WILMARS.

HH. Armand VRANCKX, chef van het personeel,

Ferdinand ASPESLAGH, (1)

Julien LIEBAERT.

DEPARTEMENTEN EN DIENSTEN

Departement Algemene Thesaurie

Hoofdkas

Rekeningen -courant

Departement Buitenland

Wisseldienst

Statistiek Buitenlandse Betalingen

Internationale Akkoorden

Controle van de Verrichtingen op Goederen

Departement Drukkerij

Technische dienst

Administratieve dienst

Departement Krediet

Disconto

Voorschotten en Portefeuille

Risicocentrale

Departement Overheidsfondsen

Effecten

Rentenmarkt

Dienst van de Rijkskassier

Departement Algemene Controle

Buitencontrole

Inspeetie

(1) Gepensioneerd vanaf 1 januari 1975.

HH. M. JORDENS, schatbewaarder,

J. SANDRON, hoofdkassier,
inspecteur-generaal,

C. SCHLOSS, inspecteur-generaal,

P. ANDRE, onderdirecteur,

F. HEYV AERT, inspecteur-generaal,

W. VANLEEUW, inspecteur-generaal,

n. VANDEN BRANDEN, inspecteur-generaal,

G. VAN DEN STEEN, afdelingshoofd.

C. AUSSEMS, onderdirecteur,

C. AUSSEMS, »

M. VAN HEDEN, afdelingshoofd.

P. HERMANT, onderdirecteur,

R. STEVENS, inspecteur-generaal,

P. BOON, afdelingshoofd,

F. TOURNEUR, afdelingshoofd.

A. ROWIES, inspecteur-generaal,

O. BELLEMANS, inspecteur-generaal,

P. GENIE, afdelingshoofd,

C. DE RUYTER, inspecteur-generaal:

H. SIMONIS, onderdirecteur,

J. MAERTENS, inspecteur-generaal,

R. VAN STEENKISTE, inspecteur-generaal.
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Departement Algemeen Secretariaat

Secretariaat

Secretariaat van de Directie

HH. A. BAUDEWI}NS, onderdirecteur, (')

G. DEVRIENDT, inspecteur-generaal,

Mej. M. WILLEMS, afdelingshoofd.

Departement Bijbanken en Agentschappen HH. J. GRAS, onderdirecteur,

J. VANNESTE, inspecteur-generaal.

Departement Boekhouding en Budgetcontrole P. DASIN, inspecteur-generaal,

Boekhouding G. LAKIERE, inspecteur-generaal,

Budgetcontrole J. VAN ROY, inspecteur-generaal.

Departement Immobiliën J. WENS, inspecteur-generaal,

Gebouwen F. DEMEULENAERE, inspecteur-generaal,

Economaat en Toezicht I. DE NIL, afdelingshoofd.

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 J. NAGANT, afdelingshoofd,

Opleiding P. JACOBS, afdelingshoofd.

Departement Studiën J. 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

(1) Gepensioneerd vanaf 9 januari 1975.
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BIJBANKEN

Beheerders :

Antwerpen HH. K. DEWAELE,

Luik A. FRANÇOIS,

Luxemburg (Groothertogdom) M. HENNEQUIN.

AGENTSCHAPPEN (')

Agenten:

Aalst

Aarlen

Aat

Bergen

Brugge

Charleroi

Dendermonde

Dinant

Doornik

Gent

Geraardsbergen (")

Hasselt

Hoei

leper

HH. F. DE KEYSER,

R. TOBIE,

F. KERVYN de MARCKE ten DRIESSCHE,

A. D'HAUWE,

J. VANDEN BOSCH,

J. TIELEMANS,

J. BOUDOU,

G. MARLET,

P. NYS,

F. COLLUMBIEN,

I. BRUGGEMAN, e)
M. WELLEMANS,

A. JASSELETTE e)

G. BURGGRAEVE,

(1) De volgende agentschappen werden afgeschaft in de loop van het boekjaar 1974
- Boom : 31-1-1974;
- Philippeville: 31-1-1974;
- Eeklo: 30-6-1974;
- Péruwelz : 30-6-1974.

(2) Agentschap dat zal afgeschaft worden op 31-3-1975.
(3) Belast met het beheer van dit agentschap.
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Kortrijk

La Louvière

Leuven

Malmédy

Marche-en-E amenne

Mechelen

Moeskroen

Namen

Neufchâteau

Nijvel

Oostende

Oudenaarde

Roeselare

Ronse

Sint-Niklaas

Tienen

Tongeren

Turnhout

Verviers

Veurne

Waver

Zinnik (1)

(1) Agentschap afgeschaft op 31-1-1975.

Agenten:

HH. F. LEFLEHE,

H. DEKUYPEH,

H. LIENAHT van LIDTH de JEUDE,

J. TASSIEH,

J. BOFFING,

L. KEHHEMANS,

F. RYCKAEHT,

G. WALNIEH,

J. VAN ROMPAY,

P. VAN NIEUWENHUYSE,

G.ONGENA,

P. PEETHOONS,

L. GHYSELS,

M. THIJS,

H. ALLAEH,

K. MORTIEH,

F. DEPUYDT,

L. VAN DEN WIJNGAEHT,

V. BHANDELAEH,

F. VANHEHP,

H. PINSAHT,

C. LOTS.
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DISCONTOKANTOREN

De meeste Discontokantoren die, krachtens het door de Bank in 1971 vastgelegde

beleid, voor een autonoom statuut hadden geopteerd, hebben in de loop van het jaar

1974 hun autonomie verworven en zich als dusdanig onttrokken aan de voogdij van de
Bank.

Teneinde de continuïteit van hun kredietverrichtingen te verzekeren hebben de

Discontokantoren die geopteerd hebben voor het autonoom statuut een overeenkomst

tot samenwerking aanvaard met de Algemene Spaar- en Lijfrentekas, de Nationale

Maatschappij voor Krediet aan de Nijverheid en de Nationale Kas voor Beroepskrediet,

met uitzondering van de Kantoren van Luik en Roeselare die opteerden voor een

autonoom statuut dat hun de mogelijkheid biedt te blijven samenwerken met de

Nationale Maatschappij voor Krediet aan de Nijverheid en de Nationale Kas voor

Beroepskrediet terwijl terzelfdertijd een belangrijk deel van hun aktiviteit op het

Gemeentekrediet van België wordt afgestemd.

Van de 26 kantoren die deze overeenkomst aanvaard hebben zijn er tijdens het
jaar 1974, 22 effektief autonoom geworden:

Antwerpen, Aalst, Aarlen, Brugge, Charleroi, Dendermonde, Dinant en Marche-en-
Famenne, Gent, Geraardsbergen, Hasselt, Hoei, Kortrijk, Namen, Neufchâteau, Nijvel,

Oostende en Veurne, Oudenaarde, Aat en Péruwelz, Ronse, Sint-Niklaas, Turnhout,

Waver.

Van de hiernavermelde kantoren die vooralsnog onder de voogdij van de Bank
staan, hebben die van Philippeville en Verviers-Malmédy besloten in 1975 in veref-

fening te treden. Van hun kant zullen de Kantoren van Bergen (na groepering met

Zinnik), Doornik, La Louvière, Leuven en Tongeren normaal hun autonomie ver-

werven in 1975. Wat het Kantoor Luxemburg betreft, dient er aangestipt te worden
dat het in de praktijk sedert meerdere jaren inactief is.

Discontokantoren die nog onder de voogdij van de Bank staan op 31-12-1974.

a) die hun activiteiten nog verder zetten :

Leden

Bergen (#) HH. G. DUCHATEAU,
.f. SEGARD,
H. BOUTTIAU.

(0) De kantoren Bergen en Zinnik fusioneren begin 1975.
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Leden:

Doornik HH. E. THOHN,
A. COUPLET,
H. LEMAIRE,
M. SIMON.

La Louvière M. HAUTIER,
J. NICODEME,
R. LECHIEN.

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

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

Mechelen en Boom P. CARTUYVELS,
J. VIGNERON,
F. VERHAEGEN.

Philippeville (1) A. PEPIN,
G. LADURON,
C. VAN ROLLEGHEM.

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

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

van BRJENEN,
P. MEYEHS.

Verviers en Malmédy (1) G. PELTZER,
F. TIQUET,
R. van der SCHUEREN.

Zinnik ("') L. BASTIN,
Ridder H. le MAISTRE

d'ANSTAING,
F. GILBERT.

b) in vereffening

Leden:

Aat HH. H. LEMAIRE,
M. SIMON.

(1) Zal in vereffening gesteld worden in de loop van 1975.
("') De kantoren Bergen en Zinnik fusioneren begin 1975.
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Leden:

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

Moeskroen G. BLANCKE,
J. CASIER.
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Bijlagen



VERGELIJKING VAN DE BALANSEN

ACTIVA 1971];1970 1971 1972 1973

Goudvoorraad

Internationaal Muntfonds :
Deelneming
Leningen
Bij zondere trekkingsrechten

Totaal van de dekkingselementen

Vreemde valuta's.

Te ontvangen vreemde valuta's en goud

Internationale akkoorden .

Europees Fonds voor Monetaire Samenwerking

E.E.G. : Financiële bijstand op middellange termijn

Debiteuren wegens termijnverkopen van vreemde
valuta's en goud

Handelspapier

Voorschotten op onderpand :
Instellingen waarvoor een bijzondere wet geldt
Banken
Ondernemingen en particulieren

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

Afgeschreven en te verzilveren waarden

Overgangsrekeningen

73.519.4 77.206,6 75.393,9

19.583,8 29.972,2 25.913,7

71.8l7,9

23.959,3

10.245,5 20.269.8 26.095,0 30.477,0
[---------[---------[---------[-
103.348,7 127.448.6 127.402,6 126.254,2

37.843,0 34.777,4 20.594,4 28.775,8 13.470,1

6.487,9 15.084,2 33.433,7 40.081,8 32.157,5

39.013,9

10.718,0

140,2

147,7
27,8
13,1

35.039.2 52.420,9

244,8 11.4

305,9
0,7

12,0

188,6

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

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

2.630,5
867,6

3.525,8

1.100,0

312,8

34.000,0

565,7

4.110,8

2.191,6

3.988,2

p.m.

