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De omslag van de eonjunctuur die zich aan het einde van 1973
aftekende, heeft, evenals de voorafgaande economische opbloei, al de
geïndustrialiseerde landen getroffen; voor die landen gezamenlijk vermin-
derden de voornaamste categorieën particuliere bestedingen; in bijna al
die landen daalde het nationale produkt; andere maken een periode van
stagnatie door; overal zijn de produktiefactoren in hoge mate onder-
bezet; de werkloosheid in het bijzonder bereikt cijfers die sedert het einde
van de tweede wereldoorlog nooit voorkwamen. In weerwil van die ver-
traging blijft de inflatie, die met de structuren verweven blijkt te zijn,
voortduren met een van land tot land wisselende intensiteit; uit vrees haar
nog verder aan te wakkeren, wegen de overheden het relancebeleid nauw-
lettend af. De ontreddering van het internationale monetaire stelsel, een
spiegelbeeld van meer fundamentele verstoringen, zou de inkrimping van
het handelsverkeer in de wereld kunnen verergeren. Veeleer dan een
recessie maakt de westerse wereld een crisis door; de materiële gevolgen
ervan worden in ruime mate verzacht in die landen waar uitkeringen de
werklozen ondersteunen; maar die maatregelen, hoe nodig ook, laten de
diepgaande problemen onopgelost.

Op de wereldmarkten van de basisprodukten veroorzaakte de terug-
gang van de vraag een afbrokkeling van de meeste noteringen, ook al bleef
hun gemiddeld peil hoog in vergelijking met dat van de laatste decennia.
Daarentegen stegen de prijzen van de afgewerkte produkten verder, zij
het in een veel trager tempo dan ,in 1974. Aldus verbeterden de ruilvoeten
ten gunste van de geïndustrialiseerde landen. Die verandering droeg bij
tot het herstel van de balans van het lopende verkeer van de leden van de
Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling, waarvan
het tekort - meer dan 30 miljard dollar in 1974 - in 1975 bijna ver-
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dween; die verbetering is ook toe te schrijven aan twee andere factoren :
de daling van het invoervolume van de genoemde landen en de groei van
de aankopen van afgewerkte produkten door de olieproducerende landen.
Het handelsoverschot van deze laatste was niet meer zo groot als in 1974.
De andere ontwikkelingslanden zagen hun betalingsbalans verslechten en
zij moesten hun buitenlandse schuld, die in verhouding tot hun terug-
betalingsmogeliikheden reeds buitensporig hoog was, meestal nog ver-
groten.

Inde meeste geïndustrialiseerde landen schonk de verbetering van
de betalingsbalans opnieuw meer vrijheid van keuze inzake het economisch
beleid van de overheid. Dat beleid was hoofdzakelijk gericht op de aan-
wakkering van de economische groei. Nagenoeg overal werden de thans
klassiek geworden middelen ter ondersteuning van de bestedingen aan-
gewend, met name de aanvaarding van deficitaire begrotingen voor de
centrale overheid of zelfs voor de gehele overheidssector en de neerwaartse
druk op het rentepeil. Gelukkig vermeden de regeringen, afgezien van
grensgevallen, een beroep te doen op invoerbeperkingen om de binnen-
landse activiteiten te bevoordelen.

Zolang de eonjunctuur gelijklopend bleef, was de daling van de
rentetarieven algemeen; zij was nochtans meer afgetekend in de Bonds-
republiek Duitsland en in de Verenigde Staten. De dollar verzwakte
trouwens op de valutamarkten, ten gevolge van kapitaaluitvoer, tot om-
streeks het midden van het jaar; daarna brachten de stijging van de geld-
marktrente in de Verenigde Staten samen met het ontstaan van belang-
rijke overschotten in de balans van het lopende betalingsverkeer van dat
land, een zeer duidelijke versteviging van de dollar teweeg.

In feite werd die valuta opnieuw in het centrum van de internationale
monetaire mechanismen geplaatst, als betaalmiddel- zelfs tussen de leden
van de Europese Gemeenschap - en als reserve-instrument; nochtans
wordt zij weinig of niet als standaardeenheid gebruikt voor de bepaling van
officiële pariteiten, daar waar er nog bestaan. De schommelingen van de
dollarkoers hebben, vaak als gevolg van kapitaalbewegingen, afmetingen
aangenomen die in Europa bezorgdheid wekten wegens de weerslag op
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het handelsverkeer; immers, wanneer haar valuta in sterke mate tegen-
over die van de andere landen in waarde vermindert, geniet de
Amerikaanse economie, die in totaal weinig van de invoer afhankelijk is,
meer dan de meeste andere, concurrentiële voordelen. De Conferentie
te Rambouillet, in november, aanvaardde het beginsel dat overheidsinter-
venties gewenst zijn om de wisselkoersschommelingen in toom te houden
als het duidelijk is dat zij niet uit diepgaande veranderingen voortvloeien.
Hiermee werd bevestigd dat de regel van het zuivere zweven, die
sommigen op een bepaald ogenblik als het afdoende heelmiddel voor
de evenwichtsverstoringen van de betalingsbalansen beschouwden, was
prijsgegeven. Maar inmiddels werd nog geen enkele internationale over-
eenstemming bereikt over de te nemen concrete maatregelen om de koersen
te beïnvloeden.

Weliswaar werd officieel erkend dat een grotere stabiliteit van de
wisselkoersen afhangt van de economische en financiële toestanden in de
verschillende landen. Maar wanneer het erop aankwam die toestanden
beter te harmoniseren, bleef het tot dusver bij goede voornemens. Nochtans
werden zopas akkoorden bereikt om de quota's van de leden van het Inter-
nationale Monetaire Fonds te verhogen, de trekkingsmogelijkheden van
de deficitaire landen te verruimen en de middelen waarover het Fonds te
hunnen gunste kan beschikken op te voeren.

Geen enkele nieuwe ontwikkeling deed zich voor in de Europese mo-
netaire integratie, behalve de officiële terugkeer van de Franse frank tot
het communautaire wisselkoersstelsel na een periode van feitelijke norma-
lisatie van de positie van die valuta. De werking van het Europese Fonds
voor Monetaire Samenwerking werd verbeterd. Zijn rol alsook die van de
valuta's van de Lid-Staten hebben nochtans aan betekenis ingeboet sedert
de centrale banken van de Gemeenschap en die welke aansloten bij het
communautaire valutastelsel om technische redenen besloten met dollars
op de valutamarkten te interveniëren om de koersschommelingen van die
valuta af te zwakken; in werkelijkheid droegen die interventies dan ook
indirect veel meer bij tot de convergentie van de koersen binnen de Euro-
pese « slang » dan de ad hoc mechanismen waarover men het eens gewor-
den was.
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In feite streefden de leden van de Europese Gemeenschap in 1975 in
de eerste plaats naar het herstel van de economische groei, maar de ver-
scheidenheid in hun toestanden, vooral op het gebied van het betalings-
verkeer met het buitenland, was geen aansporing om een echt Europees
anti-crisisbeleid te voeren. Bij gebrek aan optreden in onderling overleg,
trof elk land de maatregelen die in het licht van zijn eigen beleidsnormen
toelaatbaar waren en rekende het op een herstel van de economische
activiteit in grotere landen. Veel hing af van de ontwikkeling van de
Amerikaanse economie. De wederopleving van de vraag, die aldaar in het
tweede halfjaar duidelijk werd, en een begin van verbetering in Japan
openen gunstiger vooruitzichten voor de komende ontwikkeling van de
Europese volkshuishoudingen, waarvan ieder zich aldus op sleeptouw
genomen voelt.

Inde laatste dagen van het jaar overhandigde de Belgische Eerste
Minister aan zijn collega's van de Europese Raad het belangrijke verslag
dat zij hem verzocht hadden op te stellen om het concept van Europese
unie te omschrijven.

De weerslag van de verzwakking van de vraag op het reële inkomen
werd later en minder scherp gevoeld in België dan in de voornaamste
industriële landen; nochtans is het volume van het bruto nationale produkt,
na een stijging met 4 pct. in 1974, met ongeveer 2 pct. gedaald in 1975;
het waren de uitvoer en de investeringen in vaste kapitaalgoederen van de
verwerkende bedrijven, gemeten in vaste prijzen, die de omslag onder-
gingen; de woningbouw heeft zich gehandhaafd; het volume van het
gezinsverbruik is nog lichtjes vooruitgegaan; de staatsuitgaven zijn ver-
meerderd.

Onder de grote bedrijfssectoren werd de industrie het meest
getroffen: in totaal is haar produktie in 1975 gemiddeld met ongeveer
10 pct. gedaald; in de verwerkende industrie liep de bezettingsgraad van
het produktievermogen trouwens terug van een maximum van 85 pct.
in mei 1974 tot 71 pct. in oktober 1975; de verzwakking van de vraag werd
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het ergst aangevoeld in de industrieën die halffabrikaten voortbrengen.
Daartegenover heeft de zeer belangrijke sector van de diensten, in zijn
geheel, meer weerstand aan de recessie geboden; de activiteit in sommige
takken vertoonde zelfs nog een vooruitgang.

De overeenstemmende dispariteiten vindt men terug in het verloop
van de werkgelegenheid; op grond van de jaargemiddelden vermeerderde
de volledige werkloosheid in 1975, in vergelijking met 1974, met ongeveer
70 pct., maar de toestand verslechterde verhoudingsgewijs meer in de in-
dustriële bedrijven dan in de dienstensector.

De ingewikkelde werkelijkheid vereenvoudigend kan men stellen dat
in de Belgische economie een zekere dichotomie geschapen werd : de
activiteiten die tegen de crisis zijn beschut vertonen een beeld dat geheel
verschilt van dat van de andere. De algemene zwakheid van de vraag
in de ontwikkelde landen trof bepaalde bedrijfstakken die gespecialiseerd
zijn in zeer aan concurrentie onderhevige produkten; de werkloosheid is
er reeds groot en de werkgelegenheid blijft er bedreigd door het vooruit-
zicht van rationalisaties die nochtans onmisbaar zijn voor de instandhouding
van de produktiviteit van de bedrijven in die sectoren die moeizaam tegen
de stijging van de binnenlandse kosten optornen; hun rentabiliteit was
ongetwijfeld gering, of zelfs nihil of negatief, en de onzekere toekomst
van vele onder hen, waarvan het beheer een nieuwe aanpak behoeft, ver-
ontrust het kaderpersoneel en ontlokt bij de arbeiders reacties gericht op
de verdediging van de werkgelegenheid. De toestand doet zich anders voor
in de beschutte sectoren, hetzij dat het gaat om particuliere onder-
nemingen die vooral bedrijvig zijn op de binnenlandse markt, waar ze een
feitelijke bescherming genieten, hetzij dat het gaat om de talrijke takken
van de administratie, in zeer ruime zin, waar de werknemers een vaste
betrekking hebben; de activiteit van die sectoren was een factor van
steun voor de totale vraag, maar de lasten van de nieuwe kostenstijgingen
konden nog in vrij ruime mate worden afgewenteld, op de verbruiker
of op de belastingplichtige, door prijsstijgingen of door een verzwaring van
de belastingen; de gedragingen blijven er dan ook inflatoir, zowel inzake
de prijzen als wat de inkomens van allerhande aard betreft; de opwaartse
druk die hiervan uitgaat verspreidt zich, door het vrije spel van de markt

XIII



of als gevolg van het streven van andere sociale groepen naar het peil
van de eerstgenoemde, waardoor deze laatste haar moeilijkheden nog ziet
verergeren; de noodzaak van een wijziging van de gedragingen wordt in de
beschutte sectoren rechtstreeks slechts weinig aangevoeld, terwijl de aan-
sporingen om die noodzaak te aanvaarden ter wille van de onderlinge
economische afhankelijkheid en de sociale gelijkheid, in alle kringen
sceptisch worden onthaald.

Die dichotomie is een belangrijke factor van het voortduren van de
stijging der kleinhandelsprijzen; de verzwakking van ruime bestanddelen
van de vraag, de niet-gebruikte uitrusting, de werkloosheid, de prijsdaling
van de basisprodukten, de algemene en daarna selectieve blokkeringen van
de binnenlandse prijzen hebben niet verhinderd dat de stijging van het
indexcijfer der consumptieprijzen in 1975 nog 11 pct. bereikte, d.i. 4 pct.
meer dan in 1973, het laatste volledige jaar van hoogconjunctuur.

Aangezien die dichotomie het streven van de verschillende sociaal-
professionele groepen naar meer voordelen liet voortduren, en de klein-
handelsprijzen verder omhooggingen, kwam de vertraging in de stijging
van de uurlonen slechts langzaam tot stand; van september 1974 tot sep-
tember 1975 nam het indexcijfer van de gemiddelde brutoverdienste van
de arbeider per gewerkt uur nog met ongeveer 17 pct. toe, tegen 23 pct.
in de twaalf voorafgaande maanden. Vermits tussen die twee periodes de
produktiviteit in de industrie bijzonder sterk verminderd schijnt te zijn,
moeten de loonkosten per eenheid produkt gestegen zijn; bovendien werden
de vaste algemene onkosten over een kleinere hoeveelheid verkochte
goederen verdeeld; in sommige gevallen veroorzaakten die veranderingen
een verlaging van de winstmarges van de bedrijven of zelfs het toestaan van
verkoopprijzen die beneden de kostprijzen lagen; in andere gevallen ver-
sterkten zij de invloed van de nog actieve factoren van stijging; hieronder
moeten worden vermeld het nog ruim verspreide gebruik de winstmarges
te berekenen in procenten van de kost- of aankoopprijzen en de omstan-
digheid dat de inkomens van vele niet-loontrekkenden vaak verhoogd wor-
den zonder verband met een produktiviteitstoeneming, maar, grosso modo,
op grond van een vergelijking met andere lonen.
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De vermeerdering van de jaarlijkse beroepsinkomens van de loon-
trekkenden, na belasting, is kleiner geweest dan die van de bruto uurlonen.
Eensdeels werd de werktijd immers verkort in toepassing van overeen-
komsten of als gevolg van de vermindering van overwerk en van de
gedeelteliike werkloosheid. Anderdeels heeft de belastingprogressie de ge-
stegen lonen nog sterker besnoeid, ofschoon hun stijging grotendeels nomi-
naal was. Houdt men daarbij rekening met de prijsstijging, dan is de reële
koopkracht van de bezoldigingen van de arbeiders die aan het werk bleven
in een jaar tijds waarschijnlijk slechts weinig veranderd. Maar aangezien
het nationaal inkomen verminderde, werd die stabiliteit bereikt ten koste
van andere categorieën inkomens : die van personen die hun betrekking
verloren, van kaderpersoneel en van de bedritoen die hun activiteit niet op
peil konden houden.

Het deel van de inkomens van de gezinnen en de bedrüoen dat voor
financiële besparingen bestemd werd ging licht achteruit. In absolute
ciifers vermeerderde het financiële overschot van die twee sectoren even-
wel. De aldus beschikbaar gestelde middelen konden voor de financiering
van het tekort van de overheid worden aangewend.

De nieuwe financiële activa namen meer dan in 1974 de vorm aan van
beleggingen op halflange en lange termijn. Die verschuiving vond hoofd-
zakelii}: plaats in het eerste haliiaar, ze werd in de hand gewerkt door de
scherpere daling van de rentetarieven op korte termiin. Inde laatste maan-
den van het [aar,daarentegen, vertraagden de beleggers hun inschriivingen
op kasbons en obligaties in Belgische franken, want zii verwachtten een
verhoging van de rentetarieven. Tot die verhoging werd trouwens tegen
het einde van het jaar besloten. Wat de nieuwe financiële activa in vreemde
valuta's betreft, viel de vorming van deposito's tot de helft van het zeer
hoge ciifer van 1974 terug, terwiil de netto-aankopen van buitenlandse
effecten meer dan verdubbelden.

De totale netto-uitvoer van kapitaal, in alle valuta's, van de in de
Belgisch-Luxemburgse Economische Unie gevestigde bedrijven en parti-
culieren werd groter, maar het positieve saldo van de bewegingen van kapi-
talen van alle aard uitgevoerd door de niet-ingezetenen in de richting van

xv



Monetair beleid.

de Economische Unie vermeerderde nog meer, zodat het tekort van het
gezamenlijke kapitaalverkeer aanmerkelijk verminderde. Anderzijds lieten
de lopende verrichtingen voor de eerste elf maanden een iets kleiner over-
schot dan voor dezelfde maanden van 1974; in de loop van die periode van
1975 is het surplus snel ingekrompen naarmate de handelsbalans verslech-
terde. In totaalleidde het betalingsverkeer van de Belgisch-Luxemburgse
Economische Unie met het buitenland tot een aangroei van de totale
deviezenreserves van de Bank met fr. 18,4 miljard in 1975, tegen fr. 12,4 mil-
jard in 1974.

De recessie blijkt in de loop van de herfst haar dieptepunt te hebben
overschreden. Volgens de conjunctuurtests van de Bank worden de vooruit-
zichten beter voor de gezamenlijke verwerkende nijverheid. De elektrici-
teitsproduktie vermeerdert opnieuw. De woningbouw vertoont een betere
tendens. Daarentegen stagneren de thans in uitvoering zijnde investerin-
gen in vast kapitaal van de industriële bedrijven en de voor de eerstvol-
gende maanden genomen beslissingen zijn nog door veel aarzeling geken-
merkt. Daarnaast is het niet zeker dat de verslechtering van de arbeids-
markt haar einde nadert.

Vanaf het ogenblik dat de prijzen bleven stijgen niettegenstaande de
vraag afbrokkelde, werd het duidelijk dat de inflatie een geheel andere
oorsprong had dan een overdreven besteding tegenover een aanbod dat
niet over de mogelijkheden beschikt om zich aan te passen.

. Het had dan ook geen zin meer de monetaire maatregelen tot into-
ming van de vraag te handhaven.