778,4

27,7

1,5

75.905,1

3.500,2

364,6
2.080,7

20,2

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

71.821,2

24.866,2

28.425,7

125.113,1

88.619,5

6.538,2

434,7
165,4
22,5

622,6

5.125,0

378,7

1,9

34.000,0

861,6

3.450,4

1.683,4

4.831,2

2.197,4

5.454,4

1.134,4

256.248,1 262.681,8 284.437.9 330.949,9 325.639,4



PER 31 DECEMBER (in miljoenen franken) BIJLAGE 1

PASSIVA 1970 1971 1972 1973 1974

Bankbiljetten in omloop

Rekeningen-courant en diversen :

Schatkist
Gewone rekening
Buitengewone eonjunctuurtaks

Instellingen waarvoor een bijzondere wet geldt

Banken in België
Ondernemingen en particulieren
Banken in het buitenland, gewone rekeningen.

Te betalen waarden

Internationale akkoorden .

Totaal der verbintenissen op zicht

Internationaal 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 geb., mat. en meub.

Te verdelen nettowinst

188.211,6 201.765,5 222.559,7 238.505.a 256.103,6

23,6 19,3 20,2 4,0
7,4 7,4 7,4 7,0

248.5 374,6 496,8 308,9
1.187,9 1.009,2 1.089,7 559,5

217.8 297,1 352,6 390,5
525,6 698,7 605,3 626,6

2.551,0 1.485,:5 1.605,3 2.444,2

4.761.8 3.891,8 4.177,3 4.340,7

722,9 3.129,3 1.407,0 1.971,9

193.696,3 208.786,6 228.144,0 244.818,5

3.544,8 7.022.3 10.467.3

11.791,0

21.546,6

3.988,2

3.728,7

400,0

950,3

857,6
2.033.3

475,6 502,7 530,fl

10.186,2

33.630,8
897,8

26.530,3

4.541,1

4.997,2

400,0

1.002,7

1.308,7

2.068,a

567,7

23,6
7,0

118,3
858,3

719,8
422,1

3.65:5,2

5.804,3

2.628,9

264.536,8

10.186,2

20.746,0
300,0

11.082,2

5.454,4

7.523,2

400,0

1.057,8

1.686,0
2.072,9

593,9

48.686,9 35.796,2

256.248,1 262.681,8 284.437,9 330.949,9 325.639,4

3.119,a 3.514,1

2.939,5 2.999,5

400,0 400,0

852,1
532,5

2.000,5

899,5

732,6

2.028.:~



VERGELIJKING VAN DE WINST- EN

DEBET (') 1970
I

1971 i 1972 1973
I

1974

Aandeel van de Staat :

Disconto en voorschotten. 893,5 346,9 203,7 799,4 2.586,3
Verrichtingen met het buitenland. 1.468,1 329,4 465,9 e.uo» 3.819,5
Monetaire reserve 660,4 678,0

2.361,6 67G,3 669,6 3.569,8 7.083,8

Algemene onkosten :

Bezoldigingen en sociale lasten 1.042,1 1.206,6 1.383,9 1.597,1 2.021,4
Andere exploitatiekosten 123,6 157,8 153,1 180,9 195,0

1.165,7 1.364,4 1.537,0 1.778,0 2.216,4
mln

Kosten ten laste van derden . - 154,4 - 182,5 - 198,3 - 237,4 - 270,5

1.011,H 1.181,9 1.338,7 1.540,6 1.945,9

Belastingen en taksen 483,9 396,1 351,1 863,3 724,0

Afschrijvingen van gebouwen, materieel en meubelen ] 18,3 88.4 120,1 174,3 82,4

Bijkomende toelage aan de Pensioenkas van het
personeel 70,0 138,0 198.2 212,0 498,0

Overschrijvingen naar de reserve en voorzlenlngs-
rekeningen :

- Buitengewone reserve 2,1 200,1 125,1 451,1 377,3
- Fiscale voorziening 525,0 360,0 310,0 - -

- Voorz. vr gebouwen, materieel en meubelen 160,0 -- - - -

- Maatschap. voorziening voor diverse risico's 250,0 125,0 95,0 680,0 150,0
- Fonds van de Honderdste Verjaring 10.0 - - - -

Te verdelen nettowinst 475,6 502.7 530,9 567,7 593,9

5.467,8 3.668,5 3.738,7 8.058,8 11.455,3

I

(1) De cijfers betreffende 1970 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 ( 1 ) 1970 1971 1972 1973 1971J!

Provenu der disconto- en voorschotverrichtingen 1.480,7 679,4 670,4 1.538,8 3.892,0

Provenu der verrichtingen met het buitenland . 3.033,8 2.131,4 2.155,0 5.537,0 6.B71,4

Provenu der overheidsfondsen 233,1 267,3 288,0 299,4 346,2

Rechten op bewaarnemingen, provisies en vergoed. 192,6 188,9 199,6 213,] 211,1

Diverse ontvangsten (") 0,2 0.7 26,7 2,8 27,7

Afnemingen van passiva-overgangsrekeningen :

- Voorz. v" gebouwen, materieel en meubelen 54,6 27,9 24,5 15,8 6,9

- Fiscale voorziening 472.8 372,9 374.5 451,9

5.467,8 3.668,5 3.738,7 8.058,8 11.455,3
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BIJLAGE 3

DIVERSE GEGEVENS

1970 1971 1972 1973 1974

Brutodividend toegekend per aandeel . 794,92 837,80 887,06 950 993,75

Roerende voorheffing ingehouden per aandeel . 149,92 157,80 167,06 190 198,75

Nettodividend toegekend per aandeel . 645,00 680,00 720,00 760 795,00

Belastbaar inkomen aan te geven voor de personen-
belasting 979,00 1.032,00 1.093,00 1.292 1.351,50
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BIJLAGE 4

OPGAVE VAN DE OVERHEIDSFONDSEN
DIE OP 31 DECEMBER 1974j DEEL UITMAAKTEN

VAN DE PORTEFEUILLE VAN DE BANK

Overheidsfondsen en andere krachtens de statuten verworven effecten

7,50 pct. Belgische Lening 1969/87.
8 - 8,25 pct. Samengevoegde Belgische Leningen 1975/81.
8,25 pct. Samengevoegde Belgische Leningen 1970/80.
8,50 pct. Belgische Lening 1970/83.
8,50 pct. Belgische Lening 1971/84.
7,50 - 7,75 pct. Belgische Lening 1971/78/86.
7,75 pct. Belgische Lening 1971/86.
7,25 - 7,50 pct. Belgische Lening 1971/80/87.
7,50 pct. Belgische Lening 1971/87.
7,25 pct. Samengevoegde Belgische Leningen 1972/73/87.
7 - 7,25 pct. Belgische Lening 1972/79/87.
6,75 pct. Belgische Lening 1972/87.
7 - 7,25 pct. Belgische Lening 1973/81/87.
7,75 pct. Belgische Lening 1973/87.
8,25 pct. Belgische Lening 1974/88.
8 - 8,25 pct. Belgische Lening 1974/81/88.
9 pct. Belgische Lening 1974/82.
10 pct. Belgische Lening 1974/82.
4 pct. Belgische Lotenlening 1941.
4 pct. Oorlogsschade 1923.
8 - 8,25 pct. Wegenfonds 1970/76/83.
6,75 pct. Wegenfonds 1972/85.
2 pct. Nationale Stichting voor de Financiering van het Wetenschappelijk

Onderzoek 1960/69 - 1990/99, 1° tranche.
2 pct. Nationale Stichting voor de Financiering van het Wetenschappelijk

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

Onderzoek 1960/69 - 1990/99, 3e tranche.
Nationale Stichting voor de Financiering van het Wetenschappelijk

Onderzoek 1960/69 - 1990/99, 4° tranche.
Nationale Stichting voor de Financiering van het Wetenschappelijk

Onderzoek 1960/69 - 1990/99, 5e tranche.

2 pct.

2 pct.

2 pct.
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2 pct. Nationale Stichting voor de Financiering van het Wetenschappelijk
Onderzoek 1960/69 - 1990/99, 6c tranche.

2 pct. Nationale Stichting voor de Financiering van het Wetenschappelijk
Onderzoek 1960/69 - 1990/99, 70 tranche.

2 pct. Nationale Stichting voor de Financiering van het Wetenschappelijk
Onderzoek 1960/69 - 1990/99, 8c tranche.

2 pct. Nationale Stichting voor de Financiering van het Wetenschappelijk
Onderzoek 1960/69 - 1990/99, 90 tranche.

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

8,25 pct. Regie van Telegrafie en Telefonie 1969/8I.
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 /9I.
8 pct. Nationale Maatschappij voor Krediet aan de Nijverheid 1971 / 79.
7,75 pct. Lening van de Intercommunale Vereniging voor de Autoweg E3 1971/83.
7,75 pct. Lening van de Intercommunale Vereniging

voor de Autosnelweg E5 1971/83.
7,25 pct. Samengevoegde Leningen van de Intercommunale Vereniging

voor de Autoweg E3 1972/73/84.
7,25 pct. Lening van de Intercommunale Vereniging voor de Autosnelwegen van de

Brusselse Periferie « BI» 1973/85.
Lening van de Stad Antwerpen 1971 /82.
Lening van de Stad Gent 1971/8I.
Lening van de Stad Luik 1971/82.
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.
Li tauer uitgifte.

Belgische uitgifte.

2 pct.

7,75 pct.
8 pct.
7,75 pct.
8,75 pct.

1e en 2e tranches

3e tranche van de
Genotsaandelen van de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen.
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BIJLAGE 5

...~..