Integendeel, door de rente te verlagen kon men de financiële lasten
die op de kostprijzen wogen verminderen en, in beginsel, hopen dat die
vermindering ook zou overgedragen worden naar de prijzen. Door het
krediet minder duur en gemakkelijker verkrijgbaar te maken, ging men ook
in de richting van een ondersteuning van de vraag, wat paste bij de overal
aanvaarde rangorde van economische beleidsdoeleinden.
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De beperkende maatregelen van de hoogconjunctuur werden eerst
versoepeld en daarna opgeheven. Eind [anuari 1975 werd de monetaire
reserve gedeelteliik oriigegeoer: en werden ook alle beperkingen afgeschaft
op de toekenning van kredieten aan de uitvoer en op de door de Staat
gesubsidieerde of gewaarborgde investeringskredieten. De opening van
andere bankkredieten werd vriigegeven maar hun aanwending bleef
begrensd. Voor de financiering van de bouwactiviteit werd een zeer
gunstige expansienorm bepaald. Eind april hernieuwde de Bank haar aan-
bevelingen niet meer. Ook de verplichting voor de financiële instellingen
om een bepaald deel van hun middelen te beleggen in overheidspapier en
-fondsen werd afgeschaft.

De wetteliike beschikkingen van augustus 1974 betreffende de begren-
zing van het beleningspercentage van de hypothecaire leningen ten op-
zichte van de verkoopwaarde van de beleende gebouwen werden in fe-
bruari eveneens versoepeld en vervolgens in mei opgeheven. Ook de
reglementering van de leningen op afbetaling werd in juli en september
aanmerkelii]: versoepeld.

Het optreden beperkte zich niet tot de opheffing van de vroeger inge-
stelde beperkingen; het vertoonde ook positieve aspecten. Zo werd de
liquiditeit van de geldmarkt verruimd, niet alleen door de vriimaking van
de monetaire reserve, maar ook door verscheidene verhogingen van de
herdiscontoplafonds. Selectieve verhogingen werden tiideliik, vanaf 1 no-
vember, aan de banken toegestaan in rechtstreekse verhouding tot de mate
waarin gebruik werd gemaakt van de toegestane plafonds; die selectieve
maatregel ten gunste van de banken die relatief een groter beroep doen op
het herdisconto, had tot doel de daling van de debetrentepercentages te
versterken.

Een van de middelen waarover de Bank beschikte om de kosten van
de kortlopende kredietverlening te verlagen, bestond er immers in de her-
financiering van de financiële instellingen minder duur te maken; de ver-
hogingen van de herdiscontoplafonds, alsook de verruimingen van de voor-
schottenquota s die worden verleend tegen het basistarief, hebben daartoe
biigedragen. Met dezelfde bedoeling wiizigde de Bank in februari en april
ook de voorwaarden waartegen een beroep op het herdisconto kon worden
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gedaan, derwijze dat tegen gunstiger rentetarieven van de plafonds gebruik
kon worden gemaakt.

Bovendien werd het rentetarief van de Bank herhaaldelijk verlaagd.
De discontovoet werd in vijfmaal teruggebracht van 8,75 tot 6 pct. en
het voorschottentarief van 9,50 tot 6 pct.; de bijzondere strafrentepercen-
tages, die in de loop van 1974 golden voor sommige herfinancieringsver-
richtingen, werden minder gebruikt. In totaal kon de gemiddelde rente
voor de middelen die de Bank werkelijk ter beschikking van de geld-
markt stelde, rekening gehouden met de relatieve belangrijkheid van de
diverse vormen van die interventies, tussen medio 1974 en het laatste
kwartaal van 1975 met ongeveer 3,50 pct. worden verminderd.

Die vermindering van de kosten van de herfinanciering bij de Bank
en, meer nog, de ruimte die laatstgenoemde schiep op de geldmarkt, boden
het Herdiscontering- en Waarborginstituut de mogelijkheid het geheel
van zijn tarieven in wezenlijke mate te verlagen.

Die maatregelen van de monetaire overheden en, ten minste evenzeer,
de overredingskracht die zij samen met de Regering uitoefenden, droegen
ertoe bij de neerwaartse beweging van de rente der bankkredieten gaande
te houden, zo ze haar niet hebben op gang gebracht. Die beweging was
niet minder groot dan ze zou geweest zijn indien de banken de voorwaar-
den van hun eigen kredieten contractueel nog hadden verbonden aan de
disconto- en voorschottentarieven van de Bank. Het loslaten van die auto-
matische binding, waartoe op verzoek van de Bank eind 1973 werd besloten,
bleek trouwens even verantwoord in periodes van rentedaling als op het
ogenblik van forse rentestijging. De (( mechanische )) terugslag van een
verlaging van de officiële tarieven op de kosten van de bankmiddelen
is immers fel verminderd sinds deze laatste nog maar in zeer bijkomende
mate voortvloeien uit het beroep op het herdisconto bij de Bank of bij
het Herdiscontering- en Waarborginstituut. De jongste jaren stond de
markt bovendien vooral deviezen af aan de Bank om zich de door het
publiek gevraagde aanvullende voorraad biljetten te verschaffen. De
passiva die in de banken de tegenpost vormen van hun binnenlandse finan-
cieringen in Belgische franken bestaan, over het geheel genomen, hooîdza-
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kelijk uit financiële besparingen van de bedrijven en de gezinnen. De ge-
middelde rente voor die besparingen, verhoogd met een marge die de
brutovergoeding is voor de bemiddelingsfunctie, beïnvloedt de vaststelling
van het minimumpeil van de kredietkosten. Welnu, wanneer het erom gaat
de kasmiddelen van de bedrijven aan te trekken, moeten de banken rekening
houden met het rentepeil dat voor die fondsen wordt geboden op de
zeer ruime buitenlandse en internationale markten waarmee zij steeds
meer in concurrentie treden. Evenzo, wanneer het erom gaat de bespa-
ringen van de gezinnen aan te trekken moeten de banken er rekening
mee houden dat die besparingen tal van vormen kunnen aannemen en over
alle financiële instellingen verspreid ziin; hun samenstelling ondergaat,
meer dan verwacht, veranderingen naargelang van de verhoudingen tus-
sen de rentetarieven van de verschillende financiële activa. Elke groep
financiële instellingen tracht te oermudeti dat een wiiziging in de rente-
schaal voldoende groot zou zijn om, in haar nadeel, een wezenlijke ver-
schuiving in de beleggingen van het publiek te veroorzaken; het is veel
minder als gevolg van de concurrentieverhoudingen dan op grond van
overleg in een Comité voorgezeten door de Gouverneur van de Bank, dat
thans de afwijkingen tussen de verschillende rentepercentages worden vast-
gesteld; dat proces maakt de bewegingen van de creditrentepercentages
los van de automatismen van de markteconomie en leidt er ongetwijfeld
toe de omvang van de totale schommelingen van de rentevergoedingen te
verminderen en, in elk geval, de veranderingen in de afwijkingen tussen
de verschillende percentages te verzwakken; nochtans moet worden ver-
meden dat die overeenkomsten een zekere strakheid in de renteschalen
teweegbrengen.

Wat de debetrente betreft, was de vermindering van de rente voor
de door de banken verleende kortlopende kredieten in 1975 aanzienluk :
het gewogen gemiddelde ervan was, aan het einde van het derde kwartaal,
gedaald tot minder dan twee derde van het maximum van 1974. De omvang
van die teruggang houdt verband met het buitengewoon hoge peil dat in
1974, in overeenstemming trouwens met de wens van de Bank, bereikt
werd, met de aanzienlijke daling van de rente uitgekeerd over de cc grote
deposito's » en met het feit dat het optreden van de Bank de invloed van
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die factoren niet alleen mogelijk maakte, maar versterkte. De tarieven van
de gewone kaskredieten daalden minder dan die van de discontokredieten,
die gevoeliger zijn dan de eerste voor de veranderingen op de geldmarkt, en
minder dan die van de kaskredieten met vaste termijn waarvoor de con-
currentie tussen de banken zeer sterk is; die evolutie benadeelde de
bedrijven die wegens de aard van hun activiteit, hun omvang of hun wijze
van beheer moeilijk toegang hebben tot de minst dure financieringsvormen;
bij de jongste verlaging van haar tarieven heeft de Bank dan ook gevraagd
dat de toegestane verminderingen zoveel mogelijk zouden worden gebruikt
om bij voorkeur de last van de duurste kredietvormen te verlichten.

Wat de rente over de middellange en langlopende kredieten betreft,
was de daling minder groot dan die van de kortlopende, zoals dat overigens
ook het geval geweest was met hun vroegere stijging. De grenzen van de
teruggang werden bereikt toen de financiële instellingen de creditrente
over de middelen die hun voor een lange termijn werden toevertrouwd
niet meer konden verminderen. De beleggers wijzigden namelijk hun
houding onder invloed van, enerzijds, de hardnekkigheid waarmee de bin-
nenlandse inflatie op een hoog peil bleef en, anderzijds, de ommekeer in
het buitenland, waar de langzame afbrokkeling van de rente voor lang-
lopende beleggingen plaats maakte voor een begin van stijging.

De Bank had de rente op de gezamenlijke geld- en kapitaalmarkten
bezwaarlijk meer naar omlaag kunnen drukken door op de geldmarkt in
ruimere mate liquiditeiten te scheppen; de verwachting van de spaarders
dat de rente ging stijgen bleek immers van fundamentele aard te zijn en zij
kwam o.m. tot uiting in een voorkeur voor meer liquide beleggingen, die
zich opnieuwomstreeks het midden van het jaar openbaarde. Bovendien en
vooral bleek een dergelijk beleid meer en meer ongewenst te zijn : aan de
hand van de recente ontwikkeling van de rente voor kort geld in het buiten-
land kon men voorzien dat de zo maar ter beschikking van de markt
gestelde liquiditeiten veeleer zouden dienen om kapitaal uit te voeren dan
als een instrument om het rentepeilomlaag te drukken.

De belemmeringen die een open economie ondergaat vernauwen
de marges van de beleidsmogelijkheden; die waarover de Bank beschikte
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werden bovendien aangetast doordat de prijsstijging in België groter
was dan bij verscheidene van zijn belangrijke handelspartners. Verdere
pogingen om de renteverhoudingen te wijzigen zouden dus verplaatsin-
gen van kasmiddelen naar het buitenland hebben veroorzaakt, o.m. in
de vorm van verschuivingen in de betalingstermijnen, en aldus de positie
van de Belgische frank op de valutamarkt hebben verzwakt. Het voor-
uitzicht deviezenreserves te verliezen door de frank te steunen tegenover
Europese valuta's waarmee hij door een stelsel van vaste wisselkoersen
gebonden is, verontrustte de Bank helemaal niet. Waar zit in de moeilijke
omstandigheden van het ogenblik beducht voor kon zijn was dat een zwakte
van de frank een speculatiebeweging tegen deze laatste op gang zou bren-
gen, waardoor zelfs zijn behoud in de cc slang » in gevaar zou kunnen ko-
men. Welnu, iedere stijging van de buitenlandse valuta's zou onmiddellijk
tot uiting komen in een verhoging van de prijzen, in franken, van al de
produktie- en verbruiksgoederen die ingevoerd moeten worden. Gelet op
de werkelijke mechanismen van prijsvorming in België, was het te vrezen
dat daardoor ook de verbruiker zou worden getroffen en dat daarna, door
de indexering van talrijke inkomens en de voorwaarden waarin andere
gevormd worden, die toeneming van de consumptieprijzen snel een nieuwe
kostenverzwaring zou veroorzaken; het voordeel dat de uitvoer zou genie-
ten ten gevolge van de relatieve ontwaarding van de frank zou derhalve
in ruime mate, zoniet geheel, gecompenseerd worden door die definitieve
verhoging van de kosten; andere invloeden zouden nog de uitwerking van
de stijgingsfactoren kunnen versterken, derwijze dat de ontwaarding uit-
eindelijk een handicap voor de uitvoerders zou betekenen.

De Bank achtte het dus niet wenselijk haar beleid tot daling van de
creditrente nog meer kracht bij te zetten. Het peil waarop die rente zich
tijdens de laatste maanden van het jaar stabiliseerde is, ongetwijfeld, hoger
dan tijdens de voorgaande laagtepunten van de conjunctuur. Een dergelijke
vergelijking geeft evenwel te veel toe aan de monetaire illusie: zij verwaar-
loost het werkelijke aspect van de gegevens. Na correctie van de nominale
creditrente voor de prijsstijging in de verschillende periodes, blijkt zij in
1975 buitengewoon bescheiden te zijn gebleven. Hetzelfde geldt voor de
debetrentepercentages .
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Is het, inmiddels, zo dat de geldpolitiek in een periode van over-
verhitting slechts een aanvulling van een algemeen economisch beleid
kan zijn waarbij zij gebruik kan maken van twee instrumenten - het
rentepeil en de toegangsmogelijkheden tot het krediet - het staat nog meer
buiten kijf dat haar middelen weinig doeltreffend zijn om een einde te
maken aan een stagnatie. Op dat ogenblik kan alleen het rentebeleid nog
bepaalde uitwerkingen hebben. Dan nog kunnen deze laatste vaak niet
opwegen tegen de weerslag van het conjunctuurklimaat dat de beste-
dingen van de particulieren en de bedrijven ontmoedigt. In het algemeen
schommelt de uitvoer van de meeste goederen en diensten onder de invloed
van geheel andere factoren dan de rentepercentages : hij heeft vooral
geleden onder de omstandigheid dat in tal van vreemde landen de bin-
nenlandse vraag vaak vroeger en scherper terugliep dan in België. Ook bij
hun beslissingen inzake investeringen in vast kapitaal reageren de bedrij-
ven meer op de vooruitzichten betreffende de vraag naar hun produkten
en de kosten en prijzen van deze laatste, dan op de stimulansen van de
rentepercentages. Toch kan het rentebeleid, vaak gekoppeld aan subsidië-
ring, nuttig bijdragen tot de versnelling van de uitvoering van de lopende
programmas of de verwezenlijking van rationaliseringsinvesteringen verge-
makkelijken. Gedurende de jongste twee jaar kunnen de veranderingen
van de voorraden evenmin worden verklaard door de rentebewegingen
aangezien ze er, integendeel, evenwijdig mee verliepen. Van hun kant
moeten de bedrijven waarvan de financiële toestand verslechterde hun
verliezen financieren, ongeacht de kosten ervan. Over het algemeen draagt
de verlaging van de rentepercentages er minder toe bij het bedrijf aan te
zetten tot relancebestedingen dan zijn financiële lasten te verlichten en
zijn rendabiliteit ten dele te herstellen. In sommige gevallen wordt aldus
het gevaar van faillissement teruggedrongen, maar in andere gevallen
wordt hierdoor ook het speculeren op een stijging van de prijzen verge-
makkelijkt. Hunnerzijds worden de particuliere consumptie en de woning-
bouw, de ene zowel als de andere, beïnvloed door sociaal-psychologische
factoren, door het inkomen en door de vooruitzichten inzake werkgele-
genheid, alsmede door het vooruitlopen op prijsbewegingen, veel meer dan
door het bestaande rentepeil; dit laatste oefent niettemin een zekere invloed
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uit op de bouwbeslissingen en meer nog op de vaststelling van het tijdstip
waarop die beslissingen worden verwezenlijkt; fiscale voordelen vangen
trouwens, tot op een zekere hoogte, die beïnvloeding op.

Hadden de gezinnen en de bedrijven samen in 1975 een nominaal
hoger financieeloverschot dan in 1974, het financiële tekort van de over-
heid daarentegen nam zeer aanzienlijk toe. Het eerste heeft gediend om
het tweede te financieren. Blijkbaar passen de financiële gegevens zich
nauwkeurig aan de economische eisen aan, aangezien de vertraging van
de vooruitgang, ja zelfs de achteruitgang, van de porticuliere bestedingen
goedgemaakt wordt door een versnelling van de groei van de staatsuit-
gaven.

Maar in werkelijkheid was de anticyclische oriëntering van het beheer
van de overheidsfinanciën slechts ten dele het gevolg van een beredeneer-
de beleidskeuze. De aanpassingen van de uitgaven vloeien niet alleen
voort uit bewuste beslissingen en uit het spel van automatische stabilisa-
toren die door deflatoire impulsen moeten worden op gang gebracht; zij
zijn evenzeer het gevolg van de aanhoudende inflatie. Al nemen sommige
lopende uitgaven bestaande uit sociale toelagen in een periode van werk-
loosheid automatisch toe, al werd aan de andere kant om conjuncturele
redenen tot investeringsuitgaven besloten, het is immers vooral de inflatie
die de versnelde aanwas van de personeelsuitgaven, van sommige inkomens-
overdrachten en van de aankopen van niet-duurzame goederen heeft ver-
oorzaakt. De toeneming van de rentelasten van de rijksschuld kan, van haar
kant, in hoofdzaak worden verklaard door de rentestijging in de loop van
de jongste jaren. Wat de ontvangsten betreft, ondergingen verscheidene
belastingcategorieën natuurlijk de terugslag van de recessie op de belast-
bare massa, zodat hun opbrengst betrekkelijk weinig toenam; daarentegen
zijn de ontvangsten uit hoofde van de voorheffing op het beroepsinkomen
opnieuw in belangrijke mate vermeerderd, onder de samengevoegde uit-
werking van de inflatie en van het automatisme van de progressie der
belastingschalen. Als uitkomst van een waaier van invloeden, die zowel naar
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hun oorsprong als naar hun weerslag verschilden, vertoonde de uitvoering
van de begroting een tekort van ongeveer fr. 103 miljard voor 1975, tegen
fr. 58 miljard in 1974; die toeneming die zich, ondanks de inflatie, van het
ene jaar tot het andere voordeed, kan een anticyclische invloed op de beste-
dingen hebben uitgeoefend, maar zij werkte ook het voortduren van de
prijsstijging in de hand.