WEEKSTATEN

IN HET « BELGISCH STAATSBLAD» GEPUBLICEERD IN 1974



WEEKSTATEN IN HET « BELGISCH STAATSBLAD}) GEPUBLICEERD IN 197~
ACTIVA (Miljoenen fr-anken)

Internationaal Munlfonds : Debiteuren Voorlopige Waarden
Te ont- Europees E.E.G. : Overheidseffecten :

- Totaal Fonds Financiële wegens Geconsoli- aanpassing Gebouwen, vari de
Goud· vangen Interna- termijn- Voorschotten Tegoed bij Speciale TOTAAL

van de Vreemde voor bijstand Deel- en deerde Daal aan- Overheids-

DATA Bijzondere vreemde tionale op middel-
verkopen Handelspapier op het Besluur Schatkisi· leiding vern

materieel en Pensioenkas Diversen

voorraad Deel· dekkinqs- valuta's Monetaire van pasmunt vordering bons fondsen ACTIVA
Leningen trekkinqs- valuta's akkoorden Sœmen- lange onderpand Belgische Luxern- der Postchecks op de Slaai de wel d.d. meubelen van het

elementen vreemde val. burgse
neming rechten en goud werking termijn en goud

overheids- overheids- 3 juli 1972 Personeel

effecten effecten

I 129.679 I 82.489
I

I I7 jan. 1974 73.800 24.760 ... 31.119 11 ... 2.800 - 28.096 35.937 4.558 550 ... 298 1 34.000 - - 4.294 2.192 4.531 6.129 335.565

14 » 73.800 24.534 ... 31.119 129.453 80.106 11 ... I 1.790 - 25.722 35.467 6.130 . .. . .. 323 1 34.000 - - 4.294 2.192 4.532 6.093 330.114

21 » 73.800 24.534 ... 31.119 129.453 79.035 11 ... I 1.710 - 24.650 36.461 5.850 . .. . .. 394 1 34.000 - - 4.294 2.192 4.596 6.275 328.922

28 » 71.818 22.805 ... 30.477 125.100 67.133 ... ... 1.710 - 22.239 35.167 3.484 5.525 ... 430 2 34.000 2.771 3.450 4.834 2.193 4.810 1.844 314.692

4 februari 71.818 22.878 ... 30.915 125.611 66.649 I ... ... . .. - 21.354 27.419 9.512 9.025 ... 436 1 34.000 2.771 3.450 4.834 2.193 4.805 1.930 313.990

11 » 71.818 22.732 I ... 30.915 125.465 66.641 ... ... . .. - 21.354 28.220 282 14.575 ... 458 1 34.000 2.771 3.450 4.834 2.193 4.805 1.778 310.827

18 » 71.818 22.732 ... 130.915 125.465 66.468 ... ...
I

. .. - 21.354 28.27l 22 13.500 ... 484 1 34.000 2.771 3.450 4.835 2.193 4.818 1.747 309.379

25 » 71.818 22.902 ... 30.915 125.635 66.468 ... ... ... - 21.354 30.905 10.337 2.050 ... 486 1 34.000 2.771 3.450 4.835 2.193 4.881 1.423 310.789

4 maart 71.818 22.902 ... 30.!H5 125.635 66.361 ... ... . .. - 21.263 30.021 6.724 13.625 ... 454 1 34.000 2.771 3.450 4.835 2.193 4.877 1.623 317.833

11 » 71.818 22.902 ... 30.915 125.635 66.493 ... ... ... - 21.263 32.905 3.107 13.225 ... 454 1 34.000 2.771 3.450 4.835 2.193 4.877 1.327 316.536

18 » 71.818 22.677 ... 30.915 125.410 66.862 ... ... I ... - 21.263 31.974 1.549 13.800 ... 464 2 34.000 2.77l 3.450 4.835 2.193 4.877 1.351 314.801

25 71.818 22.227 30.915 124.960 67.128 ... I - 21.263 32.486 4.006 8.950 471 2 34.000 2.77l 3.450 4.835 2.193 4.877 1.929 313.321» ... ... I . .. ...

1 april 71.818 22.227 ... 30.915 124.960 67.631 ... ... . .. - 21.106 30.999 9.439 15.325 . .. 455 2 34.000 2.771 3.450 4.835 2.193 4.881 1.624
!

323.671

8 » 71.818 22.227 ... ' 30.915 124.960 67.742 ... ... ... - 21.106 35.242 7.869 13.775 . .. 433 2 34.000 2.77l 3.450 4.835 2.193 4.870 1.494 324.742

12 » 7l.818 22.227 ... 30.915 124.960 67.985 ... ... ... - 21.106 34.103 6.634 14.250 ... 426 2 34.000 2.77l 3.450 4.835 2.193 4.911 1.672 323.298

2~ » 71.818 22.432 ... 30.915 125.165 68.022 ... ... ... - 21.106 29.136 129 15.325 .., 408 2 34.000 2.77l 3.450 4.829 2.193 4.933 1.708 313.177

29 » 71.818 22.432 ... 30.915 125.165 68.123 ... ... ... - 21.106 30.092 5.622 15.850 ... 391 2 34.000 2.771 3.450 4.829 2.193 4.940 1.844 320.378

6 mei 71.818 22.432 ... 29.112 123.362 66.979 ... ... ... - 20.872 30.840 8.685 15.950 ... 369 2 34.000 2.771 3.450 4.829 2.193 4.952 1.913 321.167

13 » 71.818 22.627 ... 29.112 123.557 67.050 ... ... . .. - 20.872 I 31.688 8.900 15.850 ... 379 2 34.000 2.771 3.450 4.829 2.193 4.968 1.783 322.292

20 » 71.818 22.627 29.308 123.843 66.249 - 19.933 31.639 11.159 15.875 I ... 378 1 34.000 2.771 3.450 4.829 2.193 4.988 2.950 324.258... ... ... ... I

27 » 71.821 22.861 .. , 29.398 124.080 64.823 ... ... . .. - 18.497 32.617 10.920 15.775 ... 366 1 34.000 2.771 3.450 4.826 2.193 4.988 2.200 321.507

31 » 71.821 22.627 ... 26.649 121.097 63.914 ... ... . .. - 18.496 30.249 18.184 15.850 ... 348 2 34.000 2.771 3.450 4.826 2.193 4.988 2.193 322.561

10 juni 71.821 22.627 ... 26.649 121.097 64.829 ... ... I - 18.418 28.186 18.216 15.825 ... 332 1 34.000 2.771 3.450 4.832 2.193 4.979 1.953 321.082. ..
17 » 71.821 22.627 ... 26.649 121.097 64.882 ... ... ... - 18.418 27.917 16.747 15.750 ... 371 1 34.000 2.771 3.450 4.832 2.193 4.980 2.192 319.601

:24 » 71.821 22.627 ... 26.649 121.097 65.107 ... ... 306 - 18.418 29.698 13.616 15.825 ... 371 1 34.000 2.771 3.450 4.832 2.193 4.980 1.944 318.609

1 juli 71.821 22.476 ... 26.649 120.946 65.252 ... ...

I

448 - 17.465 29.319 23.457 15.875 ... 341 1 34.000 2.771 3.450 4.832 2.193 5.005 1.945 327.300

8 » 71.821 22.476 ... 26.649 120.946 66.920 ... ... 487 - 17.882 31.202 19.323 15.800 ... 317 1 34.000 2.77l 3.450 4.832 2.193 4.993 3.072 328.189

15 » 71.821 22.257 ... 26.649 120.727 71.927 ... ... 487 - 19.828 31.660 11.370 15.825 ... 347 1 34.000 2.771 3.450 4.832 2.193 4.993 3.484 327.895

19 » 71.821 22.403 ... 26.649 120.873 72.381 ... ... 487 - 19.828 31.016 11.853 9.750 ... 378 1 34.000 2.771 3.450 4.832 2.193 4.994 2.933 321.740

20 » 71.821 22.337 ... 26.649 120.807 73.996 ... ... 487 - 19.828 30.992 9.611 ... . .. 387 1 34.000 2.77l 3.450 4.832 2.193 4.994 3.186 311.535

Ö augustus 71.821 25.847 ... 26.003 124.571 71.387 ... ... 3.381 - 15.856 32.212 8.659 ... . .. 355 2 34.000 2.771 3.450 4.829 2.193 4.983 3.375 312.024

12 » 71.821 25.073 ... 26.903 123.797 72.952 ... ... 4.622 - 15.856 29.582 5.955 ... ... 380 2 34.000 2.771 3.450 4.829 2.193 4.983 3.443 308.815

19 » 71.821 25.073 ... 26.903 123.797 73.154 ... ... 5.702 - 15.856 28.758 4.920 ... ... 385 2 34.000 2.771 3.450 4.829 2.193 4.983 3.2H 308.041

26 » 71.821 25.073 ... 26.903 123.797 73.279 ... ... 7.514 -

1

15.856 29.266 3.146 .,. . .. 386 2 34.000 2.771 3.450 4.829 2.193 4.983 3.801 309.273

2 september 71.821 24.619 ... 27.115 123.555 74.994 ... . .. 6.631 - 13.495 28.694 5.626 3.100 . .. 370 2 34.000 2.771 3.450 4.829 2.193 4.984 3.262 311.956

9 » 71.821 24.615 ... 27.115 123.551 75.256 ... . .. 8.235 - 13.461 27.126 3.250 4.425 ... 371 2 34.000 2.771 3.450 4.829 2.193 4.971 3.456 311.347

16 » 7] .821 24.133 ... 27.115 123.069 75.864 ... . .. 8.235 - 13.461 25.169 29 6.800
I

. .. 398 1 34.000 2.771 3.450 4.829 2.193 4.973 3.643 308.885

23 » 71.821 24.133 ... 27.115 123.069 76.243 ' ... . .. 8.235 - 13.461 25.537 2.026 5.825 '" 405 2 34.000 2.771 3.450 4.802 2.193 4.976 3.486 310.481

30 » 71.821 24.919 ... 27.901 124.641 81.641 ... . .. 3.726 - 13.461 28.105 5.473 ... ... 395 2 34.000 2.771 3.450 4.802 2.193 4.976 3.947 313.583

7 oktober 71.821 24.919 ... 127.901 124.641 83.307 ... . .. 4.105 - 13.450 28.157 2.277 3.625 '" 395 1 34.000 2.771 3.450 4.835 2.193 4.968 3.440
I

315.615
14 » 71.821 24.919 ... 27.901 124.641 83.631 ... . .. 4.105 - 13.450 25.219 19 2.600 '" 416 2 34.000 2.771 3.450 4.835 2.193 4.967 3.483 309.782

21 » 71.821 24.919 ... 27.901 124.641 83.918 ... . .. 4.105 - 13.450 27.738 581 .,. ... 427 1 34.000 2.771 3.450 4.835 2.193 4.967 3.494 310.571

28 » 71.821 24.919 ... 27.901 124.641 84.554 ... ... 4.105 - 13.450 22.959 2.224 ...
'" 435 2 34.000 2.771 3.450 4.835 2.193 4.968 3.657 308.244

4 november 71.821 25.389 ... 28.374 125.584 89.018 ... ... 379 - 14.136 28.865 427 . .. ... 422 1 34.000 2.771 3.450 4.835 2.193 4.957 3.696 314.734

8 » 71.821 25.263 ... 28.374 125.458 90.007 ... ... 379 - 14.638 24.514 3.680 . .. I ... 430 1 34.000 2.771 3.450 4.835 2.193 4.957 3.637 314.950

18 » 71.821 25.161 ... 28.374 125.356 90.625 ... . .. 379 - 14.638 25.879 18 ... ... 416 1 34.000 2.771 3.450 4.835 2.193 4.957 3.684 313.202

25 » 71.821 25.161 ... 28.374 125.356 92.171 ... . .. 379 - 15.395 18.768 4.646 ... ... 424 2 34.000 2.771 3.450 4.835 2.193 4.958 3.688 313.036

2 december 71.821 25.213 ... 28.426 125.460 92.841 ...
I

... . ..