Voor het geheel van de overheidssector nam het te financieren tekort
minder snel toe: van ongeveer fr. 80 miljard in 1974 steeg het tot ongeveer
fr. 130 miljard in 1975, d.i. 5,5 pct. van het bruto nationale produkt. Dit
percentage is geenszins overdreven wanneer men het vergelijkt met dat
wat in andere Europese landen werd bereikt; gemeten met vergelijkbare
maatstaven, vertegenwoordigde het tekort van de overheidssector in 1975
ongeveer 10 pct. van het nationale produkt in het Verenigd Koninkrijk,
7 pct. in de Bondsrepubliek Duitsland, 6 pct. in Denemarken en 4 pct. in
Nederland. Maar wanneer men teruggaat in de tijd valt de internationale
vergelijking minder gunstig uit voor België; in de jaren van hoogconjunc-
tuur aanvaardde ons land een tekort van de overheidssector dat groter was
dan in andere landen; dat tekort is trouwens van blijvende aard en de bete-
kenis van zijn anticyclisch profiel ligt hierin dat het in de periodes van
conjunctuurvertraging toeneemt. Het aanhoudende, maar gebrekkig ge-
controleerde groeitempo van de overheidsuitgaven lag bovendien reeds
sedert lang heel wat hoger dan dat van het nationale inkomen, ongeacht
de stand van de conjunctuur.

Het is duidelijk dat de rationaliteit van het beheer der ooerheids-
financiën sedert lange jaren in het geding is. Met die vaststelling heeft de
Bank geenszins de bedoeling partij te kiezen, want zij is er zich ten volle van
bewust dat de verantwoordelijkheid voor de keuzebeslissingen bij de poli-
tieke overheid en, uiteindelijk, bij de gezamenlijke staatsburgers ligt. Maar
uit hoofde van de haar toevertrouwde taak moet ze letten op de gevolgen
die bepaalde beslissingen, die uiteraard door politieke vereisten beïnvloed
zijn, kunnen hebben op de gehele nationale economie waarvan de gezond-
heid, op zichzelf en in vergelijking met de andere, zich weerspiegelt in de
waarde van het geld.
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De jongste decennia waren gekenmerkt door een voortdurende uit-
breiding van de eisenpakketten. Naar voren gebracht door alle kringen,
door alle meningen en door de pers, die er het klankbord van zijn, evenzeer
als door de bedrijven en instellingen van alle slag, zijn die eisen gericht op
collectieve uitgaven; men verlangt hun uitbreiding in allerlei vormen, op
het plan van de centrale overheid of op dat van de verschillende onder-
geschikte besturen. En niets is voor iedereen gemakkelijker dan onder het
mom van orthodoxie met een farizeese dialectiek de overdreven overheids-
uitgaven ten gunste van anderen aan de kaak te stellen, de verhoging van
die belastingen die anderen treffen te eisen en, omgekeerd, een mooi inge-
klede rechtvaardiging aan te voeren voor de noodzakelijke of wenselijke
toeneming van de overheidsuitgaven welke die ({ iedereen )) zelf geniet.
Hij vindt de kwaliteit van de hem kosteloos door de Staat verstrekte voor-
zieningen nooit toereikend. Indien zij hem ten goede komen, zijn er nooit
te veel uitzonderingen op de algemene reglementen in alle administratieve
aangelegenheden, met als uitvloeisel dure beheers- en controlekosten. Hij
vindt er nooit graten in dat de overheid te veel nieuwe betrekkingen schept
als hij ernaar solliciieert. De gemeenschap, vertegenwoordigd door de over-
heid, schiet schromelijk tekort wat betreft de inkomens- en kapitaalover-
drachten die ze, rechtstreeks of onrechtstreeks, in zijn voordeel uitvoert,
wanneer hij rechthebbende is als enkeling of als eigenaar of als leider van
een onderneming, en of het nu gaat om de gezondheidszorg, de uitvoer, de
sport, de bouw, het wetenschappelijk onderzoek, de landbouw, de vrije-
tijdsbesteding, het vervoer, de cultuur, de streekontwikkeling, de gezins-
politiek of het sectoriaal beleid. Iedere eis is gewettigd en iedere verwer-
ping een schandaal. Overstelpt en bedreigd, besnoeit de politieke overheid
op de franjes en om tot een mindere som te komen verdeelt zij de lasten
onder de gemeente, de agglomeratie, de provincie, het gewest, parastatale
instellingen en de centrale overheid.

Ongetwijfeld zal men er, overigens terecht, op wijzen dat de open-
bare investeringen onbetwistbaar nuttig ziin, dat de consumptieve beste-
dingen van de overheid, kwalitatief gezien, vaak een betere aanwending
van de middelen zijn dan veel particuliere verbruiksuitgaven en dat de
belangrijkste inkomensoverdrachten sociaal verantwoord zijn; dat boven-
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dien de nutteloze overlappingen en tal van andere oorzaken van ondoel-
treffendheid niet de betreurenswaardige eigenschap van de overheidssector
zijn. Hoe dan ook, voor de financiering van de totale som van uitgaven
van die sector, moeten de nodige middelen worden gevonden. De dekking
van die uitgaven brengt onvermijdelijk wijzigingen mee in de structuur
van de produktie en in de daar tegenoverstaande toewijzing van de pro-
duktiefactoren. De financiële gegevens waarin die wijzigingen tot uiting
komen zijn slechts de uiterlijke verschijningsvorm. Het dient tot niets de
financiële hindernissen te willen ontwijken door lapmiddelen; daardoor
wordt immers niets aan de fundamentele werkelijkheid veranderd. Indien
de herverdeling van de beschikbare middelen in volle klaarheid moet ge-
schieden, zijn de belastingen hiertoe vanzelfsprekend het aangewezen
middel; zoniet zal de inflatie blindelings voor de nieuwe verdelingen zor-
gen door tal van inkomens en vermogens uit te hollen ten gunste van
andere.

Sedert enkele jaren verzwaarde de belastingdruk gedeeltelijk op ge-
niepige wijze, juist door de inflatie. Ondanks de indexering van de laagste
schijven van de belastbare inkomens heeft de progressie van de belasting
de bijdrage, in vaste prijzen, van de natuurlijke personen verzwaard; ook
die van de bedrijven groeide in de mate waarin de reële waarde van de
op de belastbare winsten aftrekbare afschrijvingen verminderde. Die voort-
schrijding van de belastingdruk kon echter geen gelijke tred houden met
de explosieve groei van de uitgaven; de overheid was er zelfs toe verplicht
openlijk nieuwe tarieven in te voeren.

In verhouding tot het nationale inkomen was de belastingheffing, met
inbegrip van de sociale zekerheid, in 1972 minder hoog in België dan in
de buurlanden en in de meeste landen van Noord-Europa; dat de belasting-
heffing in dit land de jaren voordien in een sterke stroomversnelling was
geraakt, was het gevolg van een soort inhaalbeweging. Dit neemt niet weg
dat de fiscale lasten in België slecht onthaald worden; zij worden aange-
voeld als een beroving; zijn immers de openbare voorzieningen niet koste-
loos en kan de wijze waarop de inkomensoverdrachten geschieden niet
steeds worden betwist op grond van individuele waardeschalen? Wanneer
de Staat belastingen heft, wordt hij door elkeen omschreven als zijnde de
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anderen. De enkeling beroept zich op de gemeenschap om te ontvangen,
maar verzet zich ertegen op het ogenblik dat hij zijn penning moet bij-
dragen.

Het is weliswaar bijzonder moeilijk te voorzien waar juist de drempel
ligt waarboven de totale belastingheffing buitensporig wordt wegens haar
schadelijke gevolgen. Maar het is niet redelijk telkens te hopen dat de vol-
gende stap niet de fatale zal zijn. Bovendien moet men toegeven dat tot dus-
verre, in België noch elders, de nochtans vaak aangekondigde overschrij-
ding van die drempel enige ramp heeft veroorzaakt. Maar op economisch
gebied heeft het overschrijden van drempels niet meteen de totale onder-
gang tot gevolg : de plotselinge omkeringen zijn zeldzaam en het is via
langzame, nauwelijks waarneembare en verspreide aftakelingen dat de ont-
reddering zich voltrekt. Nu reeds is de belastingdruk oorzaak van slecht
begrepen verschillen tussen de brutobezoldigingen van het personeel, door
de werkgevers als een last aangevoeld, en dezelfde nettoinkomens die het
personeel beschouwt als de vergoeding voor zijn medewerking; die ver-
schillen worden een oorzaak van looneisen. De belastingdruk werkt ook
de prijsstijging in de hand, door de afwijking te verbreden tussen de prijs
van het produkt, zoals hij tot uiting komt in het omzetcijfer van de produ-
cent, en de prijs van datzelfde produkt als factor van de bestedingen van
de verbruiker. Hij is een bron van verstoringen tussen de netto-inkomens
naargelang inkomenstrekkers hun bijdrage in de collectieoe lasten
moeten afdragen volgens de gevestigde regels ofwel erin slagen haar via
alle mogelijke ontduikingen te verminderen. Ondanks dure administratieve
controles vinden ontduikingen, wegens de grote voordelen die ze opleveren,
steeds meer ingang, zelfs bij degelijke burgers. Die gedragingen zijn niet
goed te praten, zelfs indien zij de vermoedelijke weerslag van de hogere
belastingheffing op het initiatief, de bekwaamheid, de innovatie, dat wil
zeggen uiteindelijk op de produktiviteit en het aanbod van goederen en
diensten, verzachten. In dat verband spreekt het vanzelf dat het uiterst
moeilijk is op probate wijze vast te stellen dat de nivellering van een
bepaalde inkomensschaal de wil meer en beter te produceren verzwakt;
toch is het waarschijnlijk dat het ene verschijnsel niet zonder uitwerking
is op het andere.
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Bovendien wordt het steeds duidelijker dat, met de huidige omvang
van de totale belastingen, directe en indirecte, zowel de inflatoire prijs-
stijgingen als het deflatoire teruglopen van de vraag worden versterkt.
In een periode van forse opbloei zijn de bedrijven, de zelfstandigen en de
loontrekkenden, aangemoedigd door de onelasticiteit van de vraag en een
tekort aan arbeidskrachten, immers geneigd de verzwaringen van de
belastingdruk af te wentelen, de eerste twee stroomafwaarts door hun prij-
zen te verhogen, de laatsten stroomopwaarts door verhogingen van hun
brutobezoldigingen te eisen. In een recessieperiode, daarentegen, hinderen
de teruggang van de vraag en de onzekerheid van de werkgelegenheid dat
voortdurende afwentelingsproces : derhalve voelt de belastingbetaler de
beknotting van zijn koopkracht sterker aan en dit werkt door in zijn
bestedingsbeslissingen. Zo een dichotomische ontwikkeling tot gevolg
heeft dat zich in een land tegelijkertijd impulsen van prijsinflatie en van
vraagdeflatie voordoen, zoals in België het geval is, draagt de verzwaring
van de belastingdruk ertoe bij de twee naast elkaar bestaande kwalen te
verergeren.

In 1975 kon het schatkisttekort zonder moeilijkheden worden gefinan-
cierd, want het aanbod van financieringsmiddelen bleef ruim in verhouding
tot de vraag vanwege de bedrijven en de gezinnen. Maar door een
beroep te doen op leningen ontsnapt men slechts tijdelijk aan de belas-
ting : vroeg of laat moeten de lasten van de schuld door belastingen worden
gedekt. Zelfs nadat hun reële druk haast ongemerkt door de inflatie werd
verlicht, slorpen ze een aanzienlijk bedrag van de lopende inkomsten op :
de schuld van de centrale overheid stemt overeen met nagenoeg de helft
van het bruto nationale produkt en alleen reeds de rentelast van die schuld
vergde in 197.5 ongeveer fr. 65 miljard; dit bedrag overtrof het totaal van
de investeringen van de Staat en van het Wegenfonds. Van het inkomen
van een zelfde jaar moeten aldus tegelijkertijd worden afgenomen de mid-
delen waarmee wordt ingeschreven op de leningen die de nieuwe investe-
ringen financieren en de belastingen die de intresten van de leningen
voor vroegere investeringen betalen.

Elke schuldaangroei van de overheid of van de particulieren heeft
directe of indirecte tegenposten in de vorm van financiële activa. De
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monetaire kasmiddelen vertegenwoordigen een vrij stabiel gedeelte hier-
van. Aldus staat tegenover een gedeelte van de aangroei van de staatsschuld
een vermeerdering van de kortlopende verplichtingen van de geldschep-
pende instellingen, d.w.z. een schepping van liquiditeiten: deze draagt bij
tot de financiering van de Schatkist. Dat proces is verantwoord voor de
uitgaven van de overheid zoals voor die van de particuliere sector in de
mate dat ze bijdragen tot de vermeerdering van het volume van het natio-
nale produkt, maar alleen in die mate. Het is vooral via inschrijvingen van
de banken op langlopende obligaties dat die monetaire financiering van
de Staat de jongste jaren geschiedde. Nochtans is er ook in de instel-
lingen die aan de geldmarkt deelnemen kortlopende schuld ondergebracht;
het verloop van de verhoudingen tussen aanbod en vraag op die markt kan
dan ook een verschuiving van kortlopend overheidspapier naar de centrale
bank noodzakelijk maken.

In een ander geval wordt de terugbetaling van vlottende schuld op
onvoorziene wijze gevraagd; de vrijwaring van het staatskrediet legt dan
aan de Bank bijzondere verplichtingen op om de Schatkist te helpen; die
bijstand kan slechts tijdelijk zijn; hij ontslaat er het beheer van de Schatkist
geenszins van toe te zien, zoals het behoort, op de structuur van de schuld;
in buitengewone omstandigheden kan de Bank dat risico van terugbeta-
ling trouwens voorkomen door gebruik te maken van haar bevoegdheid
om de financiële instellingen te beletten dat zij, zonder onbetwistbare
economische verantwoording, de hulp die zij normaal aan de Staat verlenen
zouden verminderen.

De deelneming van de Bank aan de financiering van een kastekort dat
voortvloeit uit de uitvoering van de lopende begroting stelt geheel andere
problemen. Zij heeft plaats wanneer dit tekort te groot is om door lang-
lopende leningen te worden gedekt, zelfs indien de Staat de mogelijke
,aanpassingen van de aan de inschrijvers aangeboden rentepercentages
toepaste en wanneer, bovendien, zijn pogingen om kortlopend papier
te plaatsen strandden op de ontoereikendheid van het aanbod op de geld-
markt. De Schatkist wendt zich dan tot de Bank, die voor haar, evenals
voor de banken, de kredietgever in laatste instantie is. In het licht van
de onontbeerlijke evenwichtsverhoudingen kan de omvang van het tekort
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echter buitensporig zijn, hetzij in elk geval, hetzij omdat geen maatregelen
werden getroffen om de financiering van de staatsuitgaven te organiseren
door in volle klaarheid een orde van voorrang vast te stellen, die zowel
rekening houdt met het bedrag van de beschikbare besparingen als met de
onontbeerlijke financieringsbehoeften van de andere sectoren. In die toe-
stand is het beroep van de Staat op de Bank een factor van inflatie en kan
het alleen verklaard worden door het zoeken naar een gemakkelijke oplos-
sing, te meer daar de tussenkomsten van een centrale bank, in tegenstel-
ling met die van andere instellingen, een automatische verruiming van
de kredietbasis tot gevolg hebben, alle andere gegevens gelijkblijvend.

De Regering moet er ongètwijfeld op toezien dat de begroting, een
officiële akte goedgekeurd door het Parlement, wordt uitgevoerd. Zij be-
schikt over talrijke middelen om zich te onttrekken aan de bij overeen-
komst vastgelegde grenzen, waaraan de wetgever een openbaar karakter
heeft willen verlenen, en aldus de Bank te dwingen franken te scheppen
ten gunste van de Schatkist. Die grenzen werden vroeger op indirecte wijze
overschreden door afdrachten van deviezen die de Staat in het buitenland
leende, of door diverse verrichtingen via de binnenlandse geldmarkt,waar-
over in vorige Verslagen toelichting werd verstrekt. Die conventionele
grenzen, die door sommigen als te stroef en doof anderen als te weinig
doeltreffend worden beschouwd, behouden nochtans nog hun nut. Van
te veel problemen worden immers uitsluitend de financiële aspecten gezien
en hun oplossing zou dan ook, zeer ten onrechte, als voor de hand liggend
kunnen worden beschouwd, mocht een laks monetair beleid de mogelijk-
heid laten te allen tijde en onbegrensd een beroep te doen op de centrale
bank. Het gevaar is zeer groot dat dit beroep overdreven zou zijn wegens
de geesteshoudingen, de gedragingen en de werking van de instellingen.
Dat is de reden waarom de Bank dit gebrekkige stelsel, waarin tijdelijke
lapmiddelen de Schatkist door haar moeilijkste vervaldagen helpen,
als een minder kwaad beschouwde; de Staat is er daardoor tenminste niet
definitief van ontslagen orde op zaken te stellen.

De Bank is evenwel van oordeel dat het beter is dat de behoeften van
de Schatkist voortaan zouden worden gedekt door een eenvormige techniek
van beroep op de geldmarkt, met haar eigen medewerking en in volle
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overeenstemming met haar rentebeleid, dat trouwens met de instemming
van de Regering wordt uitgestippeld. Met die bedoeling deed zii bepaalde
voorstellen; deze laatste werden goedgekeurd door de Hoge Raad van
Financiën; zii ziin nog het voorwerp van bespreking.

Volgens de huidige ramingen zullen de financieringsbehoeften van de
overheid in 1976 aanzienlijk toenemen, te meer daar een groot deel van de
belangruke investeringen, waartoe de overheid in 1975 in het raam van haar
relancebeleid besloot, in de loop van het volgende jaar betaald zullen moe-
ten worden. De dekking van het totale tekort zou met meer moeilijkheden
kunnen gepaard gaan dan gedurende het cerslagiaar. De hoeveelheid
besparingen die naar de financiële markten zal vloeien zou inderdaad
relatief kleiner kunnen zijn; zij zal in elk geval aangesproken worden door
een particuliere vraag die samen met de opleving van de economische
bedriioigheid zal vermeerderen. Bovendien bestaat het gevaar dat de span-
ningen op de binnenlandse financiële markten zullen worden aangewakkerd
door de ontwikkelingen in het buitenland, o.m. tot uiting komend in het
'verloop van het rentepeil in de grote landen waarvan de coniunctuur

.vooruitloopt op die van de Belgische economie.

Financiële tekorten zetten aan tot een groter beroep op geldschepping.
Als rechtvaardiging hiervoor beroepen sommigen - inzonderheid de over-
heid - zich op de verplichting hun vroeger aangegane verbintenissen na
te leven, terwiil anderen erop aandringen de verhoging van de rentetarieven
af te remmen om de wederopleving niet in gevaar te brengen. En nochtans
heeft de massa van de bestaande liquiditeiten, die gedurende de depressie
werden opgehoopt, onder dergelijke omstandigheden reeds een tendens
spontaan meer actief te worden; de monetaire overheden moeten dan ook
van een biizondere terughoudendheid bliik geven tegenover elke onge-
zonde aangroei van die liquiditeitenmassa. In haar mededeling aan de
Kamers over het relancebeleid in oktober il. toonde de Regering zich reeds
bewust van het risico van een snelle activering van de beschikbare mid-
delen en verzocht ze de monetaire overheden trouwens de ontwikkeling
en de aanwending van de thans zeer ruime liquiditeiten nauwlettend te
volgen.
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Die bezorgdheid is gegrond, want het inflatietempo van de prijzen
in België blijft nog hoog en alle inlichtingen - o.m. die van de conjunc-
tuurtests van de Bank - laten de voortzetting, ja zelfs nog een verscher-
ping van de prijsstijgingen voorzien.

De versteviging van de vraag zou daartoe als springplank kunnen
dienen, zonder dat ze nochtans zal volstaan om alle gewenste arbeidsplaat-
sen te scheppen. Alle tekenen stemmen overeen : zij bevestigen dat het
herstel van de bedrijvigheid moeilijk de werkloosheid zal uitschakelen. De
inkrimping van de personeelssterkte in de industriële bedrijven in het alge-
meen en in de diensten bleef beneden de mogelijkheden. Bovendien is de
verbetering van de produktiviteit weliswaar de voorwaarde voor het
behoud van de bestaande arbeidsplaatsen en voor de latere schepping van

nieuwe, maar de rationalisatie waartoe ze de bedrijven dwingt is een onmid-

dellIJke aanlddIng voor besnoeiingen 01') de per3tmeelsbehoef-ten. Of- ook
nog is het de stagnatie van het bevolkingscijfer die de uitbreiding van het
gebruik van talrijke persoonlijke diensten verhindert. Aan de andere kant
is de vermindering van de werktijd die voortvloeit uit de verkorting van de
gemiddelde actieve periode, uit de toekenning van bijkomende vakantie
of uit de vermindering van de wekelijkse arbeidsduur wel een bron van
nieuwe arbeidsplaatsen; maar die vermindering veroorzaakt een verho-
ging van de kosten per eenheid; bovendien schept zij vooral werkgelegen-
heid in die activiteitssectoren waar de arbeid als produktiefactor onmis-
baar is en waar de vooruitgang van de produktiviteit derhalve het kleinst
is : aldus verscherpt zij nog het inflatieproces dat wordt veroorzaakt door
de verschuiving van de beroepsbevolking naar de tertiaire sectoren; het
is derhalve onmogelijk die inkrimping van de arbeidsduur te laten voort-
gaan in een tempo dat in vergelijking met de andere landen bovenmatig is.

Indien wordt bevestigd dat een betrekkelijk hoge werkloosheid voort-
duurt nadat het dieptepunt van de eonjunctuur voorbij is, zal het probleem
van de werkgelegenheid van een bijzondere aard blijken te zijn. In ieder
geval mag worden betwijfeld of de oorzaken van die werkloosheid en alles
wat ermee gepaard gaat thans reeds in volle klaarheid werden onderzocht.
Men vreest blijkbaar in te gaan tegen geijkte sociale en geesteshoudingen,
zoals het behoud van een inkomensschaal die de lasten van sommige vor-
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men van handenarbeid miskent, terwijl een diep ingeworteld vooroordeel
de zogenaamde intellectuele bezigheden op alle niveaus een zeker aanzien
verleent. Klaarblijkelijke tegenstrijdigheden zouden nochtans het bestaan
van diepe fouten moeten blootleggen : bijvoorbeeld, de omstandigheid
dat de toeneming van de werkloosheid niet verhinderde dat voor bepaalde
taken nog inwijkende werkkrachten in dienst moesten worden genomen.

De ontwikkelingskansen van sommige onderdelen van het produktie-
apparaat, met name die van de meest traditionele activiteiten, komen
steeds meer op de helling te staan; de moeilukheden van de vanouds
geïndustrialiseerde gebieden en die van bepaalde sectoren roepen op tot
herbezinning over de gevolgen van de internationale mutaties voor
de toekomst van een open economie. Stellig, men moet in de eerste plaats
het bestaande onderhouden en vervolmaken en van daaruit vernieuwen,
maar J'letzou getuigen van een afkeurenswaardige herusting indien men de
latente problemen zonder meer verwaarloosde in plaats van ze verder vrij-
uit te ontleden, zonder leerstellige apriorismen en zonder de voorkeur te
geven aan de bondige en monolithische verklaringen waarmee de uiteen-
lopende strekkingen genoegen nemen. Dat de grote buitenlandse onder-
nemingen niet meer even geestdriftig in België investeren als in de loop
van de [areti zestig, maakt de opdracht alleen maar dringender. Meer dan
toen, zal het land blijk moeten geven van zijn eigen scheppende verbeel-
ding, wanneer het erop aan zal komen een nieuwe waaier van industriële
en handelsactiviteiten te ontvouwen.

Indien de kunst van de Politicus er niet meer in bestaat de noodzake-
lijke dingen mogelijk te maken, zal men de gemakkelijke weg van schijn-
oplossingen kiezen. Men zal zijn toevlucht nemen tot verouderde schema's
van economisch beleid : de groei van de totale vraag zou ongebreideld
moeten worden aangewakkerd tot er volledige werkgelegenheid heerst.

In werkelijkheid zou een dergelijk beleid, onder miskenning van de
sectoriële verstoringen, de lessen van recente feiten negeren. De inflatie
zou er alleen maar door worden verscherpt, eenmaal dat de gedeeltelijke
knelpunten, die tijdelijk de vooruitgang van wezenlijke bestanddelen van
het aanbod blokkeren, zouden bereikt zijn.
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Het is een feit dat men niet voldoende oog gehad heeft voor de schade
aangericht door de inflatie. Gedurende jaren werd de inflatie beschouwd
als het mindere kwaad, want zij bood oplossingen waarmee moeilijke keuze-
problemen konden worden uit de weg gegaan, oplossingen die daarenbo-
ven het voordeel hadden vrij pijnloos te zijn, in weerwil van hun sociale
onrechtvaardigheden. Wel is men, vooraleer men zich zorgen ging maken
over haar gevaren voor de economie, de nadelen ervan voor de economische
subjecten gaan inzien. De meest scherpzinnigen onder hen hadden reeds
lang de mogelukheden ontdekt om eraan te ontsnappen, terwiil zif die min-
der goed voorgelicht of zwakker waren tot kort geleden nog soms de reële
waarden van hun inkomens en, vaker nog, van hun besparingen zagen
smelten; men begon over de bescherming van deze laatste te spreken.

Geen enkel van de correctieven om het inkomen of het vermogen te
beveiligen kon de prijsstijgingen tot staan brengen; integendeel, vele wak-
kerden ze nog aan. Het duidelijk waargenomen gevaar voor een breuk
in de groei als gevolg van de pogingen om de inflatie te stoppen zette
ertoe aan de voortduring van het cerschiineel te verkiezen. Dit laatste
ging door als een prikkel voor de bestedingen. Maar de inflatie heeft,
voorthollend, haar eigen correctief meegebracht en de expansiebeweging
gebroken.

Het mechanisme van die breuk is nog niet duidelijk onderkend; het
schijnt zich van talrijke kanalen te hebben bediend.

Onder meer droegen de stijgingen van de prijzen van de grondstoffen
en basisprodukten ertoe bij; zij traden plotseling op, maar waren in het
bestek van een korte periode onvermijdelijk wegens de op de spits gedre-
ven wereldbehoeften van de hoogconiunctuur; hun uitwerking werd nog
kracht bitgezet door de verviervoudiging van de aardolieprüzen. De reële
inkomensoverdrachten waartoe die verstoringen aanleiding gaven, waren
een bron van vraagdeflatie in de geïndustrialiseerde landen; het is niet de
toekenning van leningen ter gelegenheid van de terugsluizing van de ont-
vangsten van de olielanden die de leemte in de bestedingen zonder meer
heeft kunnen goedmaken, al heeft zii de afgeleide uitwerkingen ervan ver-
zacht.
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Ook de betalingsbalansmoeilijkheden van de verschillende landen -
in het ene meer dan in het andere - droegen ertoe bij, evenals de ontred-
dering van het internationale monetaire stelsel : de veranderingen van de
wisselkoersen in een stelsel van geleid zweven werkten het verbreiden en
het versterken van de prijsstijgingen en tevens ook van de deflatoire effec-
ten op het inkomen in de hand.

Ook aan de kant van de binnenlandse bestedingen heeft de inflatie
haar correctief meegebracht. Als reactie op vroegere overdreven specula-
tieve aankopen is de vraag naar een grote hoeveelheid produktiegoederen
ingekrompen. De verbruikers vertraagden. hun aankopen, hetzij dat hun
reëel inkomen dat overbleef na belastingheffing minder vermeerderde,
hetzij dat zij meer spaarden om de reële waarde van hun financieel
vermogen weder te herstellen, hetzij dat sommige van hun behoeften
verzadigd werden door de aankoopwoede in het vooruitzicht van de
stijgingen, hetzij dat zif gehinderd werden door de kredietbeperkingen,
hetzij, later, na de eerste verslechtering van de toestand, dat het werke-
lijke of gevreesde verlies van werkgelegenheid tot voorzichtigheid noopte.
Ook in de woningbouw maakte het hoogtij plaats voor een navloed. Ook de
industriële investeringen, tenslotte, begonnen blijk te geven van aarzeling
toen sommige sectoren een juist besef kregen van de uitbreiding van de
produktiecapaciteiten in de wereld als gevolg van de voorspoed, op het
ogenblik dat zif bemerkten dat de ontwikkeling van de vraag minder
gunstige vooruitzichten bood; die aarzelingen namen nog toe onder de
dubbele invloed van de aan de gang zijnde verslechtering van de vraag en
van de probleemstelling rond de toekomstige voorspoed.

In het algemeen droegen de financiële factoren er eveneens toe bij de
bruisende opbloei om te buigen in een ernstige recessie. De financiële
instellingen, met een internationaal of met een binnenlands werkterrein,
traden in een moeilijker periode wat hun eigen liquiditeit en de soloobi-
liteit van hun cliënten betreft; zij gaven blijk van meer omzichtigheid in
hun leningspolitiek. Nadat het rentepeil door het spontane spel van de
marktkrachten en door het optreden van de overheid naar omhoog gestuwd
was, ging het, tenslotte, werken als een rem, hoe gebrekkig die ook geweest
is. De eerste verschijnselen van de conjunctuuromslag openbaarden voor
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talrijke economische subjecten, bedrijven of gezinnen, de kwetsbaarheid
van hun financiële toestand, die zwaar belast is door de schulden van de
voorspoed en versomberd wordt door de onzekere vooruitzichten inzake de
toekomstige inkomensstromen.

Overigens, hebben in de gehele wereld de anti-inflatiemaatregelen, die
wegens het samenvallen van de conjunctuurbewegingen tegelijkertijd
werden genomen, hun restrictieve weerslag samengevoegd; tegenover de
landen die zich beijverden om hun betalingsbalansmoeilijkheden te over-
winnen met maatregelen ter beperking van de binnenlandse vraag, stonden
geen crediteurlanden meer die, van hun kant, de weg van een expansie-
beleid konden kiezen : ook zij waren door de verstoringen van de binnen-
landse inflatie meegesleept.

Terwijl men de ogen sloot voor de inflatie, haar oogluikend toeliet of
zwakjes bestreed, woekerde zij geleidelijk verder en schoot zij diep wortel
in ons maatschappeltik leven : op haar hoogtepunt was zij de voornaamste
factor van de ontwrichting en van de crisis.

Zo mocht blijken dat de westerse gemeenschappen onbekwaam ge-
worden zijn om de economische vooruitgang, die nochtans van alle kanten
geëist wordt omdat hij het welzijn van de enkeling schraagt, in de juiste
banen te leiden, maar ze daarentegen derwijze werken dat stadia van
ongecontroleerde opbloei afwisselen met inzinkingen waarvoor een sociaal
hoge prijs betaald wordt, zou men moeten aannemen dat nieuwe, funda-
mentele en ernstige problemen gesteld zijn, voor de mensen van onze tijd
en onze landen, in onze regimes.

In zijn kerstboodschap zei de Koning : « we voelen, zonder het
steeds te kunnen verklaren, dat deze crisis geen eenvoudig toeval is.
Welke interpretatie men er ook aan moge geven, zit verplicht ons na te
denken over ons economisch en sociaal systeem, ons af te vragen of er
geen nieuwe gedachten moeten worden uitgediept en of men niet moet
trachten iets nieuws te beproeven ».

21 januari 1976.
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Economische en financiële ontwikkeling

in 1975



Basisperiodes

Behoudens andersluidende aanduidingen slaan de cijfers gebruikt inhet onder-

havige Verslag om de ontwikkelingen van het ene jaar op het andere te beschrijven,

welke ook het jaar zij, op dezelfde periode, nl. die waarvoor de gegevens van 1975

beschikbaar zijn.

Conventionele tekens

n.b.

het gegeven bestaat niet

nihil of te verwaarlozen hoeveelheden

niet beschikbaar

voorlopig

raming

procent

v

r

pct.



INTERNATIONALE ECONOMISCHE EN FINANCIELE
ONTWIKKELING

De verzwakking van de internationale economische activiteit, die
reeds het jaar 1974 had gekenmerkt, is in het afgelopen jaar uitgegroeid
tot de zwaartse teruggang sedert meer dan een kwarteeuw. Die recessie

Tabel 1.

BRUTO NATIONAAL PRODUKT EN BUITENLANDSE HANDEL
VAN DE GROTE INDUSTRIEGEBIEDEN

Volurne yan het bruto nationani produkt Handelsbalans
(Ja~rliik8e çroeipcrccntaçce ) (M iljardcn rehenecnhedcn) (1)

E.E.G. E.E.G. (2)
Vere- Vere- O.E.S.O.-O.E.S.O.- nigde JapanOor- nigde Japan landen Oor- Staten (3 ) landen

spron- Nieuwe Staten spron- Nieuwe (3)
kelijke leden Tot.al kel ijke leden Totaal (3) (4)

leden leden

1970 .... + 5,8 + 2,2 + 4,9 - 0,4 +10,9 + 3,3 + 0,1 - 4,0 - 3,9 + 2,7 + 3,9 + 3,9
1971 .... + 3,6 + 2,6 + 3,4 + 3,3 + 7,3 + 3,8 + 1,5 - 3,0 - 1,5 - 2,0 + 7,6 + 7,2
1972 .... + 4,2 + 2,9 + 3,9 + 6,2 + 8,7 + 5,7 + 4,2 - 4,3 - 0,1 - 5,8 + 8,2 + 4,1
1973 .... + 5,4 + 5,2 + 5,4 + 5,9 +10,2 + 6,1 + 5,0 - 8,8 - 3,8 + 1,1 + 3,1 + 6,5
1974 .... + 2,5 + 0,8 + 1,9 - 2,1 - 1,8 - 0,1 + 0,3 -16,1 -15,8 - 2,5 + 1,2 -23,1
1975 . r - 3,1 - 2,2 - 3,0 - 3,0 + 1,3 - 2,0 + 8,7 - 9,3 - 0,6+ 9,2 + 3,8 + 5,6

(1) Do rekeneenheid is gelijk nun 1 dollar vun de Verenigde Staten III l!l'iO, 1,03 dollar in 19'41, 1,00 dollar in Hl72,
l,Hl dollar in 1973, 1,17 dollar in UJ74 en 1,20 dollar in 1975. De waarde van de releeneenheid t.O.V. de dollar is in de
jaren lU70 tot 1975 derwijze vastgesteld dut de gemiddelde gewogen waarde van die eenheid t.O.V. alle valuta's van
al de landen van de Europese Ecouomische Gemeenschap, de Verenigde Staten en Japan, voor elk jaar, dezelfde is a.s
in lUGS.

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

ging gepaard met een vertraging van de prijsstijgingen, die nochtans aan-
zienlijk bleven, en met een sterke mindering van het tekort op de
lopende rekening van de betalingsbalans voor het geheel van de ontwik-
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Grafiek 1.

INTERNATIONAAL CONJUNCTUURVERLOOP (1)

OORSPRONKELIJKE E.E.G.-LEDEN: Beoordeling van de totale orderpositie
(Verschil tussen het procentueel aantal antwoorden Il Hoger Il en \\ lager" dan normaal)

+ 50 + 50

- 50- 50

VERENIGD KONINKRIJK: Industriële produktie (2)
(Ve"randeringspercentages t.Q.V. het voorafgaande kwartaal)

+ 10 + 10

- 10 - 10

VERENIGDE STATEN: Synthetische curve van twaalf cyclische indicatoren (2)
(Veranderingspercentages t.o,v. het voorafgaande kwartaol)

+ 10 + 10

- 10 - 10

JAPAN: Industriële produktie (2)
(Veranderingspercenlages t.ov , het voorafgaande kwartaol)

+ 10 + 10

- 10 - 10

1967 1969 1971 1973 1975

Bronnen,' OOTspTon7œlijhe E.E.G.-leden: Europese Economische Gemeenschnp.
Verenigd Koninl c/'ijk : Orgnnienüe voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling.
Verenigde Staten,' U.S. Department of Commerce.
J(tpan " Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling.