I

- 15.036 30.252 877 . ..
'" 396 1 34.000 2.771 3.450 4.834 2.193 4.966 3.653 320.730

9 » 71.821 25.213 ... 28.426 125.460 93.650 ... . .. ... - 15.036 29.848 434 ...
'" 406 1 34.000 2.771 3.450 4.834 2.193 4.952 3.864 320.899

16 » 71.821 25.067 ... 28.426 125.314 94.148 ... ... . .. - 15.036 25.174 194 2.425 ... 401 2 34.000 2.77l 3..450 4.834 2.193 4.953 4.167 319.062

23 » 71.821 25.067 ... 28.426 125.314 87.979 ... ... . .. 6.538 15.058 32.273 891 ...
'" 408 2 34.000 2.771 3.450 4.831 2.193 4.953 4.200 324.861

27 » 71.821 25.057 ... 28.426 125.304 188.035 ... ... ... 6.538

I
15.058 29.224 4.581

I
...

'" 400 2 34.000 2.771 3.450 4.831 2.193

I
4.956

I
4.212 1325.555

II
I I I I

(I) Waarv::;." he! kapitaal : fr. 400 miljoen.



WEEKSTATEN IN HET « BELGISCH STAATSBLAD» GEPUBLICEERD IN 19741
(Miljoenen franken) PASSIVA

Orderekeninq : Rekeningen-courant : Monetaire reserve
Bestuur der Internationaal
Postchecks :

Europees

Tegoed voor
Tolaal Muntlonds : Fonds Te leveren Pensioenkas

Kapitaal.

Bankbiljellen
Interne:- Bijzondere reserves en TOTAAL

rekening van de Schalkist Benken Diverse der voor
Ministers van tionale trekkings- Groot- vreemde val. van hel Diversen afschrijvinqs- DATA

Nationale in omloop in het rekeningen- verbintenissen rechten. Monetaire hertogdom rekeningen PASSIVA

Opvoeding b:.litenland, courant akkoorden netto Samen- België en goud Personeel

(wel van 11-7-1973 - Gewone Buitenqewone en te op zichl cumulaiieve werking
Luxem- (1)

I
conjunctuur- gewone betalen to awijzi nq burg

onderwijswet- rekening taks rekeningen waarden
geving)

3.225 236.354 22
I

7 826 1.605 1.751 240.565 10.467 862 133.550 985 29.156 4.531 11.155 4.294 335.565 7 jan. 1974
3.216 231.315 126 7 1.455 1.407 1.628 235.938 10.467 862 35.030 948 26.775 4.532 11.268 4.294 330.114 14 »

3.214 228.190 144 7 1.455 1.928 1.602 233.326 10.467 862 137.420 894 25.701 4.596 11.362 4.294 328.922 21 »

3.170 225.052 2 7 1.150 2.885 1.604 230.700 10.186 862 37.296 894 19.978 4.810 5.131 4.835 314.692 28 »

2.979 230.750 16 7 1.223 2.971 1.451 236.418 10.186 ... 32.352 963 19.079 4.805 5.352 4.835 313.990 4 februari

2.865 229.188 1 7 524 2.089 1.339 233.148 10.186 ... 32.293 910 19.079 4.805 5.571 4.835 310.827 11 »

2.744 227.069 7 7 403 2.934 1.355 231.775 i 10.186 ... 31.951 910 19.078 4.818 5.826 4.835 309.379 18 »

2.584 225.732 5 7 353 2.399 1.510 230.006 I 10.186 ... 35.211 700 19.078 4.881 5.892 4.835 310.789 25 »

2.404 232.585 19 7 373 2.278 1.489 236.751 10.186 ... 35.240 700 18.974 4.877 6.270 4.835 317.833 4 maart

2.263 231.302 22 7 323 1.921 1.691 235.266 . 10.186 ... 35.223 700 18.976 4.877 6.473 4.835 316.536 11 »

2.212 22~J.467 14 7 328 1.914 1.549 233.279 10.186 ... 35.250 700 18.976 4.877 6.698 4.835 314.801 18 »

2.092 228.291 4 7 358 1.864 1.542 232.066 10.186 ... 34.910 700 18.975 4.877 6.772 4.835 313.321 25 »

2.053 234.742 18 7 412 1.673 1.457 238.309 10.186 3.890 34.910 700 18.801 4.881 7.159 4.835 323.671 1 april

2.006 235.938 13 7 347 1.268 1.484 239.057 10.186 5.344 34.909 700 18.801 4.870 6.040 4.835 324.742 8 »

2.006 234.415 10 7 320 1.210 1.379 237.341 10.186 5.344 34.919 700 18.800 4.911 6.262 4.835 323.298 12 »

1.845 232.034 15 7 340 1.221 1.376 234.993 10.186 5.691 26.630 700 18.801 4.933 6.408 4.835 313.177 22 »

1.782 236.763 15 7 327 2.507 1.333 240.952 ' 10.186 6.729 26.616 700 18.801 4.940 6.619 4.835 320.378 29 »

1.782 241.041 13 7 345 1.551 1.314 244.271 10.186 4.195 26.613 700 18.543 4.952 6.872 4.835 321.167 6 mei

1.661 240.125 17 7 248 1.753 1.296 243.446 . 10.186 5.939 26.615 700 18.543 4.968 7.060 4.835 322.292 13 »

1.661 240.595 5 7 456 2.461 1.216 244.740 ' 10.186 7.417 26.214 700 17.603 4.988 7.575 4.835 324.258 20 »

1.576 239.296 23 7 312 1.970 1.210 242.818 10.186 7.687 26.200 700 16.162 4.988 7.931 4.835 321.507 27 »

1.465 244.835 7 7 430 2.041 1.163 248.483 10.186 3.039 26.165 700 16.162 4.988 8.003 4.835 322.561 31 »
I

1.370 244.164 8 7 395 1.351 1.274 247.199 10.186 3.039 26.083 300 16.064 4.979 8.397 4.835 321.082 10 Juni

1.287 242.371 20 7 401 1.393 1.428 245.620 10.186 3.039 26.083 300 16.065 4.980 8.493 4.835 319.601 17 »

1.160 243.070 19 7 384 1.250 1.496 246.226 10.186 1.075 26.194 300 16.065 4.980 8.748 4.835 318.609 24 »

1.118 253.297 16 7 456 1.553 1.340 256.669 10.186 ... 26.194 300 15.100 5.005 9.011 4.835 327.300 1 juli

2.519 255.207 7 7 350 1.599 1.270 258.440 10.186 ... 25.625 300 15.549 4.993 8.261 4.835 328.189 8 »

2.306 250.506 16 7 434 3.345 1.505 255.813 . 10.186 ... 25.666 300 17.494 4.993 8.608 4.835 327.895 15 »

2.269 246.473 24 7 357 1.152 1.538 249.551 10.186 ... 25.668 300 17.493 4.994 8.713 4.835 321.740 19 »

2.193 241.545 36 7 332 3.203 1.552 246.675 10.186 ... 18.110 300 17.493 4.994 8.942 4.835 311.535 2G »
,

1.992 246.355 105 7 317 1.905 1.457 250.146 10.186 ... 18.615 300 13.511 4.983 9.448 4.835 312.024 5 augustus

1.954 242.631 106 7 335 2.050 1.492 246.621 10.186 ... 18.716 300 13.509 4.983 9.665 4.835 308.815 12 »

1.794 242.126 48 7 329 1.757 1.328 245.595 10.186 ... 18.720 300 13.509 4.983 9.913 4.835 308.041 19 »

1.794 240.137 73 7 I 369 2.931 1.921 245.438 10.186 ... 19.992 300 13.510 4.983 10.029 4.835 309.273 26 »

1.588 246.696 15 7 541 1.551 1.888 250.698 10.186 ... 19.424 300 11.116 4.984 10.413 4.835 311.956 2 septomber

1.450 246.305 10 7 356 1.428 1.911 250.017 10.186 ... 19.398 300 11.080 4.971 10.560 4.835 311.347 9 »

1.358 243.160 6 7 366 2.081 1.753 247.373 10.186 ... 19.398 300 11.079 4.973 10.741 4.835 308.885 16 »

2.789 240.704 20 7 409 1.681 2.129 244.950 10.186 ... 23.185 300 11.080 4.976 10.969 4.835 310.481 23 »

2.753 243.674 7 7 497 2.342 2.157 248.684 10.186 ... 22.181 300 Il.080 4.976 11.341 4.835 313.583 30 »

3.058 246.621 16 7 356 1.388 2.087 250.475 10.186 ... 22.180 300 11.067 4.968 11.604 4.835 315.615 7 oktober

3.058 242.778 7 7 300 1.194 1.988 :246.274 10.186 ... 22.176 300 11.067 4.967 9.977 4.835 309.782 \ 14 »

2.925 241.990 2.473 7 309 1.098 2.095 247.972 10.186 ... 21.145 300 11.067 4.967 10.099 4.835 310.571 21 »

5.699 238.017 2.478 7 395 2.420 2.104 245.421 10.18.6 ... 21.145 300 11.068 4.968 10.321 4.835 308.244 28 »

5.530 243.894 2.527 7 356 1.392 2.362 250.538 10.186 ... 21.143 300 11.763 4.957 11.012 4.835 314.734 4· november

5.530 243.478 2.543 7 272 1.330 2.423 250.053 10.186 ... 21.143 300 12.270 4.957 11.206 4.835 314.950 8 »

5.322 241.282 2.551 7 325 1.254 2.445 247.864 10.186 ... 21.143 300 12.361 4.957 11.556 4.835 313.202 18 »

5.243 239.492 2.525 7 I 312 1.223 2.380 .245.939 10.186

I

... 21.921 300 13.129 4.958 11.768 4.835 313.036 25 »

5.053 246.633 2.549 7 460 1.584 2.431 2,53.664 10.186 ... 21.920 300 I 12.760 4.966 12.099 4.835 320.730 2 december

8.542 246.709 2.246 7 300 1.686 2.651 253.599 10.186 ... 21.920 300 12.670 4.952 12.437 4.835 320.899 9 »

8.462 247.030 7 7 357 I 1.489 2.617 251.507 10.186 ... 21.917 300 12.669 4.953 12.695 4.835 319.062 16 »

11.849 253.031 66 7 289 2.073 2.651 25~H17 10.186 ... 20.746 300 12.691 4.953 13.033 4.835 324.861 23 »

11.799 252.457\ 10 7 300 3.274 2.664 258'.712 10.186 ... 20.746 300 12.691 4.956 13.129
I

4.835 325.555 27 »

I





ECONOMISCHE EN FINANCIELE STATISTIEKEN

Tabel 1.

Geografische indeling van de uitvoer
van de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie

BIJLAGE 6

Mnnndgorniddeldeu in miljarden franken In procenten
van de totale waarde

1073
I

19H v H174 't;

(Eerste
1069 1970 1971 1972 1973 1960 10

(Eerste 10 muanden )
mann-
den)

1. Landen met markteconomie 40,98 47,27 50,64 57,91 70,47 68,84 88,20 97,0 96,3

a) Ontwikkelde landen ...... 37,84 43,39 46,56 53,33 64,81 63,43 79,71 82,4 87,0

waarvan :

Europese Economische
Gemeenschap ............ 30,61 35,31 37,89 43,74 53,03 51,95 64,22 58,3 70,1

Oorspronkelijke leden . 28,33 32,94 35,50 40,45 48,66 47,73 58,05 50,5 63,4

Duitse Bondsrepu-
bliek ............... (9,60) (11,67) (13,11) (14,71) (17,15) (17,03) (19,76) (15,8) (21,6)

Frankrijk .... ... .. (8,81) (9,60) (10,26) (12,03) (15,07) (14,57) (18,46) (10,4) (20,2)
Italië ............... (l,8O) (2,28) (2,25) (2,70) (3,50) (3,38) (4,24) (3,1 ) (4,6)

Nederland ......... (8,12) (9,39) (9,88) (11,01) (12,94) (12,75) (15,59) (21,2) (17,0)

Nieuwe leden ....... .. 2,28 2,37 2,39 3,29 4,37 4,22 6,17 7,8 6,7

waarvan : Verenigd
Koninkrijk ......... (1,69) (1,79) (1,87) (2,63) (3,36) (3,25) (4,85) (5,5) (5,3)

Verenigde Staten ......... 2,90 2,93 3,45 3,61 4,07 3,96 5,19 9,5 5,7

Japan ..................... 0,32 0,36 0,31 0,40 0,65 0,64 0,75 0,6 0,8

b) Ontwikkelingslanden ... 3,14 3,88 4,08 4,58 5,66 5,41 8,49 14,6 9,3

waarvan :

Leden van de Organisa-
tie van aardolie-exporte·
rende landen ............... (0,61) (0,79) (0,81) (1,07) (1,49) (1,43) (2,15) (2,8) (2,3)

Republiek Zaïre .. " ..... (0,37) (0,47) (0,52) (0,43) (0,46) (0,47) (0,57) (1,6) (0,6)

2. Landen met centraal geleide 0,79economie ..................... 0,69 0,81 1,05 1,74 1,66 2,82 2,5 3,1

'fotaal (1) ... 41.94 48,33 51,69 59,25 72,52 70,83 91,56 100,0 100,0

Bronnen: Nationaal Instituut voor de Statistiek. Berekeningen van de Nnticnule Bank van België.

(1) Inclusief scheepsproviand en diversen.
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Tabel 2.

Nationale Bank van België : goud- en deviezenreserves en termijnpositie
in buitenlandse valuta's en, tegenover het buitenland, in Belgische franken

(Miljarden franken)

Goud- en deviezenreserves 'I'ermijnpositie waarvan :
I

Netto-"I Jaarlijkse
'I'egoe- tegoeden verande- .Jaarlijkse

den bij het Eel- Eind- Positie Positie ringen in veran de-
bij het Euro- Buiten- gischc totaal in in de totale ringen

Einde periode Goud- Interna- pese Iundse franken Totaal Buiten- Eel- 'rotan! buiten- Eel- goud- en in het
voor- t.ionale Fonds valuta's il landae gische landse gis che deviezen- eindtotaal
raad Mene- voor à contant valuta's Iranken valuta's. franken reserves (3 )

taire Moue- contant (2 ) (3 )
Fonds taire (1)=(,,)

(1) Samen- +(h)+
werking (c) +(d) (i)=(g) (j)~(f) (k)=(d) (1)=(0)

(a) (b) (c) (d) (e) +(0) (g) (h) +(h) +(i) +(g) +(11) (rn ) (n)

1968 ......... 76,2 15,3 - 18,1 -1,1 108,5 -18,3 1,7 -16,6 91,9 -Q,2 0,6
1969 ......... 76,0 7,8 - 35,6 -0,9 118,5 -34,2 3,7 -30,5 88,0 1,4 2,8 + 9,8 - 3,7
1970 .... . .... 73,5 29,8 - 39,0 -1,1 141,2 -37,9 11,4 -26,5 114,7 1,1 10,3 +19,3 +23,3
1971 ......... 77,2 50,3 - 35,0 -3,8 158,7 -35,5 26,7 - 8,8 149,9 -0,5 22,9 +13,6 +31,7
1972 ......... 75,4 52,0 - 52,4 -2,0 177,8 -21,5 20,6 - 0,9 176,9 30,9 18,6 +15,7 +23,6

1973 Nov. 73,8 55,3 1,3 82,3 -2,4 210,3 -29,8 27,3 - 2,5 207,8 52,5 24,9 +32,5(4) +30,9(4)
Dec. 71,8 54,4 3,5 75,9 -2,6 203,0 -26,5 27,3 0,8 203,8 49,4 24,7 +36,0 +34,4

1974 Nov. 71,8 53,6 ... 92,7 -3,3 214,8 -12,6 14,5 1,9 216,7 80,1 11,2 +1l,8(4) +12,9(4)
Dec. 71,8 53,3 ... 95,1(5)-3,1 217,1 -11,1 13,0 1,9 219,0 84,0 9,9 +14,1 +15,2

I

(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.

(2) Verschil tussen de tegoeden op het buitenland (behalve de uitvoeraccepten) ,
en de verplichtingen tegenover het buitenland, inzonderheid tegenover de centrale
banken.

(") Exclusief de boekhoudkundige veranderingen, namelijk 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 de waardevermeerdering van de Belgische frank 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 trekkingsrechten aan België in 1970, 1971 en 1972.

(4) Verandering voor de eerste elf maanden.

(5) Met inbegrip van de financiële bijstand op middellange termijn die de
Belgische Staat, krachtens de richtlijn van de Raad van de Europese Economische
Gemeenschappen van 17 december 1974, heeft verleend aan Italië en die de Nationale
Bank van België financiert voor rekening van de Staat, ingevolge de overeenkomst
welke op dezelfde datum werd gesloten tussen deze laatste en de Bank.



Tabel 3.

Officiële wisselkoersen vastgesteld door de in de Verrekenkamer te Brussel vergaderde bankiers

(Dageliikse noteringen. in Belgische franken)

A

1 1 1 1 1 100 1 1 l l 1 100 1

Duitse Ital. Cenadesr Zwibs. Zweeds e Deense
100 100 1 100

1D74 U.S.' pond Neder!. Franse Noorse Oostenr. Finse

dollar sterling gulden murk frank lire dolIar frank kroon kroon kroon schill.
escudo peseta zulre yen

mark

Januari
Hoogste 43,79 97,50 14,71 15,41 6,84 44,13 12,94 9,Ol 6,57 7,2'1 209,7 5161,75 76,30 10,90 87,58 14,94
Laagste 41,76 93,40 14,50 15,12 (1) 6,42 41,94 12,61 8,82 6,32 7,11 205,4 8159,00 72,10 10,65 83,52 14,15
Gemiddelde 42,82 95,32 14,59 15,24 6,64 43,21 12,74 8,93 6,44 7,18 207,0 9160,39 73,96 10,77 85,64 14,44

Februari
Hoogste 42,03 96,02 14,63 15,21 8,39 6,39 42,60 13,07 8,91 6,43 7,17 207,00 161,00 71,35 10,62 84,06 14,32
Laagste 39,96 92,38 14,44 14,97 8,14 6,19 41,07 12,78 8,68 6,34 7,06 204,00 157,10 68,46 10,16 79,92 13,92
Gemiddelde 41,00 93,33 14,51 15,12 8,28 6,27 41,98 ]2,92 8,77 6,38 7,11 205,74 158,97 69,58 10,46 82,00 14,11

Maart
Hoogste 40,56 94,55 14,67 15,46 8,37 6,36 41,86 13,11 8,86 6,46 7,12 208,90 161,00 68,80 10,49 81,12 14,43
Laagste 38,95 92,04 14,44 15,10 8,18 6,19 40,00 12,80 8,69 6,38 7,05 204,80 158,00 66,21 10,39 77,90 13,90
Gemiddelde 39,95 93,51 14,52 15,25 8,29 6,28 41,12 12,97 8,75 6,41 7,08 206,79 158,85 67,72 10,44 79,90 14,'22

April 14,64 15,46 8,21 6,26 40,79 12,94 8,91 6,49 7,13Hoogste 39,50 94,'24 208,75 165,00 67,39 10,48 79,00 14,30
Laagste 37,54 91,35 14,47 15,'29 7,70 5,95 39,13 12,75 8,79 6,36 7,04 206,70 156,30 65,33 10,24 75,08 13,48
Gemiddelde 38,87 92,96 14,56 15,41 8,01 6,1'2 40,21 12,87 8,85 6,42 7,08 207,96 157,99 66,57 10,39 77,75 14,04