(1) Manndgerniddelden per kwartaal; laatste periode : oktober 1975 voor het Verenigd Koninkrijk en J apen j gemiddelde
oktober-november 1975 voor de oorspronkelijke leden van de E.E.G. en de Verenigde Staten.

(2) Na uitschakeling van seizoenbewegingen.
(3) De gegevens van het eerste en tweede kwartaal zijn vertekend : door de stakingen en de driedaagse werkweek in de

loop van het eerste kwartaal en door het compenserende herstel van de produktie in het tweede kwartaal.
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kelde landen. Ter ondersteuning van de steeds meer teruglopende werk-
gelegenheid werd het beleid, na de opheffing van de beperkende maat-
regelen, in het merendeel van de industrielanden gericht op een verruiming
van de liquiditeit, lagere rentetarieven en op een met de tijd meer expan-
sief wordende begrotingspolitiek.

Het volume van het bruto nationale produkt van het geheel der Lid-
Staten van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikke-
ling, dat in 1974 een nulgroei had gekend, daalde met zowat 2 pct., ten
gevolge van een verzwakking van alle componenten van de finale vraag,
die van de overheid uitgezonderd. De achteruitgang verspreidde zich via
een cumulatieve inkrimping van de buitenlandse vraag en hij kwam bij-
zonder scherp tot uiting in een forse daling van de industriële produktie.

Voor deze laatste werd het dieptepunt bereikt tijdens de eerste maan-
den; een beginnend herstel tekende zich nadien af onder impuls van de
Verenigde Staten en van Japan, waar, zoals blijkt uit grafiek l, gevoelige
indicatoren van de activiteit opnieuwopwaarts gericht waren.

De zoëven geschetste ontwikkelingen hadden ingrijpende gevolgen,
inzonderheid voor de werkgelegenheid, de overheidsfinanciën, het prijs-
verloop en de lopende rekening van de betalingsbalansen.

De ondertewerkstelling ging steil de hoogte in. Volgens het Interna-
tionale Arbeidsbureau is het aantal getelde werklozen in drieëntwintig
aangesloten landen, die ongeveer samenvallen met het gebied van de
Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling, tussen
september 1974 en september 1975 toegenomen met 53 pct.; aldus steeg
het tot 17,1 miljoen, wat het hoogste cijfer in de laatste veertig jaar
zou zijn. Het lijdt geen twijfel dat daarenboven andere vormen van
ondertewerkstelling, die niet als eigenlijke werkloosheid zijn geteld, even-
eens sterk toegenomen zijn.

Ter bestrijding van die zorgwekkende ontwikkeling werd door de
onderscheiden regeringen in toenemende mate een beroep gedaan op de
mogelijkheden van het begrotingsbeleid, met name verlagingen van belas-
tingen en/of verhoogde uitgavenprogramma's. Daar bovendien de inge-
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Grafiek 2.

CONSUMPTIEPRIJZEN (1) .

(Procentuele verandering t.O.V. de overeenstemmende maand van het voorafgaande iaar)
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bouwde stabilisatoren, na de gebruikelijke vertraging, hun volle uitwerking
deden gelden tijdens het voorbije jaar, waren de overheidsfinanciën in
vrijwel alle landen gekenmerkt door een aanzienlijk financieringstekort.
De dekking van de financieringsbehoeften van de overheid bracht over
het algemeen geen zware problemen met zich, maar zij was, in elk geval
tijdens het tweede halfjaar, een factor van opwaartse druk op de rente op
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lange termijn, gelet op de toen bestaande terughoudendheid van vele
spaarders tegenover beleggingen in obligaties.

In de prijsontwikkelingen deed zich een ombuiging voor : zoals uit
grafiek 2 blijkt, vertraagde het stijgingstempo van de verbruiksprijzen
aanmerkelijk tijdens het jaar in de meeste landen; belangrijkste uitzonde-
ringen daarop waren het Verenigd Koninkrijk, waar het stijgingstempo
nog toenam, en de Bondsrepubliek Duitsland, die gespaard was gebleven
van de vroegere versnellingstendens.

Dat de prijzen van het gezinsverbruik langzamer gingen stijgen was
mede te danken aan de vertraging van de hausse van de groothandelsprij-
zen, die op haar beurt verband hield met de ontwikkeling van de wereld-
prijzen voor grondstoffen en basisprodukten. Zoals ze weergegeven wor-
den door het indexcijfer van het « Hamburgisches vVelt-Wirtschafts-
Archiv », zijn die wereldprijzen in 1975 met 14 pct. teruggelopen ten
gevolge van de daling van de voor de voeding bestemde produkten; wat
de voor de nijverheid bestemde produkten betreft, bleef de vermindering
beperkt tot 1 pct.; ze had alleen betrekking op de basisprodukten die dienen
voor de vervaardiging van uitrustingsgoederen, inzonderheid de ijzer- en
staalprodukten.

Ook op de lopende rekening van de betalingsbalansen had de crisis
diepe uitwerkingen. Voor het geheel van de Lid-Staten van de Organisatie
voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling maakte het in 1974 op-
getekende tekort van ongeveer 27 miljard dollar in de handelsbalans plaats
voor een overschot dat geraamd wordt op zowat fr. 6 miljard. Deze omme-
keer werd teweeggebracht door een sterke achteruitgang van het volume
van de invoer, gepaard gaande met een toename van het volume van de
uitvoer naar de olie-exporterende landen en met een verbetering van de
ruilvoet als gevolg van de daling van de prijzen der ingevoerde grond-
stoffen, die samenging met verdere prijsverhogingen voor de verwerkte
produkten.

Rekening houdend met het toegenomen gezamenlijke tekort in de
andere lopende verrichtingen zou het negatieve saldo van de lopende
rekening van dezelfde groep landen uiteindelijk gedaald zijn van meer dan
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Grafiek 3.

WERELDPRIJZEN
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33 miljard dollar in 1974 tot ca. 6 miljard. Die vermindering is vooral te
danken aan de betere resultaten behaald door landen die in 1974 grote
tekorten hadden geboekt, meer bepaald het Verenigd Koninkrijk, Italië,
Frankrijk en Japan, alsmede aan het aanzienlijk overschot van de Verenigde
Staten.

Die gewijzigde toestanden inzake het lopend verkeer beïnvloedden de
richting van het kapitaalverkeer tussen de industrielanden. Overigens
werden de beslissingen inzake kapitaalverrichtingen mede bepaald door
de ontwikkeling van het renteverloop.

Gedurende de eerste maanden van het jaar waren de rentetarieven
op korte termijn op de financiële markten van de voornaamste landen gelijk-
tijdig neerwaarts gericht. In de Verenigde Staten en in de Bondsrepubliek
Duitsland lag de opbrengst van de geldmarktbeleggingen toen eerder lager
dan in de overige landen, zodat kapitalen een neiging hadden om die twee
landen te verlaten. Omstreeks het midden van het jaar begon de geldmarkt-
rente in de Verenigde Staten te stijgen onder invloed van de conjunctuur-
herleving en vooral van een iets minder ruim beleid van de overheid, die
de ontwikkeling van de monetaire aggregaten wenste in toom te houden.
Daarentegen zetten de meeste overige landen hun politiek van goedkoop
geld voort, zodat de beleggingen in dollars aantrekkelijker werden.

De geschetste ontwikkelingen weerspiegelden zich in het verloop van
de wisselkoersen. De gewogen koers van de dollar verzwakte tijdens het
eerste halfjaar, maar die daling werd ruim goedgemaakt in het derde
kwartaal ten gevolge van de hierboven beschreven ontwikkeling van de
rentetarieven en het aanzienlijk overschot op de lopende rekening van
de Amerikaanse betalingsbalans. Gedurende de laatste maanden nam het
renteverschil enigszins af en de dollarkoers verstevigde zich niet meer. De
Duitse mark en vooral het Engelse pond waren heel het jaar door zwak,
de eerste, als gevolg van het lage geldmarktrentepeil in de Bondsrepubliek
Duitsland en van de vermindering van het overschot op de balans van
het lopend verkeer van dat land en, het tweede, in verband met het tekort
op de handelsbalans en met de sterke prijsstijgingen in het Verenigd
Koninkrijk.
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Grafiek 4.

BALANS VAN DE LOPENDE REKENING MET HET BUITENLAND
EN WISSELKOERSEN
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In het stelsel van het gecontroleerde zweven, dat van toepassing ge-
bleven is, gaven de bovenvermelde wisselkoersbewegingen aanleiding tot
regulerende tussenkomsten die er grosso modo toe strekten in het eerste
halfjaar en in het laatste kwartaal van het jaar de dollarkoers te steunen
en in het derde kwartaal de stijging van die valuta af te remmen.

De economisch minderontwikkelde landen die geen olie uitvoeren
zijn er opnieuwaanmerkelijk op achteruitgegaan. De ontwikkeling van
die landen werd nadelig beïnvloed door de recessie en de inflatie in de
geïndustrialiseerde wereld, waardoor hun export daalde zowel naar hoe-
veelheid als naar waarde, en door een verdere stijging van de invoerprijzen;
het gezamenlijke tekort op de balans van hun lopend verkeer nam dan
ook toe met nagenoeg 10 miljard dollar tot meer dan 25 miljard. De groei
van de olieproducerende en -uitvoerende landen versnelde daarentegen,
wat tot uiting kwam in hun sterk gestegen invoer; doordat de verminde-
ring van hun export in volume gedeeltelijk werd goedgemaakt door een
stijging van de gemiddelde waarde per eenheid, behielden deze landen
in hun lopend verkeer met het buitenland nog een overschot van bijna
40 miljard dollar, tegen zowat 67 miljard in 1974.

In het vlak van de internationale samenwerking noteerde men voor-
eerst enkele acties tot verdere uitbouw van initiatieven genomen naar aan-
leiding van de oliecrisis. Zo werd de in 1974 bij het Internationale Mone-
taire Fonds ingevoerde oliefaciliteit hernieuwd en verruimd. Om de rente-
last te verlichten ten bate van de meest getroffen landen die van deze bij-
zondere kredietfaciliteit gebruik moesten maken, werd deze aangevuld
met een (( subsidierekening )) die het mogelijk zou moeten maken in de
toekomst rentesubsidies toe te kennen.

Verder werd op initiatief van de Organisatie voor Economische Samen-
werking en Ontwikkeling in april te Parijs een overeenkomst ondertekend
tot oprichting van een steunfonds groot 20 miljard bijzondere trekkings-
rechten; het is opgevat als een aanvullende kredietmogelijkheid waarop
alle landen-leden in uitzonderlijke omstandigheden een beroep zouden
kunnen doen.
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Van hun kant richtten de olie-exporterende landen een fonds van
1 miljard dollar op voor het toekennen van renteloze leningen aan minder-
ontwikkelde landen.

Ten slotte begon in december te Parijs een conferentie over interna-
tionale economische samenwerking, de zogenaamde ([Noord-Zuiddialoog n;

besloten werd dat de werkzaamheden zouden worden voortgezet in vier
commissies die respectievelijk de energie, de grondstoffen, de ontwikkeling
en de financiële problemen met inbegrip van het vraagstuk van de orga-
nisatie van het internationale monetaire stelsel zullen behandelen.

De coördinatie van het door de verscheidene landen te voeren beleid
ter bestrijding van de internationale economische crisis was een van de
belangrijkste bekommernissen in het afgelopen jaar. Zij maakte het voor-
werp uit van veelvuldige besprekingen ter gelegenheid van diverse ont-
moetingen tussen vertegenwoordigers van regeringen en centrale banken.

Overigens heeft het Interimcomité van het Internationale Monetaire
Fonds een overeenkomst bereikt over de verhoging met 32,5 pct. van het
totaal der quota's van de landen-leden van het Fonds, tot 39 miljard
bijzondere trekkingsrechten, waarbij het procentuele aandeel van de
olieuitvoerende landen zou worden verdubbeld, met behoud van het
relatieve aandeel van de niet-olieuitvoerende minderontwikkelde landen
op het huidige peil. Ingevolge de voorgestelde afschaffing van de
officiële goudprijs voorziet de overeenkomst eveneens in wijzigingen
in de betalingsmodaliteiten van de verhoging : het aandeel van 25 pct.
dat in goud moet worden gestort volgens de huidige regels, zou kunnen
betaald worden in bijzondere trekkingsrechten, in de munten van sommige
andere leden, onder voorbehoud van hun akkoord, of in eigen munt.

Met het oog op het tot stand brengen van een geheel van amendemen-
ten aangaande het goud, werden door het Interimcomité een aantal basis-
beginselen uitgewerkt, waaronder : afschaffing van de officiële goudprijs,
opheffing van elke verplichting om goud te gebruiken in transacties met
het Fonds, verkoop van één zesde van het goud van het Fonds ten voordele
van de minderontwikkelde landen en teruggave van een ander zesde aan
de leden.
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Om aan deze richtlijnen een begin van toepassing te geven, zijn de
landen van de Groep van Tien overeengekomen, gedurende een begin-
periode van twee jaar, geen enkele maatregel te nemen om de goudprijs
vast te leggen, en de gezamenlijke goudvoorraad thans in het bezit van
hun monetaire autoriteiten en van het Fonds niet te verhogen.

De meeste van de hierboven beschreven problemen - anticyclisch
beleid, energie, internationale handel, problemen van de minderontwik-
kelde landen, internationaal monetair stelsel - kwamen eens te meer ter
sprake op de Top te Rambouillet waaraan, naast Frankrijk, de Verenigde
Staten, de Bondsrepubliek Duitsland, Japan, het Verenigd Koninkrijk en
Italië deelnamen.

EUROPESE GEMEENSCHAPPEN

De Europese integratie boekte tijdens het voorbije jaar nauwelijks
enige opvallende vooruitgang. Toch zijn enkele feiten het vermelden
waard; zij hebben betrekking op de monetaire samenwerking, het regionale
en energiebeleid, de betrekkingen met de ontwikkelingslanden en het
streven naar een politieke organisatie van de Gemeenschap.

In het monetaire vlak zijn de centrale banken van de Gemeenschap en
die welke zijn aangesloten bij het gemeenschappelijke valutastelsel, in
maart overeengekomen op de valutamarkten een actiever beleid te gaan
voeren door te trachten al te grote schommelingen van de koers van de
dollar van de ene dag tot de andere te voorkomen. Indirect heeft dat beleid
wellicht de toenadering van de valuta's van de Europese (( slang )) in de
hand gewerkt, maar tevens heeft het de rol van de Europese valuta's als
interventie-instrumenten, ten voordele van de dollar, verminderd.

Op 8 juli werd de wijze waarop het Europese Fonds voor Monetaire
Samenwerking functioneert aangepast, meer in het bijzonder met betrek-
king tot de duur van de financiering op zeer korte termijn en de samen-
stelling van de betalingen; enerzijds, kan voortaan de vervaldag van de
financiering, die tot nog toe samenviel met het einde van de maand volgend
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op die van de interventies, op verzoek van de debiteur, onvoorwaardelijk
met drie maanden worden verlengd; anderzijds, worden de goudreserves
niet meer in aanmerking genomen om uit te maken in welke verhouding
de verschillende reservebestanddelen in de betaling begrepen moeten zijn.

Vanaf 10 juli is de Franse frank teruggekeerd in het gemeenschap-
pelijke valutastelsel dat hij in januari 1974 voorlopig had verlaten.

Een nieuwe rekeneenheid werd aangenomen op 18 maart voor de
rekeningen van de Europese Investeringsbank, op 21 april voor de hulp-
verlening van het Europese Ontwikkelingsfonds en op 18 december voor
de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal. De waarde van die eenheid
- bepaald door een Il pakket » valuta's - is gelijk aan de som van vaste
bedragen van de negen nationale valuta' s, berekend aan de hand van
wegingscoëfficiënten die gebaseerd zijn op het bruto nationale produkt
van iedere Lid-Staat en zijn handel met de Europese landen die deel uit-
maken van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwik-
keling C). De omzetting ervan in nationale valuta wordt dagelijks berekend
op basis van de wisselkoersen van deze laatste.

Om binnen de Gemeenschap een regionaal beleid te kunnen voeren,
stelde de Raad, op 18 maart, een Europees Fonds voor Regionale Ontwik-
keling in, dat beschikt over 1.300 miljoen rekeneenheden voor de eerste
drie jaar en dat bestemd is om krachtens beslissingen van de Commissie,
naast de subsidies van de Staten, toelagen toe te kennen aan de investerin-
gen in de industrie, de ambachten, de dienstverlening en de infrastructuur
welke deel uitmaken van een programma van regionale ontwikkeling. Ter-
zelfder tijd werd een Comité voor regionaal beleid opgericht, een
adviserend orgaan bestaande uit vertegenwoordigers van de Commissie en
van de Lid-Staten, dat optreedt als raadgever van de communautaire en
nationale autoriteiten voor regionaal beleid.

(1) De vaste bedragen en de wegingscoëfficiënten werden vastgelegd als volgt :

Duitse Pond Franse Belgische Luxcrn- Deense IersLire Gulden burgsemark sterling frank frank
frank kroon pond

Vaste bedragen .................. 0,828 0,0885 1,15 100 0,286 3,GG 0,14 0,217 0,00750
Wegingscoëfficiënten 27,3 17,5 10,5 14,0 0,0 7,0 0,3 3,0 1,5
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De Gemeenschap, die in 1974 een programma had vastgesteld om
het verbruik vanenergie te drukken en de bevoorrading in energie beter
te beveiligen, heeft herhaaldelijk uiteengezet hoe het moest worden uit-
gevoerd en toegepast; de Commissie werd verzocht periodiek beleidslijnen
op lange termijn aan te bevelen om aldus de Staten te helpen de passende
beslissingen te nemen.