Mei 39,85
Hoogste 38,29 92,35 14,63 15,46 7,81 6,05 13,18 8,87 6,45 7,21 214,00 167,00 66,58 10,34 76,57 13,75
Laagste 36,81 89,0'2 14,'29 15,02 7,67 5,91 38,30 12,76 8,73 6,37 6,97 207,60 153,50 64,40 10,12 73,6'2 13,30
Gemiddelde 37,66 90,88 14,51 15,3'2 7,75 5,96 39,15 12,94 8,8'2 6,41 7,07 210,28 156,14 65,71 10,23 75,31 13,58

uni
Hoogste 38,42 91,00 14,38 15,14 7,89 5,90 39,6'2 1'2,81 8,77 6,44 7,04 210,75 154,00 66,85 10,49 76,83 13,56
Laagste 37,59 90,39 14,29 14,88 7,69 5,81 39,01 12,63 8,66 6,30 6,9'2 207,75 153,20 65,89 10,22 75,19 13,33
Gemiddelde 37,95 90,69 14,33 15,04 7,74 5,84 39,'28 12,69 8,69 6,36 6,99 '209,64153,64 66,35 10,37 75,90 13,45

uH
Hoogste 38,'25 91,'20 14,78 14,97 8,15 5,94 39,19 1'2,89 8,75 6,42 7,06 213,00 155,00 67,15 10,54 76,49 13,40
Laagste 37,43 89,58 14,31 14,78 7,87 5,85 38,41 12,69 8,65 6,37 6,98 208,33 151,00 65,85 10,15 74,86 1'2,7'2
Gemiddelde 37,93 90,64 14,41 14,86 7,95 5,90 38,90 1'2,79 8,68 6,40 7,03 209,19 152,21 66,57 10,30 75,87 13,07

ugustus 91,32 14,56 14,88 8,18 5,98 40,10 13,12 8,8'2 6,47 7,10 '209,80154,50
Hoogste 39,40 68,60 10,40 78,80 13,04
Laagste 37,82 90,'29 14,43 14,78 8,05 5,85 38,58 12,88 8,68 6,36 7,01 '208,50151,70 66,45 10,'24 75,65 1'2,61
Gemiddelde 38,70 90,80 14,49 14,79 8,10 5,91 39,51 12,98 8,76 6,41 7,06 '208,95152,71 67,70 10,33 77,41 1'2,83

eptember 91,55 14,59 14,86 8,28 5,97 40,05 13,30 8,83 6,40 7,1'2 209,75 153,50 68,64 10,39
Hoogste 39,59 79,18 13,33
Laagste 39,23 90,99 14,46 14,78 8,18 5,94 39,87 13,07 8,79 6,30 7,08 '208,7015'2,00 68,14 10,26 78,46 13,01
Gemiddelde 39,4'2 91,31 14,53 14,8'2 8,21 5,95 39,96 13,15 8,81 6,36 7,10 '209,24152,78 68,40 10,35 78,83 13,19

ktober 5,94 39,62 13,39 8,83
Hoogste 39,24 91,62 14,57 15,06 8,'29 6,42 7,10 '211,50153,50 68,'26 10,27 78,48 13,18
Laagste 38,09 88,88 14,46 14,79 8,11 5,71 38,68 13,'23 8,71 6,39 6,9'2 208,20 151,00 66,45 10,06 76,17 12,72
Gemiddelde 38,57 89,98 14,52 14,88 8,15 5,79 39,24 13,31 8,78 6,40 7,01 '209,04152,02 67,24 10,16 77,14 12,90

ovember 5,75 38,66 14,25 8,79
Hoogste 38,23 89,35 14,57 15,19 8,17 6,44 6,98 212,70 151,80 66,69 10,16 76,46 12,77
Laagste 37,20 86,46 14,45 14,85 7,95 5,59 37,63 13,38 8,69 6,37 6,92 208,00 150,40 65,55 10,06 74,40 12,38
Gemiddelde 37,68 87,74 14,50 15,03 8,07 5,66 38,18 13,74 8,75 6,42 6,94 210,36 151,'24 66,10 10,11 75,36 1'2,57

ecember 5,65 38,04 14,58 8,95 6,44
Hoogste 37,65 87,43 14,56 15,11 8,'26 6,98 214,00 15'2,00 66,17 10,'24 75,29 12,56
Laagste 36,1'2 84,89 14,36 14,96 8,05 5,56 36,51 13,66 8,74 6,32 6,92 210,00 147,50 64,59 10,10 72,'25 12,04
Gemiddelde 36,86 85,90 14,49 15,02 8,15 5,60 37,33 14,15 8,81 6,39 6,95 211,67 150,05 65,42 10,14 73,73 12,'29

aar 6,84 44,13 14,58 9,01
Hoogste 43,79 97,50 14,78 15,46 6,57 7,24 214,00 167,00 76,30 10,90 87,58 14,94
Laagste 36,12 84,89 14,'29 14,78 (1) 5,56 36,51 12,61 8,65 6,30 6,92 204,00 147,50 64,40 10,06 7'2,'2512,04
Gemiddelde 38,95 91,09 14,50 15,06 5,99 39,84 13,10 8,78 6,40 7,05 '208,83154,7'2 67,6'2 10,34 77,91 13,39

J

J

s

o

N

D

J

(1 )

8,78 8,41

7,G7

~,07

Vau de

Ile tot de 18e

Hoogste 8,78

Langste 8,GO

Gemiddelde 8,G8

_____ Ja_n,un_rl_' I J·-,-a_r 1

Vnn de I Van 1 I Vau In januari
IDe tot de 31C tot 18 januari tot 31 december

B,41

B,GO

8,68

8,24

8,31



Tabel 4.

Schatkistontvangsten en -ultgaven voortvloeiend uit de uitvoering
van de gewone begroting

(Miljarden franken)

Ruwe cijfers Vergelijkbaar Saldo
gemaakte cijfers (1)

(e) =
Ontvangsten

I

Uitgaven Ontvaugateu

I
Uitgaven (ni - (b)

of
(a) (b) (c) (d) (c) - (d)

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
1973 ........................... 409,7 431,9 435,4 457,6 -22,2

1973 Eerste 10 maanden ... 347,7 364,9 360,2 377,4 -17,2
1974 Eerste 10 maanden ... 409,8 433,2 434,1 457,5 -23,4

(') De cijfers zijn vergelijkbaar gemaakt, enerzijds, door uitschakeling van de
ontvangsten en uitgaven betreffende het Bestuur van de Posterijen en dat van het
Maritiem 'I'ransport 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 Rxpansie en Regio-
nale Reconversie, van het Wegenfonds, van de algemene bijdrage van België in de
Europese Gemeenschappen en van het Speciaal Gemeentefonds. 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.
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Tabel 5.

Officiële stand van de rijksschuld

(Miljarden franken)

Directe schuld Van de
in Belgische franken in buiten- Indirecte Republiek

Zaïro Totaal
Einde periode Schuld lundse schuld over-

Geves- op Kort· geld- 'rota al genomen
(4)

tigde middel- lopende Totaal soorten
( 2) schuld

schuld lange schuld (1) (3 )
termijn

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 .................. 494,9 17,7 123,7 636,3 8,4 644,7 65,5 1,4 711 ,6

1973 Oktober ....... 563,9 16,4 lIG ,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

1974 Oktober ....... G21,4 19,7 114,8 755,9 4,7 760,6 59,8 0,8 821,2
December .... 613,7

I
19,7 123,'1 75G,8 4,6 761,4 59,2 0,8 821,4

Bron : Bestuur der 'I'hesaurio en Stautsschuld.

(1) Exclusief de intergouvernementele schulden voortvloeiend uit de oorlog 1914-

1918.

(") Schuld in Belgische franken en in buitenlandse valuta's uitgegeven door over-
heidsinstellingen, maar waarvan de' rente en de aflossing ten laste vallen van de
begroting van de rijksschuld.

e) Schuld waarvan de Belgische Staat de last voor zijn rekening neemt op grond
van de overeenkomst van 6 februari 1965 tussen België en de Republiek Zaïre, goed-
gekeurd 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 boekingswijze. 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 flnanelerlngsbehoeften van de centrale overheid

(Veranderingen in m-iljarden franken)

H173
I

HJ74
lOGO 1070 1971 lU72 1973

(Eerste 10 maanden)

l. Rijksschuld (1) .... ... . .. ... ... .. +28,1 +23,3 +23,0 +66,9 +53,1 +54,8 +56,5

2. Verrichtingen zonder geldbewe-
gingen :

a) Schatkistcertificaten in het
bezit van het Internationale
Monetaire Fonds (2) ......... (+ 2,3) (- 0,5) (-10,4) (+ 3,9) (+ 1,3) (+ 1,4) (- 1,3)

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 ) ... (- 5,0) (-) (-) (-) (-) (-) (-)

cl Tegoeden van de Nationale
Bank van België bij het
Bestuur der Postchecks voor
rekening van de Ministers
van Nationale Opvoeding (4) (+ 0,2) ( ... ) (- 0,3) (- 0,2) (- 2,1) (- 2,1) (-)

d) Diversen ..................... (+ 0,7) ( ... ) (- 0,1) (- 0,5) (+ 2,8) ( ... ) ( ... )

Totaal 2 ... - 1,8 - 0,5 -10,8 + 3,2 + 2,0 - 0,7 - 1,3

3. Door het Wegenfonds geaccep-
teerde wissels (5) ..., . .. ... ... .. - 1,8 .. . .. . .. . .. . . .. ...

4. Middelen beschikbaar voor de
dekking van de netto financie-
ringsbehoeften door de Schatkist
(= l. - 2. + 3.) ............... +28,1 +23,8 +33,8 +63,7 +51,1 +55,5 +57,8

5. Gedebudgetteerde schuld ten las-
te van de centrale overheid (6) +12,9 +13,9 +17,6 +23,7 +19,9 +18,4 +15,9

6. Middelen beschikbaar voor de
dekking van de netto fin an cie-
ringsbehoeften van de centrale
overheid (= 4. + 5.) (1) ... +41,0 +37,7 +51,4 +87,4 +71,0 +73,9 +73,7

(1) 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,
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ontvangsten en uitgaven bij de Nationale Bank van België en niet bij de Schatkist tot
gevolg.

(3) De leningen aan het Internationale Monetaire Fonds verstrekt bij toepassing
van de Algemene Leningsovereenkomsten en de aflossingen door het Fonds van die
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 die financiering heeft ingeschreven,
worden beschouwd als een verrichting die geen ontvangsten of uitgaven van geldmid-
delen in hoofde van de Schatkist tot gevolg heeft.

(4) Tot november '1973, d.w.z. gedurende de periode dat in de rijksschuld was
opgenornen de verplichting van de Staat die overeenstemt, met de bedoelde tegoeden.
De veranderingen in deze leatste 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 opge-
leverde werken (koninklijk besluit n" 41 van 29 september 1967).

(6) Schuld tegenover de financiële instellingen en rechtstreeks beroep op de
kapitaalmarkt, voor zover zij konden worden opgetekend.

e) Zie tabel10, kolom (c), blz. 77.
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Tabel 6.

Chartaal geld (*)

(Miljarden franken)

Einde periode

Door de Dool' de
Ne tiouule Bonk Schatldsb

vnn België uitgegeven
uitgegeven biljetten

biljetten en munten

183,2 6,6
183,0 7,0
188,2 7,5
201,8 8,1
222,6 8,5

228,0 8,9
238,5 9,1
243,1 9,2
256,1 9,5

1968
1969
1970
1971
1972

1973 Oktober
December

1974 Oktober
December

(*) Zie Tijdschrift van de Nationale Bank van België, Statistieken, tabel XIII-4.

Jaarlijkse
Cbnrtaa l geld veranderingen

(1) in het
chartaal geld

185.'4
185,2 0,2
190,7 + 5,5
204,5 +13,8
225,3 +20,8

231,0 + 5,7 (2)

240,7 +15,4
246,0 + 5,3 (2)

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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Tabel 7.

Giraal geld (*)

(Miljarden franken)

In het bezit van de bedrijven en pur ticuliercn

In het Jaarlijkse

bij de bij het bij de bezit verunde-
Einde periode Nationale Bestuur

banken van de Eiudtotna l ringen

Bank van der en 'I'otnal overheid in het

België Postchecks overh eids- (1) eindtotaal
instellingen

1968 ....................... 0,8 46,3 123,3 170,4 20,8 191,2

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 (3 ) ................. 0,6 49,6 176,4 226,6 33,9 260,5

1972 ....................... 0,6 60,3 206,1 267,0 37,9 304,9 +44,4

1973 Oktober ............ 0,4 61,6 224,5 286,5 40,7 327,2 +22,3(4)
December ......... 0,5 61,4 231,2 293,1 43,1 336,2 +31,3

1974 Oktober ............ 0,2 64,1 248,7 313,0 41,7 354,7 +18,5(4)
' ..

(*) Zie Tijdschrift van de Natlonule 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 Best-uur

der Postchecks.

(4 ) Verandering III de eerste tien maanden.
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Tabel 8.

Giraal geld
Totaalcijfers der gedane betalingen en gebruiksfrequentie (*)

'I'otealcijfers vun de gedane betalingen Gebruiles frequent ie(Mi/jard." fran leen)
Maandgemiddelden

per etandaardmunnd door middel doormiddel van de van de
van 25 dagen van direct van tegoeden Totaal direct tegoeden

opvraagbare bijhetBestuur opvraagbare bijhet Bestuur
bonkdeposito's der Postchecks bankdeposito's der Postchecks

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

(I)
........................... 435,4 266,4 701,8 3,25 4,15

1973 ........................... 522,5 293,3 815,8 3,38 4,41
1973 Eerste II maanden ... 515,1 292,3 807,4 3,34 4,42
1974 Eerste II maanden ... 634,8 350,8 985,6 3,93 4,75~~- ~~-

(2 ) (2 )
~~- ~~-

1973 le kwartaal ............ 482,8 291,3 774,1 3,30 3,31 4,40 4,41
2e kwartaal ............ 528,7 308,9 837,6 3,33 3,34 4,54 4,49
30 kwartaal ............ 515,7 282,5 798,2 3,26 3,41 4,35 4,48
4e kwartaal ............ 562,7 290,5 853,2 3,64 3,52 4,36 4,49

1974 le kwartaal .. ......... . 586,5 346,4 932,9 3,79 3,66 4,77 4,54
2e kwartaal ............ 655,2 362,7 1.017,9 3,92 3,90 4,75 4,70
3e kwartaal ............ 636,7 339,8 976,5 3,85 4,03 4,71 4,87

..
(*) Zie 'I'ijdschriftvan de NationaleBank van België,Statist.ieken,tabelXIII-13 .

e) De cijfers van 1972 tot 1974 zijn, om statistische redenen, niet geheel ver-
gelijkbaar met die van de voorgaande jaren.

(") Voor seizoeninvloeden gecorrigeerde cijfers.
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Tabel 9.

Deposito's op gewone boekjes

(Veranderingen in miljarden. franken)

Depositonemende instellingen

I

Algemene

I
Private

I

Openbare Totaal
Banken Spaar- en spaarkassen krediet-

Lijfrentekas instellingen

1969 ........................... + 2,2 + 3.7 + 4,9 + 0,5 + ll,3

1970 ........................... + 2,7 + 1,5 + 2,8 + 0,5 + 7,5

1971 ........................... +21,8 +16,2 +12,3 + 3,2 + 53,5

1972 ........................... +35,6 +23,0 +22,7 + 6,0 + 87,3

1973 ........................... +24,9 +19,5 +19,7 + 4,9 + 69,0

1973 Eerste 10 maanden ... +17,9 +12,7 +13,0 + 2,8 + 46,4

1974 Eerste 10 maanden ... + 2,7 + 6,9 + 4,8 + 3,5 + 17,9
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Tabel 10.

Uitstaande obligaties en kasbons in Belgische franken

Indeling naar emittenten

(Veranderingen in miljarden franken)

Private
Einnncië!e Overige spa.arknsaeu,

Centrale overheide- publiek- hypotheek- Overige,overheid instellingen rechtelijke Banken en emutenten 'I'otaul
(1) ( 2) lichamen en kapitalisatie-

instellingen muntschap-
pijen ( 2)

1969 ....................... + 29,2 + 20,7 + 9,1 + 4,5 + 5,6 + 2,5 + 71,6
1970 ....................... + 28,4 + 42,2 + 11,5 + 4,6 + 7,0 + 5,5 + 99,2
1971 ....................... + 79,4 + 48,9 + 14,5 + 4,8 + 7,2 + 10,8 +165,6
1972 ....................... + 94,6 + 33,3 + 17,4 + 5,3 + 4,5 + 23,1 +178,2
1973 ....................... + 79,2 + 41,8 v+ 13,8 + 6,1 v+ 8,9 v+ 17,1 v+166,9

1973 Eerste10 maanden + 85,6 + 35,8 v+ 3,1 + 5,1 v+ 7,5 v+ 12,8 v+149,9
1974 Eerste10 maanden + 74,3 + 44,3 v- 0,3 + 5,3 v+ 10,4 v+ 9,7 v+143,7

(") Directe en indirecte schuld, alsmede de gedebudgetteercle schuld ten laste
van de centrale overheid, voor zover zij kon worden opgetekend.

(") Inclusief spaarbons of -certificaten,
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Tabel 11.

Uitstaande obligaties en kasbons in Belgische franken

Indeling naar het houderschap

(Veranderingen in miljarden franken)

Instellingen Andere Overigemet overwegend Iinnncië!o
Overheidgeldscheppend instellinzen houdors 1'otl\;'tl

knrus ter (1) ( 2)

1969 ........ ...... . " + 11,8 + 1:),0 + 0,4 + 46,4 + 71,6

1970 .... ....... ....... + 28,9 + 5,3 + 0,9 + 64,1 + 99,2

1971 ..... ..... ...... , . .. + 48,9 + 45,2 + 0,8 + 70,7 +165,6

1972 ...... ..... .......... .. + 55,7 + 58,8 + 1,0 + 62,7 +178,2

1973 .... .......... . . .... . . .. . + 47,9 + 26,3 + 1,4 v+ 91,3 v+166,9

1973 Eerst.e10 maanden ... + 49,4 + 21,6 + 1,2 v+ 77,7 v+149,9

1974 Eerste10 maanden v + 36,8 + 18,5 + 1,7 + 86,7 +143,7

(1) Exclusief de netto-aankopen van sommige financiële instellingen, waarvan het
bedrag voor 1974 niet bekend is : die van de instellingen voor verzekering op het leven
en tegen arbeidsongevallen en die van de pensioenfondsen.

( 2) De cijfers van deze kolom zijn als sluitpost berekend en vertegen woordigen
in hoofdzaak de netto-aankopen van de particulieren en van de bedrijven. Cf. tabel 12
van deze bijlage.
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Tabel 12.

Uitstaande obligaties en kasbons in Belgische franken
aangehouden door de particulieren en de bedrijven

Indeling naar emittenten

(Veranderingen in miljarden franken)

Private
Overige spnurkassen.

Centrale Financiële publiek- hypotheek- Overige
overheid

overheids- rechtelijke Banken PIl emittenten Totaal
instellingen lichamen en kupitelisatie.

instellingen maa~~chap-
prjen

I
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 + 6,6 + 70,7

1972 ...... ..... ........... +19,5 +18,8 + 5,0 + 5,2 + 4,3 + 9,0 + 62,7

1973 ....................... +20,9 +37,3 v-t G,7 + 6,1 V+ 8,6 V+11,7 v+ 91,3

1973 Eerste 10 maanden +22,8 +31,0 v+ 2,8 + 5,1 v+ 7,2 v+ 8,8 v+ 77,7
1974 Eerste 10 maanden +37,6 +33,1 v- 3.2 + 5,3 v+10,1 v+ 3,8 v+ 86,7
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Tabel 13.