Op 28 februari werd in Lomé een nieuwe overeenkomst tot samen-
werking tussen de Gemeenschap en zesenveertig landen van Afrika, het
Caraïbisch gebied en de Stille Oceaan ondertekend. Krachtens die over-
eenkomst zullen de produkten van die landen vrije toegang tot de Gemeen-
schappelijke Markt hebben en zullen de betrokken landen een stelsel ge-
nieten waardoor hun ontvangsten uit uitvoer met betrekking tot sommige
basisprodukten gestabiliseerd worden; op hun beurt hebben zij zich ertoe
verbonden de Gemeenschap even gunstige handelsvoorwaarden te waar-
borgen als aan de meest begunstigde natie en geen onderscheid te maken
tussen de negen Lid-Staten. De overeenkomst behelst tevens belangrijke
beschikkingen op het gebied van de industriële, financiële en technische
samenwerking.

In december overhandigde de Belgische Eerste Minister, de h. Leo
Tindemans, aan de Regeringshoofden van de Gemeenschap, op hun ver-
zoek, een verslag over het ontwerp van Europese Unie, die de Conferentie
van Parijs zich in 1972 voor het einde van dit decennium ten doel
stelde. In dat verslag is er vooral naar gestreefd concrete voorstellen te
formuleren over de wegen die moeten worden gevolgd om tot een Unie,
waarvan het een schets geeft, te komen. De voorstellen omvatten, ener-
zijds, politieke doelstellingen die soms onmiddellijk moeten worden vast-
gelegd door de Raad van Regeringshoofden, en, anderzijds, de verstevi-
ging van de instellingen der Gemeenschap. Om tot een economische en
monetaire unie te komen stelt het verslag, naast een nieuwonderzoek,
maatregelen voor om snel voortgang te boeken, in het bijzonder een
versterking van het gemeenschappelijke valutastelsel; voorlopig zouden
deze maatregelen niet gelden voor Staten die ze klaarblijkelijk nog niet
kunnen toepassen en die bijgevolg door de overige leden zouden worden
geholpen.
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BELANGRIJKSTE AGGREGATEN VAN DE TOTALE VRAAG IN DE
BELGISCHE ECONOMIE

Wegens zijn grote afhankelijkheid van de naburige volkshuishoudin-
gen heeft België zich niet kunnen onttrekken aan de ernstigste crisis die
de Westerse wereld sedert het einde van de oorlog heeft meegemaakt. Dit
neemt niet weg dat ons land er later en in minder erge mate werd bij
betrokken dan de meeste van zijn partners van de Europese Economische
Gemeenschap. Volgens de laatste ramingen zou het bruto nationale produkt,
dat in 1974 nog met 4 pct. in vaste prijzen was gestegen, in 1975 met
ongeveer 2 pct. zijn gedaald.

Grafiek 5.

SYNTHETISCHE CURVE VAN DE VOORNAAMSTE RESULTATEN 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 Bunk georganiseerde eonjunctuurtests verwerkt, De antwoorden
van de verschi1lende reeksen zijn tot een gemeenscbcppelijke basis herleid door ze een waardecijfer toe te kennen naar-
gelang ze in de loop van een bepaalde maand meer of minder gunstig waren. De waarde van synthetische curve die
het gemiddelde vnn de aldus verkregen waardecijfers vertegenwoordigt, beliep in de periode 1963·1973 gemiddeld 100
punten.
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Het beeld van de eonjunctuur is in de loop van het jaar evenwel ver-
anderd. De teruggang die zich in het begin van de zomer van 1974
aftekende, zette zich hardnekkig voort in de loop van de eerste maanden
van 1975. Vervolgens maakte hij echter plaats voor een zekere stabilisatie
en zelfs een begin van herstel tegen het einde van het jaar, zoals blijkt uit
de synthetische curve van de voornaamste gegevens van de maandelijkse
conjunctuurtests van de Bank.

Onder de voornaamste bestanddelen van de totale vraag voor het
jaar in zijn geheel, uitgedrukt in vaste prijzen, liep de uitvoer van goederen
en diensten voor het eerst sedert meer dan twintig jaar terug, wat het over-
schot op de betalingsbalans met het buitenland evenwel nauwelijks beïn-
vloedde, aangezien de invoer in ongeveer dezelfde mate afnam.

De binnenlandse vraag onderging een meer gematigde vermindering.
De consumptie-uitgaven van de gezinnen waren in het eerste halfjaar
zwak, maar in het tweede halfjaar schijnen ze vaster te zijn geweest. De
uitgaven voor diensten, bijzonder voor reisverkeer, lagen nog hoog, terwijl
de aankoop van wagens en van huishoudtoestellen zich in de loop van het
jaar herstelde, misschien dank zij de versoepeling van de voorwaarden voor
het verbruikskrediet. In totaal zou de particuliere consumptie iets geste-
gen zijn.

De overheidsconsumptie steeg van het ene jaar tot het andere ten
gevolge van een toeneming van de lopende aankopen van goederen.

De investeringen in de huisvesting, die in 1973 en 1974 aanzienlijk
waren, zouden van dezelfde orde van grootte zijn geweest als het voor-
gaande jaar.

De betalingen voor openbare investeringen, nog onder de invloed van
het restrictief budgettair beleid van 1974, zouden in vaste prijzen nauwe-
lijks gewijzigd zijn, maar de budgettaire vastleggingen namen een grotere
omvang aan.

De investeringen in vast kapitaal van de gezamenlijke bedrijven liepen
terug. De ernst van de recessie had tot gevolg dat het percentage van de
bedrijven met onbezette produktiecapaciteiten een hoogtepunt bereikte,
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Grafiek 6.
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de mogelijkheden tot zelffinanciering verminderden en een klimaat van
onzekerheid werd geschapen waardoor de neiging om nieuw produktie-
vermogen in het leven te roepen werd tegengegaan.

Volgens de uitslagen van het laatste onderzoek van de Bank zouden
de bruto-investeringen in vast kapitaal van de industrie, uitgedrukt in
lopende prijzen, met 3 pct. verminderd zijn, in tegenstelling met het voor-
gaande jaar toen zij met 33 pct. toenamen. In enkele industriële sectoren
zouden ze nog gestegen zijn. Die van de financiële instellingen zouden
met ongeveer 19 pct. vermeerderd zijn, tegen 6 pct. in 1974.

Wat de investeringen in voorraden betreft, zijn die van afgewerkte
produkten in de ondernemingen gedurende het grootste gedeelte van het
jaar zeer hoog gebleven. Daar staat tegenover dat de goederen in bewer-
king ingevolge de crisis verminderden, terwijl de vooruitzichten betref-
fende het prijsverloop en het gemak van herbevoorrading de bedrijven
ertoe aanzetten hun voorraden grondstoffen en basisprodukten te druk-
ken. Alles samen zijn de voorraden waarschijnlijk gedaald, in tegenstelling
met het voorgaande jaar toen ze fors waren toegenomen.

De Regering heeft aan het Parlement een algemeen programma van
economisch herstel, opleving van handel en nijverheid en bevordering
van de werkgelegenheid voorgelegd. Dat programma is gericht op het
behoud en de herstructurering van het industriële en commerciële ap-
paraat, de verbetering van de concurrentiepositie, het herstel van de
economische activiteit en de bevordering van de werkgelegenheid. Het
voorziet in de invoering van structuren waardoor de overheid kan optreden
en die bestemd zijn om de plaats in te nemen van het eventuele gemis aan
particulier initiatief, inzonderheid door de oprichting van industriële over-
heids- of gemengde bedrijven door middel van een openbare holding,
door deelname in de vennootschappen die voorzien in de bevoorrading
in primaire energie en door de particuliere holdings bij de economische
planning te betrekken; het schrijft ook de algemene toepassing voor van
vormen van overleg tussen de overheid en de sociale gesprekpartners in
de schoot van de industriële sectoren om de structuur van deze laatste
te verbeteren en er aldus voor te zorgen dat zij, op termijn, de mededin-
ging kunnen blijven doorstaan.
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Om de concurrentiekracht van de economie te vergroten, voorziet het
plan ook in de uitbreiding van het rechtstreekse ingrijpen in de prijsbe-
paling en in maatregelen om de kosten te drukken door een verlaging van
de lasten van de sociale verzekering, door een matiging van de toeneming
van het inkomen gedurende een beperkte periode en op een wijze waar-
van de bijzonderheden worden uiteengezet in het hoofdstuk over de lonen
en andere inkomens; het stelt ook een wet voor om het concurrentiever-
mogen veilig te stellen.

Een reeks maatregelen om de economische activiteit weer op gang
te brengen zal de actie, die in de loop van het eerste halfjaar van 1975
werd ondernomen, versterken: versnelling van de procedures en vereen-
voudiging van de formaliteiten om de openbare investeringen snel effect
te doen sorteren; aanwakkering van de particuliere vraag door versoepe-
ling van de voorwaarden van het krediet op afbetaling, aanmoediging van
de woningbouwen invoering van faciliteiten voor de aankoop van uitrus-
tingsgoederen; steun aan de uitvoer, o.a. door de uitbreiding van de risico-
dekkingen van de Nationale Delcrederedienst.

Ten slotte omvat het plan verscheidene specifieke maatregelen om
de werkgelegenheid te bevorderen.

VERWERKENDE INDUSTRIE

Na een ononderbroken stijging van 1967 tot 1974, die gemiddeld
5,6 pct. per jaar bedroeg, lag de produktie in de gezamenlijke verwerkende
nijverheid gedurende de eerste elf maanden 10,8 pct. lager dan in 1974.
De teruggang nam een aanvang tijdens het laatste kwartaal van 1974
en werd gedurende de eerste drie kwartalen van 1975 steeds erger: voor
het eerste kwartaal bedroeg hij 9,5 pct., voor het tweede 10,6 pct. en voor
het derde 14,8 pct.; voor de maanden oktober en november verminderde
hij tot 7,7 pct. C).

(1) De vermelde percentages omvatten eveneens de ontwikkeling van de produktie van de
elektrische centrales, de aardolieraffinaderijen en de cokesfabrieken, waarvan de toestand wordt
toegelicht in het hoofdstuk « Energie ».
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Die ongunstige ontwikkeling werd aangekondigd door de verslechte-
ring van de orderpositie vanaf het midden van 1974 : de door die
orderpositie verzekerde activiteitsduur daalde van gemiddeld 4,41 maanden
in het eerste halfjaar van 1974 tot 3,69 maanden in het laatste kwartaal.
De inkrimping van zowel de binnenlandse als de buitenlandse bestellingen
duurde voort tijdens de eerste zeven maanden van 1975; vervolgens te-
kende zich een lichte verbetering af die - en dit voor de eerste keer sedert
meer dan een jaar - aanleiding gaf tot een stijging van de gemiddelde ver-
zekerde activiteitsduur in september en in oktober.

Grafiek 7.
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Ten gevolge van de achteruitgang van de produktie daalde de bezet-
tingsgraad van het geïnstalleerde produktievermogen van een maximum
van 85,1 pct. in mei 1974 tot 74,2 pct. in januari 1975, 71,5 pct. in mei en
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71 pct. in oktober. In 1975 beschouwden meer dan 80 pct. van de onderne-
mingshoofden de ontoereikende vraag als hoofdoorzaak van de onder-
bezetting van hun produktievermogen. Run vooruitzichten betreffende de
ontwikkeling van de bezettingsgraad van het produktievermogen voor de
maanden volgend op de datum van de test, zijn in de loop van het jaar
minder ongunstig geworden.

De intensiteit van de vermindering van de produktie in de verwer-
kende nijverheid schommelde aanmerkelijk naargelang van de categorieën
geproduceerde goederen.

Ingevolge de daling van zowel de binnenlandse als de buitenlandse
vraag verminderde de produktie van de niet-duurzame verbruiksgoederen
gedurende de eerste elf maanden van het jaar met 7 pct. Onder de
produkten die het ergst getroffen werden, kunnen vernoemd worden som-
mige chemische produkten zoals zeep, synthetische wasmiddelen, verf en
vernis, evenals de levensmiddelen, met uitzondering evenwel van de dran-
ken, waarvan de produktie - gedeeltelijk dank zij de warme zomer -
vrijwel niet achteruitging. In de tabaksnijverheid onderging de produktie
nagenoeg geen wijziging.

De daling van de produktie van duurzame verbruiksgoederen was
een weinig minder scherp dan die van niet-duurzame goederen, wegens
de minder ongunstige ontwikkeling van de produktie van elektrische huis-
houdtoestellen, van auto' s, fietsen en moto' s, evenals van confectieartikelen
en van schoenen; voor gebreide goederen, meubelen, glas en plastiekarti-
kelen daalde de produktie daarentegen sterk. De achteruitgang van de
produktie van het geheel van de sector der duurzame goederen verscherpte
tijdens elk van de kwartalen vanaf het midden van het jaar 1974. Slechts
gedurende het derde kwartaal van 1975 kwam de beweging tot staan.

Voor het geheel van de verbruiksgoederenindustrie is, op dat ogenblik,
een einde gekomen aan de verslechtering van de beoordeling van de order-
positie; tijdens het laatste kwartaal is ze zelfs verbeterd.
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De opleving van de vraag naar diamant na de zomer veroorzaakte
tijdens de laatste maanden van het jaar een verbetering van de activiteit
in de diamantnijverheid, die voorheen een inzinking had gekend.

In de industrie van de investeringsgoederen kwam de daling van
de produktie later tot uiting dan in de andere sectoren; ze bedroeg overi-
gens slechts 2,7 pct. Ze deed zich zowel voor in de tak van de uitrustings-
goederen voor de nijverheid, zoals de elektrische machines, als in die van
de scheepsbouw. De produktie van spoorwegmaterieel veranderde weinig
of niet.

Enkel in het eerste halfjaar steeg de produktie van de gehele sector
nog enigszins, maar tijdens het derde kwartaal daalde ze aanmerkelijk.
De beoordeling door de ondernemingshoofden over de orderpositie ver-
beterde pas later en op een meer aarzelende wijze dan voor de andere
categorieën goederen.

In de industrieën van de grondstoffen en halffabrikaten onderging
de produktie een daling van 14,5 pct., hetgeen betekent dat ze duidelijk
forser was dan in de andere sectoren. De zwakke vraag, zowel vanwege de
binnenlandse als van de buitenlandse markt, vloeide vooral voort uit een
belangrijke intering op de voorraden bij de gebruikers, die omstreeks
het midden van 1974 begonnen was.

De inzinking van de produktie was het scherpst in de basismetaal-
nijverheid, waarvan de activiteit sterk afhangt van de ontwikkeling van
de wereldmarkt. Welnu, op deze laatste nam de vraag plots af vanaf de
maand augustus 1974. Zo was de omvang van de bestellingen van staal-
produkten voor de eerste acht maanden merkelijk kleiner dan die van het
bovenvermelde jaar; voor de volgende vier maanden evenwel was er geen
negatief verschil. In de industrie der non-ferrometalen is de gemiddelde
verzekerde activiteitsduur aanmerkelijk korter geworden.

De crisis kwam ook hevig tot uiting in de spinnerijen, die de weerslag
ondervonden van de voorraadintering door de gebruikers en de daling van
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de activiteit in de Belgische nijverheid der gebreide goederen, en in de
weverijen.

De terugval van de produktie was ook zeer duidelijk in de industrieën
van de scheikundige basisprodukten en van de plastiekartikelen, die ge-
durende de eerste tien maanden van 1974 nog een aanmerkelijke uitbrei-
ding hadden vertoond. Hetzelfde geldt voor de sector van de papier-
fabricage en -verwerking.

In de industrieën van de niet-metaalhoudende minerale produkten
trof de activiteitsteruggang vooral de glasnijverheid, die met structuur-
problemen te kampen had. De andere produkten, zoals cement, gebakken
klei en kalk ondergingen minder belangrijke produktiedalingen.

Voor de gezamenlijke industrieën van de halffabrikaten opende het
vierde kwartaal met minder ongunstige vooruitzichten, wat tot uiting
kwam in de optimistischer beoordeling betreffende de ontwikkeling van
de orderpositie van de ondernemingen die deelnemen aan de maandelijkse
onderzoekingen van de Bank.

ENERGIE

Het eindverbruik van energie C) is voor de eerste tien maanden sterk
gedaald; in 1974 had het daarentegen in totaal weinig of geen verandering
ondergaan. Die vermindering weerspiegelde grotendeels de teruggang van
de activiteit voornamelijk in de industrie, en ongetwijfeld ook de bezuini-
gingen wegens het duurder worden van de produkten. Tijdens de laatste
maanden vertoonde het verbruik evenwel een zeker herstel.

Het eindverbruik berekendcloor het Ministerie van Economische
Zaken in tonnen steenkoolequivalent was in 1974 samengesteld uit 51 pct.
aardolieprodukten, 23 pct. gas, 11 pct. cokes, 8 pct. elektriciteit en 7 pct.

(1) Dat 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, dat alles uitgedrukt in vaste prijzen.
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steenkolen. Het relatieve aandeel van de petroleumprodukten was toen
verminderd t.O.V. de voorgaande jaren onder invloed van substituties
tussen de produkten. Die verschuiving heeft zich verleden jaar niet voort-
gezet.

Het volume van de totale netto-invoer van energiedragers, dat in 1974
met 7,9 pct. was vermeerderd, verminderde voor de eerste tien maan-
den met 16,4 pct. Niet alleen steeg de uitvoer met 8,6 pct. maar tevens
daalde de invoer met 10,4 pct.

Voor dezelfde periode verminderde de produktie van de gezamenlijke
energiesector, geraamd op basis van de totale toegevoegde waarde tegen
vaste prijzen, die in 1974 nagenoeg onveranderd was gebleven, met on-
geveer 9 pct.