Rentepercentages van beleggingen in Belgische franken
die openstaan voo,r het publiek (1)

'I'arm ijndeposito's Deposito's Rendement bij de uitgifte Gemiddeld
bij de banken op gewone van de kasbons en obliga.ties beursreudement
(3 maanden) spnurboek jea van de openbare van de

bij de kredietinstellingen sta.atsleningen
Einde periode Algemene (met meer

Spaar- en dan 5 jaar
Grote Gewone

Lijfrentekas looptijd)
deposito '5 deposito's (3 ) (1 jaar) (5 jaar) (4)

( 2)

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 .................. 5,250 3,00 4,00 5,25 6,25 7,21

1973 Juni ..... ... 5,875 4,00 4,25 5,75 7,00 7,21
Decemh~r .... 9,500 5,75 4,75 6,75 7,50 7,92

1974 Januari .... 9,625 5,75 5,00 6,75 7.50 8,14
Februari ...... 11,250 6,25 5,25 7,25 8,00 8,22
Maart ......... 9,625 6,25 5,'25 7,'25 8,00 8,36
April .......... 10,500 6,75 5,'25 7,'25 8,00 8,71
Mei ... . . ... .. . . 11,875 6,75 5,'25 8,00 8,75 8,78
Juni .......... 11,875 6,75 5,75 8,00 8,75 8,86
Juli ............ 1'2,000 7,00 5,75 8,00 8,75 8,82
Augustus ..... l1,G'25 7,00 5,75 8,00 8,75 9,26
September ... 11,500 7,25 6,'25 8,'25 9,75 9,1'2
Oktober ... 10,750 7,'25 6,25 8,'25 9,75 8,92
November .... 11,125 7,00 6,'25 8,25 9,75 9,00
December .... 10,500 7,00 6,'25 8,'25 9,75 9,03

( ') Percentages vóór belastingheffingen bij de bron.

(2) Indicatieve percentages voor de deposito's van fr. 5 tot 20 miljoen.

(3) 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. Voorts werd, voor de periode van 16 september tot 31 december 1974,
een « aanmoedigingspremie 1974 » van 1 pct. 's jaars toegekend over de gewogen ge-
middelde toename van het tegoed in rekening t.O.V. het saldo op 15 september 1974.
Doordat de inkomens uit deposito's op gewone spaarboekjes ten belope van een bepaald
bedrag (thans fr. 15.000 per jaar) vrijgesteld zijn van belasting, kan hun rentevoet
niet worden vergeleken met die welke voorkomen in de andere kolommen.

(4) Percenta,ges bij het begin van het volgende jaar of van de volgende maand.
Zie Tijdschrift van de Nationale Bank van België, Statistieken, tabel XIX-6.
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Tabel 14.

Rentepercentages van de Belgische geldmarkt, de Euro-Irank en de Buro-dollar (':')

Niet·
Sch uùldstcerti licnten geviseerde Deposito's

uitgegeven en niet in Euro-valuta's
bij toewijzing H.W.I. gecerbifi- (3 mnnnden )

Schatkist- (4) geviseerde of cccrde (2)
eer-ti- Reu ten- gecertificeerde bank-

Ilenten fonds- accepten

Daggeld op eeer certi- bankaccepten verhandeld
korte Henten betreffende op de

l') termijn (4 markt YaIJ
(3 mnuuden )

invoer het parti.
mannd en) (a) (ij (12 (120 dagen culiere Belgis8he Dollars

(2 ) m aanrl en ) maanden) Cil minder looptijd) disconto frn n ken (6 )

(2 ) (5 ) (voor
ongeveer

00 dagen)
(2 )

I
1968 ........... -. '2,84 5,00 5,'25 5,30 5,30 4,00 6,50 7,'25 6,75
1969 ............. 5,40 8,50 8,75 8,80 8,80 7,40 8,75 9,50 10,00
1970 . . . . . ..... . . 6,'25 6,95 7,'25 - 7,75 6,00 7.00 7,31 6,37
1971 ............ 3,70 4,80 5,15 5,65 6,15 4,45 5,65 5,75 5,6'2
1972 - - . . .... . . . '2,48 4,50 4,85 5,25 5,85 4,90 5,40 5,81 5,6'2

1973 Juni .... 3, :7) 5,70 6,00 6,20 6,50 5,40 6,00 6,31 8,87
December -- 6,37 ~S) 7,fi5 7,95 - 8,10 7,65 9,50 10,'25 9,87

19H Januari .... S,5'2 7,65 7,95 - 7,75 7,65 10,50 10,75 8,50
Februari 7,94 8,50 8,75 - 8,60 8,65 11 ,50 12,00 8,'25
Maart .- 8,96 9,00 9,40 - 8,50 8,65 10,'25 10,31 9,75
April ...... 9,:H 9,40 9,70 - 9,00 8,65 10,75 11,16 11 ,50
Mei .- .... a,52 10,00 10,'25 10,00 8,75 8,65 1'2,50 1'2,69 11,75
Juni -- 9,59 11 ,'25 11 ,50 - - 8,65 12,25 12,56 1'2,75
Juli .... 10,34 11,75 1'2,00 10,00 9,00 8,65 10,00 12,75 . 1'2,63 13,37
Augustus .-- 9,68 11,75 12,00 1'2,00 9,00 8,65 10,00 1'2,50 1'2,50 13,75
September 9,4'2 11,75 12,00 11,75 9,00 8,65 10,00 11,75 1'2,19 1'2,00
Oktober -- 9,19 11 ,'25 11 ,50 11,50 9,00 8,65 10,00 11 ,15 11 ,38 9,87
November 9,50 10,75 11,'25 11,00 8,80 8,65 10,00 Jl,15 11,88 10,37
December .. 9,04 10,50 11,00 - - 8,65 10,00 10,90 11,'25 9,87

(*) Zie 'I'ijdschrift vun Je Nutionale Bank VUl! Belgie. Stutist.ieken, tabellen XIX-2 en U.

( 1) Daggemiddelden.
( 2) Einde periode.

ca) Laatste wekelijkse toewijzing van de periode.

('1) Laatste toewijzing van het jaar of toewijzing van de maand.

CS) Tussen 1 juni 1970 en 22 oktober 1973 : rentepercentages voor de verrichtingen
op 61 tot 120 dagen. Het gaat om het percentage voor de accepten die worden aan-
gerekend op het herdisconto- en visumplafond van de cederende bank bij de Nationale
Bank van België; vanaf 8 juli 1974 verschilt het percentage naargelang de accepten
worden aangerekend op het subplafond A (Iinkerkolom ) of op het subplafond B (rechter-
kolom ):

(6) Bron : 'l'he Times. Tarief voor de belegger die zich niet dekt op termijn.
(7) Eerste halfjaar.

(8) Tweede halfjaar.



Tabel 15.

Officieel disconto- en yoorschottentarief yan de Nationale Bank yan België

Voorschotten in
rekening-courant

en leningen tegen
Disconto

Accepten vooraf
door de

Nationale Bank van
België geviseerd

Schat-
Schut- kist

Niet- kist- cert.i-
Geacccp- NLet- geu.ccer-

en flcaten

teerde, teerde Renten- uitge-
geuccep-

en niet fonds- geven overige
Diet teerde, bij een cert.i- voor

"ij een bij een bank ticaten meer over-

bunk bank gedomi- uitge- dan heids-
cilieerde geven 130 fondsengedomi- gedomi- wissels

voor dagen
cilieerde ci!iecrde maxi. en voor ( 2)

en
wissels wissels pro- mum maxi-

messen 130 mum
dagen 374

(1) dagen
(1 )

Geaccep-

teerde,
bij een

bank
gedomi-
cilieerde
wissels

Invoer Uitvoeren
warrants

Einde jan!'

1968 . . .. . . . . . . . .. ......... .... . 4,50 4,50 4,00 5,25 5,75 6,25 5,50 5,75 6,25

Geaccepteerde, bij een bank gedo-
rnici1ieerde wissels, warrants en

geviseerde (3 ) of geccrtifi- Overige wissels
ceerde (4) accepten waaraan en promessen

buitenlandse 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

1974 .............. 8,75(5) 9,50 9,50(6)

10i4

7,75
8.75(')

8,50
9,50

8,50
9,50 (6)

1 [anuar i > 31 januari
1 februari· 31 december ..

(1) Maximaal beleningspel'centage 95 pct.

(2) Maximaal beleningspercentage 80 pct.

(") Het visum werd a.fgeschaft op 1 april 1974.

(4) Het certificeringsstelsel werd op 1 juni 1970 ingevoerd.

(5) Rentepercentage van het op het herdiscontosubplafond A aangerekend papier
(vanaf 8 juli 1974). Zie blz. 117.

(6) Dit rentepercentage is eveneens de discontovoet voor het op het herdisconto-
subplafond B aangerekend papier (vanaf 8 juli H174). Zie blz. 118.
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Tabel 16.

Speciale rentepercentages van de Nationale Bank van België

Einde maand

1973 December

1974 Januari .
Februari .
Maart
April .
Mei
Juni
Juli
Augustus
September
Oktober
November
December

Herdisconberings-
mogelijkheid van

het Herdiscon-
tering- en

\\' aurborgiustituut
voor de mobili-
sering van niet

op de herdis-
contoplafonds
a.angerel ..end
papier (1)

9,50

10,50
11,75
10,25
11,25
12,50
12,25
12,75
12,25
11,50
10,50
10,00
10,00

Voorschotten
boven het

maandelijkse
quotum toe-
gewezen aan

de banken, de
private spaar-
kassen en de

open bare krediet-
instellingen (2)

13,00
12,75
11,75
10,75
10,25
10,25

(') Rentepercentages die sedert 21 december 1973 bestaan. Zie blz. 119.

(') Rentepercentages die sedert 8 juli 1974 bestaan. Zie blz. 119-120.
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Tabel 17.

Daggeld (*)

(Miljarden franken)

de
banken

het
Renten-

fonds

Kapitaal uitgeleend door Kapitaalopgenomen door

het
Henten-

fonds

Totaal
van de
verhou-
delde
kapi-
talen

de
overige
instel-
lingen

het
Herdiscon-
tering- en
Waarborg-
instituut

d"
overige
instel-
lingen

Daggemiddelden de
bunken

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 II ,5

1974 ........................... 6,2 1,4 4,2 3,1 3,9 4,2 0,6 11 ,8

(*) Zie rrijdschrift van de Nationale Bank van België, Stetdstieken , labo! XVlII-l
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