Uit een indeling naar energiebron blijkt dat de produktie van
steenkolen verder verminderde : de achteruitgang bedroeg 7,8 pct.,
tegen 8,3 pct. in 1974. De netto ingevoerde hoeveelheden, die het voor-
gaand jaar met 31,9 pct. waren toegenomen, daalden met 34,6 pct. Na een
toeneming met 6,7 pct. in 1974 slonken de leveringen aan het binnenland C)
met 25,4 pct.; die dalingen hadden zowel betrekking op de cokesfabrieken
als op de levering van huisbrand.

De produktie van cokes, die het voorgaande jaar nog iets was vooruit-
gegaan, verminderde met 29,2 pct. De netto-invoer - die slechts een
klein aandeel in het verbruik vertegenwoordigt - nam naar hoeveelheid
af met 70,8 pct., nadat hij met 41,9 pct. was gestegen. De verslechtering
van de conjunctuur, vooral in de ijzer- en staalnijverheid, was oorzaak van
de vermindering van de cokesleveringen aan de binnenlandse markt met
31,6 pct.; in 1974 waren zij met 5,l pct. vermeerderd.

In de sector elektriciteit daalde de produktie met 4,4 pct., het jaar
voordien had zij nog haar fundamentele expansie voortgezet. Voor het

(1) Die leveringen omvatten de binnenlandse produktie plus de netto-invoer (of min de netto-
uitvoer) en plus de vermindering (of min de stijging) van de voorraden.
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vierde kwartaal alleen is ze evenwel met 4,5 pct. gestegen. De gewone ther-
mische produktie slonk met 19,9 pct. ten gevolge van de teruggang van
de industriële activiteit en vooral wegens de Inbedrijfneming van kern-
centrales. De elektriciteitsproduktie door deze laatste bereikte 16,9 pct.
van de totale produktie nadat zij in 1974 praktisch nog onbestaande was;
het beschikbare nettovermogen bedroeg 828 megawatt; in 1980 zou het
tot meer dan 3.000 megawatt kunnen stijgen.

Grafiek 10.
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Het aandeel van de vloeibare brandstof in de bevoorrading van de
gewone thermische centrales vertegenwoordigde, zoals in 1974, ongeveer
48 pct., tegen ongeveer 53 pct. voorheen; het aandeel van de gasvormige
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brandstoffen daalde van 35,3 tot 31,8 pct., dat van de vaste brandstoffen
daarentegen steeg van 17,7 tot 20,7 pct.

Het totale elektriciteitsverbruik verminderde met 5,6 pct.; die terug-
gang was uitsluitend te wijten aan het hoogspanningsverbruik door de
industrie, dat met 13,9 pct. was gedaald, nadat het in 1974 met 3,9 pct.
gestegen was. Het laagspanningsverbruik vertegenwoordigde 28 pct. van
het totale elektriciteitsverbruik en het nam toe met 13 pct., tegen 9,4 pct.

De produktie van de aardolieraffinaderijen verminderde met 5,3 pct.,
tegen 18,9 pct. het jaar voordien dat gekenmerkt was door de moeizame
onderhandelingen in verband met de prijzen van de aardolieprodukten.
Na een daling met 24,3 pct. in 1974, voor de eerste tien maanden, ging de
uitgevoerde hoeveelheid geraffineerde produkten opnieuw vooruit met
10,2 pct. Aangezien de invoer nog lichtjes gedaald was, werden per saldo
meer geraffineerde produkten uitgevoerd.

Na een teruggang met 14,7 pct. het jaar voordien verminderden de
binnenlandse leveringen van aardolieprodukten nog slechts met 6,6 pct.
De leveringen van niet-energetische aardolieprodukten, voornamelijk aan
de petrochemische nijverheid, verminderden opnieuw in sterke mate; dat
was ook het geval, zij het in een mindere mate, met het verbruik van zware
stookolie; de leveringen van gasolie en lichte stookolie hielden zich op een
laag peil. Daarentegen kende de afzet van autobenzine een sterke uit-
breiding.

De gasproduktie, die nog slechts één vierde van het binnenlandse
verbruik vertegenwoordigt, daalde met ongeveer 30 pct.; het voorgaande
jaar was zij met 4,4 pct. gestegen. De hoeveelheid ingevoerd aardgas daalde
met ongeveer 3 pct., voornamelijk wegens de teruggang van de leveringen
aan de elektrische centrales; in 1974 was zij toegenomen met 16,3 pct. In
weerwil van een stijging met 19 pct. van de gasleveringen buiten de
industriële sector - tegen 9,8 pct. in 1974 - verminderde het totale
binnenlandse verbruik met meer dan 10 pct., zodat een groot deel van de
vermeerdering van het voorgaande jaar werd tenietgedaan.
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BOUWNIJVERHEID

Ten gevolge van de snelle stijging van de bouwkosten, de hoge rente-
voet van de hypothecaire leningen en een aantal restrictieve maatregelen
was de vraag naar woningen omstreeks het einde van het derde kwartaal
van 1974 beginnen te verzwakken; de voorkeur voor reële goederen was
trouwens afgenomen. Die tendens heeft zich gehandhaafd gedurende
het eerste halfjaar van 1975; ze is o.m. tot uiting gekomen in de snelle ver-
mindering van het aantal aanvragen voor bouwvergunningen waarvoor
het Bestuur van de Stedebouw een gunstig advies heeft uitgebracht, als-
mede in die van het aantal aanvragen voor bouwpremies, in de daling
van het aantal bij de Algemene Spaar- en Lijfrentekas aangevraagde hypo-

Tabel2.

BOUWNIJVERHEID

(Maandgemiddelden)

Uitkerings- Woningen Overige gebouwen Burgerlijke
gerechtigde bouwkunde Inves-

normaal Gemld- Geruid- tertngs-
arbeids- Bouwver- Gemld- Bouwver- delde delde "vast leg-

geschikte gunningen delde gunningen verzekerde verzekerde giugeu
volledig (2 ) verzekerde (2) activiteits- octiviteite- van de

werklozen activiteite- duur duur
overheid

(1) (Duircn· duur (Duizcn-
(3 ) (4)den gun- (3 ) den gun-

(Duizcn- BUge stige
( MaandCII)

(Miljarden
den) adviezen) (Maanden) adviezen) fran/;cn)

1970 ..................... 2,2 2,5 7,9 1,3 23,1 14,9 5,4
1971 ..................... 3,6 2,0 7,1 0,9 23,5 13,9 G,l
19N ..................... 6,1 3,5 7,0 1,0 20,2 13,1 7,8
1973 ..................... 3,5 3,8 8,0 1,1 18,4 14,5 G,8

(5) (5)

1974 ..................... 3,1 3,9 8,1 1,1 ll,O 10,5 G,8

1974 le kwartaal ...... 2,9 3,8 8,6 1,1 ll,O ]0,9 8,1
2e kwartaal ...... 2,1 4,6 8,4 1,2 10,6 10,3 5,7
a- kwartaal ...... 2,4 4,0 8,0 1,1 ll,2 10,7 G,7
4° kwartaal ...... 4,9 3,0 7,3 ·0.9 11 ,3 10,2 6,5

1975 le kwartaal ...... 7,G 2,9 G,8 0,8 10,6 D,7 8,2
2e kwartaal ...... 9,3 3,5 6,9 0,9 10,5 10,0 7,D
3e kwartaal ...... 10,6 3,2 7,3 0,9 ll,O 10,3 8,3
4e kwartaal ...... 14,7 3,5 (6) 7,7 0,9(6) 10,7 ll,O n.b .

(1) Bron : Rijksdienst voer Arbe.dsvoorziening.
(2) Bron: Ministerie van Openbare Werken, Bestuur van de Stedebouw.
(3) Bron : Onderzoekingen van de Nationale Bank van België. De cijfers hebben betrekking op de ruwbouw.
(4) Bron: Onderzoekingen van de Nationale Bank van België.
(5) Nieuwe reeks.
(6) Oktober-november.
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thecaire leningen, in een achteruitgang van de toegestane leningen, evenals
in een daling van de gemiddelde verzekerde activiteitsduur die door de
ondernemingen, welke aan de eonjunctuurtests van de Bank deelnemen,
werd gemeld.

Gelet op die verschijnselen en op de toeneming van de werkloosheid in
de bouwsector werden de restrictieve maatregelen versoepeld en vervolgens
opgeheven; dat was het geval met de beperking van het bedrag van de
hypothecaire inschrijvingen t.o.v. de verkoopwaarde van de bezwaarde
woongebouwen, evenals met de opschorting van de constructie van ge-
bouwen met een waarde van meer dan 50 miljoen voor één jaar, met
ingang van de datum van de bouwvergunning.

Bovendien werden maatregelen getroffen om de activiteit in de sector
van de woongebouwen aan te wakkeren. De Regering heeft het vastleg-
gingsprogramma van de Nationale Maatschappij voor de Huisvesting, van
de Nationale Landmaatschappij en van het Woningfonds van de Bond der
Grote Gezinnen van fr. 12,2 miljard in 1974 op fr. 20,4 miljard gebracht;
de eerste twee maatschappijen hebben de aanbestedingen goedgekeurd
of bestellingen geplaatst voor 15.100 woningen, tegen 8.600 in 1974, wat
overeenstemt met een stijging van meer dan 75 pct. Voor de periode
van 1 september 1975 tot 29 februari 1976 wordt, in het raam van
de regionale politiek, de basisbouwpremie, voor het Vlaamse landsgedeelte,
van fr. 60.000 op 80.000 gebracht. Ten slotte hebben zowel de openbare
als private instellingen, gespecialiseerd in de financiering van de bouw
of van de aankoop van woningen, de voorwaarden tot het verkrijgen van
een hypotheeair krediet versoepeld en er de kosten van verlaagd.

De afschaffing van de restrictiemaatregelen en de invoering van aan-
moedigingsmaatregelen hebben, rond het einde van het derde kwartaal,
bijgedragen tot een zekere opleving van de vraag naar woningen. Verschil-
lende indicatoren hebben hun peil van de overeenstemmende maand van
1974 overschreden : het bedrag van de geopende hypothecaire kredieten
vanaf de maand augustus, de verzekerde activiteitsduur vanaf september,
het aantal gunstige adviezen verleend door het Bestuur van de Stedebouw
alsmede dat van de aanvragen voor bouwpremies in oktober. De ontwik-
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keling van de aanvragen voor hypothecaire leningen bij de Algemene Spaar-
en Lijfrentekas heeft die instelling ertoe genoopt, in december, opnieuw
voorwaarden inzake voorafgaand sparen op te leggen.

In de sector van de utiliteitsbouw is het aantal aanvragen voor bouw-
vergunningen, waarvoor het Bestuur van de Stedebouw een gunstig advies
uitbracht, voor de eerste elf maanden, met 20,2 pct. gedaald; in 1974
werd een stijging van 0,6 pct. opgetekend. De verzekerde activiteits-
duur is gedaald van 11,3 maanden op het einde van het laatste kwartaal
van het vorengenoemde jaar tot 10,5 maanden tijdens het tweede kwartaal
van 1975. In de loop van de zomermaanden is de vraag een weinig ver-
beterd, maar de verzekerde activiteitsduur bleef beneden het peil van
1974. De ontwikkeling van die activiteitsduur is de resultante van een
verlenging in de sector gebouwen voor industriële, beroeps- en landbouw-
doeleinden, van een lichte teruggang in de sector van de socio-culturele ge-
bouwen en van een forse daling in de sector handels- en administratieve ge-
bouwen, waar de jongste jaren een overcapaciteit ontstaan is, vooral in
kantoorgebouwen.

In tegenstelling met de sector woongebouwen heeft die van de utili-
teitsbouw tijdens het tweede halfjaar weinig of geen tekenen van opleving
vertoond.

De nieuwe investeringsvastleggingen van de overheid, die gedurende
de laatste twee voorgaande jaren waren afgeremd, werden uitgebreid :
voor de eerste negen maanden is het bedrag van de vastleggingen die voor
de bouwnijverheid van belang zijn, met ongeveer 19 pct. gestegen, ter-
wijl het in 1974 met 3 pct. verlaagd was. De wijziging in het volume zou
slechts blijken na de uitschakeling van de prijsstijging, die men niet nauw-
keurig kent.

Tot in het derde kwartaal is de gemiddelde verzekerde activiteitsduur
van de bedrijven van burgerlijke bouwkunde, die aan de maandelijkse
tests van de Bank deelnemen, een weinig onder die van 1974 gebleven,
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maar sedert oktober is deze duur boven die van het voorgaande jaar
gestegen, de sector van de waterbouwwerken uitgezonderd.

Het lichte herstel van bepaalde indicatoren van de vraag, dat in de
loop van het tweede halfjaar is opgetreden, heeft nog geen weerslag ge-
had op de ontwikkeling van de werkgelegenheid in het geheel van de bouw-
nijverheid : het aantal werklozen is - hoewel in een trager tempo -
blijven toenemen, en dat van de gemelde openstaande betrekkingen is nog
gedaald; in december bedroeg het aantal normaal vakbekwame volledig
werklozen 16.460 eenheden, tegen 6.630 in 1974 : dat van de openstaande
aanvragen van werkgevers is, gedurende dezelfde periode, van 1.091 tot
322 eenheden gedaald.

LANDBOUW EN VISVANGST

Volgens de landbouwtelling van 15 mei had de vermindering van het
landbouwareaal betrekking op ongeveer 17.000 hectare, tegen 15.000
hectare in 1974 en 9.000 hectare het jaar voordien.

De oppervlakte weide en grasland werd verkleind evenals de aan-
planting van aardappelen en de bezaaiing van graangewassen. Dit ver-
schijnsel trof meer bepaald de wintergranen, namelijk tarwe en wintergerst
die moeilijk en soms onmogelijk konden gezaaid worden wegens de slechte
weersomstandigheden in de herfst van 1974. Daarentegen werd de teelt
van groenvoeders uitgebreid en in het bijzonder die van maïs om melkrijp
ingekuild te worden alsook de aanplantingen van suikerbieten. Deze aan-
plantingen, die gedurende verscheidene jaren betrekkelijk weinig waren toe-
genomen, stegen met ca. 15.000 hectare, o.m. in verband met de maat-
regelen van de Europese Economische Gemeenschap om die teelt aan te
moedigen.

Blijkens voorlopige gegevens is de graanproduktie sterk verminderd
ten gevolge van de inkrimping van de bezaaide oppervlakte en vooral van
de daling van de gemiddelde rendementen die o.m. veroorzaakt werd
door de gedeeltelijke vervanging van winterteelten door zomerteelten, die
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Tabel 3.

LANDBOUW EN VISVANGST

I
1970

I
1971

I
1972

I
1973

I
19';1

I
1975

Bebouwd landbouwareaal (duizenden hecta ren) (1 ) 1.5~0 1.529 1.521 1.512 1.497 1.480
waarvan :

Broodgranen ....................................... 207 225 234 218 212 191
Andere dan broodgranen ........................... 255 229 228 230 224 210
Suikerbieten .......................................... 90 93 101 104 105 120
Overige industrieplanten ........................... 11 16 11 11 12 13
Aardappelen .......................................... 46 42 37 43 40 36
Groenvoer .......................................... 37 44 52 56 63 78
Weiden en grasland ................................. 795 782 768 762 753 742
Groenteteelt .......................................... 25 25 24 27 29 30
Fruitteelt ............................................. 20 19 18 17 16 16

Veestapel (duizenden stuks) (1) :

Runderen ............................................. 2.887 2.840 2.825 2.962 3.044 2.997
waarvan : Melkkoeien ........................... 997 967 964 994 1.003 993

Varkens ............................................. 3.722 3.912 4.283 4.630 5.. 026 4.638

Vissersvloot (brutotonnage) (2) ..................... 31.185 24.061 23.175 22.824 24.042 v23.500

Plantaardige produktie (duizenden tonnen) (3) :
Granen ................................................ 1.550 1.912 1. 946 2.094 2.070 v 1.454

waarvan : Tarwe (zomer- en wintertarwe) 708 878 916 976 1.004 v 677
Haver .............................. 194 278 244 246 222 - v 228
Gerst (zomer. en wintergerst) 525 588 637 716 699 v 426

Suikerbieten ....................................... 3.868 4.873 4.319 5.136 4.465 v 4.895
Aardappelen .......................................... 1.373 1.373 1.106 1.201 1.460 v 1.049

Melkleveringen aan de zuivelfabrieken (miljoenen
liters) :

J'aar ................................................... 2.355 2.339 2.510 2.480 2.580 n.b .
Eerste 9 maanden .................................... 1.889 1.867 2.004 2.006 2.116 2.076

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

Jaar ................................................... 46.392 50.170 47.202 42.240 38.147 n.b.
Eerste 10 maanden ................................. 37.414 .41.105 39.389 34.619 32.221 28.599

Bron: Nationaal Instituut voor de Statistiek.
(1) Telling op 15 mei.
(2) Telling op 31 december.
(3) Ramingen op basis van de opbrengst per hectare.



minder produktief zijn. De teruggang van de produktie was bijzonder
scherp bij de tarwe en de gerst; alleen de haverproduktie vermeerderde
enigszins. De kwaliteit van de oogsten was overigens zeer verschillend
volgens de streek en zelfs volgens de bedrijven.

In weerwil van een lichte vermindering van het rendement, te wijten
aan de droge zomer en de beschadiging van de grond in de loop van de
vorige winter, is de produktie van suikerbieten toegenomen. Ook het suiker-
gehalte is over het algemeen iets verhoogd, zodat de suikerproduktie
ongeveer 650.000 ton zou kunnen bedragen.

De aardappelproduktie ondervond niet alleen de nadelige invloed
van de vermindering van de aanplantingen maar ook en vooral van de
sterke daling van de rendementen. De ontoereikende produktie veroor-
zaakte een snelle stijging van de prijzen en bracht de overheid er ten slotte
toe de uitvoermogelijkheden te beperken.

De veestapel kromp sterk in. Door de val van de prijzen in het eerste
halfjaar van 1974 nam het aantal varkens met nagenoeg 390.000 eenhe-
den af, d.i. ongeveer 8 pct., nadat het in de vorige jaren voortdurend was
toegenomen. Het aantal runderen verminderde met 47.000 stuks, d.i.
1,5 pct., hoofdzakelijk omdat minder vee werd vetgemest. De rundstapel
was in 1974 fors toegenomen in de verwachting dat de prijzen zich zouden
herstellen, maar verleden jaar werd hij nadelig beïnvloed door een slacht-
premie. Deze laatste werd in 1974 ingevoerd met het oog op een betere
marktregeling voor de grote runderen andere dan melkkoeien, maar in de
periode gaande van 1 mei 1975 tot 29 februari 1976 werd zij eenvoudig
een premie voor de afslachting van die dieren. Het aantal melkkoeien
daalde met 10.000 eenheden en de melkwinning van de eerste negen maan-
den nam lichtjes af.

De hoeveelheid in de Belgische havens door de Belgische vissersvloot
aangevoerde vis liep terug met ongeveer 11 pct. gedurende de eerste tien
maanden. Aangezien de gemiddelde prijs slechts weinig steeg, ging
de totale waarde met 8 pct. achteruit.
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DIENSTEN

De sector van de diensten, die voor ongeveer 57 pct. tot het bruto
nationale produkt bijdraagt, werd over het algemeen minder hevig door
de economische crisis getroffen dan de industrie.

De ontwikkeling in het merendeel van de diensten die verband houden
met de industriële en landbouwactiviteiten en met de afzet van de pro-
dukten der bedrijven gaf nochtans een vertraging te zien of maakte plaats
voor een teruggang.

De activiteit van het wegvervoer van goederen voor rekening van
derden steeg, wanneer men steunt op de aangiften betreffende de be-
lasting over de toegevoegde waarde, gedurende de eerste tien maanden met
14 pct. nominaal, tegen 25 pct. het jaar voordien. In volume zou die ver-
traging nochtans mind_er groot zijn geweest. Blijkens de maandelijkse
onderzoekingen van de Bank bedroeg de gemiddelde bezettingsgraad van
het transportvermogen, uitgedrukt in laadvermogen van het park, 72 pct.
voor het gehele jaar, tegen 77 pct. in 1974; die dàling kan echter ten dele
worden toegeschreven aan de aangroei van het park van sommige
bedrijven.

De cijfers voor het goederenvervoer per spoor, uitgedrukt in tonkilo-
meters, wijzen op een vermindering met 25 pct. voor de eerste elf maan-
den; in 1974 waren zij met 11 pct. vermeerderd; de daling was iets minder
krachtig bij het binnenlandse dan bij het internationale vervoer.

Bij de binnenscheepvaart daalde de vervoeractiviteit, gemeten door
het aantal tonkilometers, met 11 pct. voor de eerste zes maanden; in 1974
was die met 13 pct. gestegen.

Wat de zeescheepvaart betreft, verminderde de tonnage van de ge-
loste en geladen goederen in de Belgische havens, voor de eerste negen
maanden, met respectievelijk 21 en 17 pct.; het voorgaande jaar werd er
een vooruitgang geboekt van respectievelijk 8 en 10 pct.
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Het volume van de door Sabena vervoerde goederen verminderde
met 2 pct. voor de eerste elf maanden, nadat het in 1974 met 9 pct. was
vermeerderd. Het totale volume goederen dat via de Belgische luchthavens

Grafiek Il.
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werd verzonden, steeg daarentegen met 1,5 pct. voor de eerste tien maan-
den; het voorgaande jaar was het weinig of niet veranderd.

Voor dezelfde periode steeg de verkoop in de binnenlandse groot-
handel, volgens de aangiften betreffende de belasting over de toegevoegde
waarde, met 7 pct. naar waarde, tegen 24 pct. in 1974. De waarde van de
afzet in het buitenland - zij vertegenwoordigt ca. 36 pct. van het totaal
- verminderde met 12 pct., na het voorgaande jaar met 63 pct. te zijn ge-
stegen. In totaal daalden de verkopen met 1 pct.: in 1974 waren zij met
32 pct. toegenomen. Indien echter geen rekening wordt gehouden met de
prijsstijging, zou het verschil in evolutie tussen de twee jaar minder groot
geweest zijn.

Volgens de deelnemers aan de conjunctuuronderzoekingen van de
Bank gaf de omzet van de groothandel in de sectoren elektrische huis-
houdapparaten, textielwaren, voedings- en onderhoudsprodukten in 1975
een minder gunstig verloop te zien dan het voorgaande jaar; vanaf juli-
augustus was de beoordeling over het peil van de verkopen nochtans over
het algemeen minder ongunstig. De verkoop van personenwagens kende
een betere ontwikkeling in vergelijking met de zeer lage cijfers van het
vierde kwartaal van 1973 en 1974.

De totale verkoop in de kleinhandel, gemeten volgens het indexcijfer
van het Nationaal Instituut voor de Statistiek, nam voor de eerste negen
maanden naar volume met 0,7 pct. toe, tegen 6,2 pct.; naar waarde ver-
meerderde het totaal met 12,5 pct., tegen 18 pct. De totale afzet steeg meer
in de supermarkten met kleine en middelgrote afmetingen en in de
filiaalbedrijven dan in de kleinwinkelbedrijven, de warenhuizen en de
coöperaties. Afzonderlijk beschouwd, steeg de waarde van de verkopen
in de supermarkten die afhangen van de warenhuizen, de filiaalbedrijven
en de coöperaties, met 19,2 pct., tegen 23,3 pct.

De activiteit van de benzinestations heeft zich afgetekend hersteld;
het verbruik van autobenzine steeg in de eerste tien maanden met 11 pct.
naar hoeveelheid; in 1974 was het, weliswaar onder invloed van bijzondere
omstandigheden, met 3 pct. verminderd.
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Volgens de aangiften betreffende de belasting over de toegevoegde
waarde steeg de waarde van de diensten die aan de bedrijven worden ver-
strekt, o.m. door de consulentenbureaus, technische en reclamediensten,
met 15 pct. voor de eerste tien maanden, tegen 68 pct. in 1974. In de
sector van de reclame daalden de uitgaven voor persadvertenties, die onge-
veer de helft van de totale reclame-uitgaven vertegenwoordigen, volgens de

Grafiek 12.
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Kamer van Reclame-Adviesbureaus, met 5 pct. voor het gehele jaar, na
een stijging met 6 pct. in 1974; de uitgaven van de auto-industrie ver-
minderden met 18 pct., terwijl die van de verzekeringsmaatschappijen, de
banken en andere financiële instellingen met 4 pct. en die in de sector
van de huishoudartikelen met 9 pct. toenamen.

Onder de diensten die tegelijkertijd verleend worden aan de bedrij-
ven en particulieren vermeerderden de middelen in Belgische franken her-
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komstig van ingezetenen - andere dan banken - en beheerd door finan-
ciële instellingen met ongeveer 9,5 pct. voor de eerste tien maanden, tegen
8 pct. in 1974. Voor het gehele jaar steeg het aantal debetinschrijvingen in
rekeningen bij financiële instellingen, uitgevoerd via de verrekenkamers,
met 9 pct., tegen 20 pct.

Op het gebied van de telecommunicatie steeg, voor de eerste acht
maanden, het binnenlandse interzonaal telefoonverkeer met 20 pct., terwijl
het aantal zonale gesprekken weinig of niet veranderde. Het aantal tele-
grammen in binnenlandse en internationale dienst verminderde. met U,5
pct., tegen 2,5 pct. het voorgaande jaar. Het gebruik van de telex, geraamd
in tijdseenheden, vermeerderde met 7 pct., tegen ca. 16 pct.

Het aantal computers in dienst in België en in het Groothertogdom
Luxemburg nam toe met U pct. in de twaalf maanden eindigend op 1 juli;
in de vorige periode was het praktisch onveranderd gebleven. Die stijging
moet worden verklaard door het groter aantal kleine computers die in
gebruik werden genomen.

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

Het onderwijzend, wetenschappelijk en administratief personeel van
de rijksscholen vermeerderde met 2 pct., tegen 10 pct. in 1974 volgens de
gegevens van de Algemene Toelichting bij de Begroting 1976.

Volgens de geraamde terugbetalingen in de betrokken takken van
het stelsel van sociale verzekering zijn de geneeskundige prestaties met
26 pct. gestegen, tegen ongeveer 18 pct.

Voor de eerste tien maanden is de activiteit in de sector van de
herstelling van gebruiksgoederen, vooral van auto's en rijwielen, naar
waarde met 17 pct. vermeerderd, tegen 8 pct.

Wat het personenvervoer betreft, was het aantal reizigers bij de
Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen voor de eerste elf
maanden 2 pct. kleiner; in 1974 was het weinig of niet veranderd. Het aan-
tal afgelegde kilometers bleef vrijwelonveranderd; in 1974 was het met
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3 pct. toegenomen. Het aantal reizigers bij de Nationale Maatschappij der
Buurtspoorwegen veranderde weinig gedurende de eerste tien maanden;
het jaar voordien was het echter met 2 pct. verminderd. Bij de maat-
schappijen voor intercommunaal vervoer steeg het aantal met 4 pct. in
de eerste negen maanden, zoals in 1974; het aantal afgelegde kilometers
nam toe met 3 pct., tegen 1pct. Van zijn kant liep gedurende de eerste
elf maanden het aantal door de Sabena vervoerde reizigers lichtjes terug;
in 1974 was het met 3 pct. toegenomen. Het totaal aantal via de Belgische
luchthavens vervoerde personen steeg echter met 1,5 pct. voor de eerste
tien maanden; het jaar voordien was het weinig of niet veranderd.

Uitgaande van het aantalovernachtingen boekte het toerisme, dat
ongewijzigd bleef in 1974, een toename met 4 pct. voor de eerste acht
maanden. Het aantalovernachtingen steeg in de Kempen, in de Ardennen
en de Maasvallei, in de kunststeden en aan de Kust. Een kwart van de
totale getelde overnachtingen komt voor rekening van buitenlanders :
naar orde van belangrijkheid waren het vooral Neder1anders, West-
Duitsers, Britten en Fransen.

Blijkens de aangiften betreffende de belasting over de toegevoegde
waarde, en na uitschakeling van het effect van prijsstijging, steeg de omzet
van het hotelwezen, voor de eerste tien maanden met 15 pct., tegen 1,5 pct.
in 1974; voor restaurants was de stijging dezelfde als het voorgaande
jaar, d.i. ca. 3 pct.; de omzet van de drankslijterijen bleef onveranderd;
het voorgaande jaar was hij met 2 pct. toegenomen.

In de sector van de persoonlijke diensten verminderde het omzetcijfer
van de wasserijen, uitgedrukt in vaste prijzen, met 3 pct. voor dezelfde
maanden, tegen 4 pct. het jaar voordien. De omzet in kapsalons, die in 1974
met 2 pct. was vermeerderd, daalde met 4 pct.

De omzetwaarde van de diensten behorend tot het gebied van de
ontspanning en de cultuur is voor de eerste tien maanden minder vooruit-
gegaan dan in 1974, namelijk met 13 pct., tegen 17 pct.

De uit hoofde van auteursrechten geïnde bedragen, in verband met
toneelopvoeringen, radio- en televisicprogramma' s, muziekuitvoeringen,
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letterkundige werken en plastische kunsten, stegen met 13 pct. voor de
eerste negen maanden, terwijl ze het jaar voordien ongeveer ongewijzigd
waren gebleven.

In vaste prijzen daalde de omzet van de bioscopen met 8 pct. voor de
eerste tien maanden; het jaar voordien was hij met 3 pct. toegenomen.

De vrijetijdsbesteding in de sector sportactiviteiten gaf voor het seizoen
1974-1975 een stijging van het aantal toeschouwers van voetbalwedstrijden
te zien met 3 pct., tegen 6,5 pct. het voorgaande seizoen; de stijging van
de bruto-ontvangsten van de Belgische clubs bedroeg 18 pct., tegen 13 pct.
Van juli tot eind september zijn de ontvangsten nochtans maar met 10 pct.
toegenomen, tegen 18 pct. een jaar .vroeger.

I

\ i

WERKGELEGENHE!D

De daling van de economische activiteit heeft de arbeidsmarkt sterk
aangetast. Volgens de ramingen van het economische budget zou de totale
werkgelegenheid tussen eind juni 1974 en eind juni 1975 met ongeveer
130.000 eenheden of 3,3 pct. zijn afgenomen. Afgezien van de seizoen-
bewegingen is de toestand van de werkgelegenheid snel verslechterd tot
in het derde kwartaal; sedert september evenwel is de achteruitgang ver-
traagd.

Uit de resultaten van de eonjunctuurtests van de Bank bij de ver-
werkende nijverheid en bij de bouwnijverheid blijkt gedurende heel het
jaar een geneigdheid van de ondernemingen om arbeidskrachten af te
danken; in december waren de vooruitzichten evenwel aanmerkelijk min-
der ongunstig dan gedurende de voorafgaande maanden.

Het tekort aan vakbekwame arbeidskrachten werd nog slechts uitzon-
derlijk aangehaald als een oorzaak van onvolledige bezetting van het pro-
duktievermogen. Van zijn kant is het aantalopenstaande aanvragen van
werkgevers gedaald tot in juli; sindsdien is een lichte verbetering merk-
baar.
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Grafiek 13.

WERKAANVRAGEN EN -AANBIEDINGEN

(Duizenden)

Vrouwen

Mannen

VOLLEDIG WERKLOZEN EN OPENSTAANDE AANVRAGEN VAN WERKGEVERS (1)
+ Vrouwen)

{
Totoal (Mannen

Vrouwen
Mannen

Openstaande aanvragen van werkgevers

~ } Uitkeringsgerechtigde normaal
œ arbeidsgeschikte volledig werklozen

~
200

150

100

50

III ~~LLl
67 69 71 73

GEDEELTELIJK WERKLOZEN (2)

200200

150

100

50 11111111
67 71 7369

200

150

100

-----.,---------........................... ..".

...-..- 50

75 D. M. J.
1975

s. D.

150

n.b.

50

100

75 M. D.J. s.

Bron: Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening.
(1) Voor de jaarcijfers: gemiddelde van de gegevens aan het einde van de maand. Voor de maandcijfers: voor seizoen-

invloeden gecorrigeerde gegevens nan het einde vnn de maand. Voor de openstaande nunvragen van werkgevers: jaren
IIJG7 tot 19U9 : vergelijkbare gegevens niet beschikbaar.

(2) Daggemiddelden.

43



Tijdens de eerste tien maanden gingen 31,5 miljoen werkdagen verloren
ingevolge werkloosheid, tegen 18,6 miljoen het voorafgaande jaar; boven-
dien zijn in deze cijfers niet de dagen vervat die verloren gingen wegens
gedeeltelijke werkloosheid.

Het aantal volledig werklozen bedroeg gemiddeld 177.367 eenheden,
d.i. 72.647 eenheden meer dan in 1974. In dat totaal vertegenwoordigden
de werklozen van vreemde nationaliteit 14,7 pct., tegen 14 pct. het jaar
tevoren; in dat verband kan vermeld worden dat het aantal buitenlandse
arbeiders in het land bijna 300.000 zou bedragen. De aangroei van de
volledige werkloosheid is vrijwel volledig toe te schrijven aan die van de
normaal arbeidsgeschikte werklozen : gemiddeld heeft hun aantal dat van
het jaar 1974 met 66.701 eenheden overschreden; het verschil is gestegen
van 41.028 eenheden eind januari tot 85.892 eind oktober; het is echter
eind december gedaald tot 82.976. Voor seizoenschommelingen gecorri-
geerd en gemeten in vergelijking met het totaal der tegen werkloosheid
verzekerde arbeidskrachten is die werkloosheid opgelopen van 3 pct. eind
januari tot 5,5 pct. eind december.

I
I

De ontwikkeling van de verdeling volgens het geslacht der normaal
arbeidsgeschikte volledig werklozen was gekenmerkt door een aangroei van
het aandeel van de mannelijke werklozen, waarvan de conjunctuurgevoelig-
heid hoog is; dat aandeel steeg van 38,3 pct. aan het einde van december
1974 tot 42,7 pct. Het werkloosheidspercentage, gemeten aan de hand van
de verhouding tussen de beschouwde werklozencategorie en het overeen-
stemmende totale aantal tegen werkloosheid verzekerde arbeidskrachten,
bedroeg bij het einde van het jaar 3,3 pct. voor de mannen en 10,2 voor de
vrouwen, tegen respectievelijk l,S en 5,6 het voorgaande jaar.

Ongetwijfeld konden misbruiken worden waargenomen, maar het
buitengewoon hoge peil van het werkloosheidspercentage is niettemin
hoofdzakelijk te wijten aan de omvang van de crisis en ook aan structurele
factoren; zoals blijkt uit een vergelijking tussen de synthetische curve van
de voornaamste gegevens van de maandelijkse eonjunctuurtests van de
Bank en de veranderingen van het werkloosheidspercentage vertoont
dit laatste immers een opwaartse tendens van de ene conjunctuurperiode

44



naar de andere, wat overigens overeenstemt met de in een bepaald aantal
industrielanden waargenomen ontwikkeling.

Grafiek 14.
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(I) Voor de synthetische curve: maandgegevens. Voor het werkloosheidspercentage : mnandgemiddelden per kwartaal.
(2) Voor een beschrijving van de synthetische curve, zie grafiek 5, noot (1).
(3) Voor seizoeninvloeden gecorrigeerde cijfers.

Uit de indeling naar de leeftijd blijkt dat het aandeel van de werk-
lozen van minder dan 25 jaar in het totaal, dat van 42 pct. eind 1973 opliep
tot 46 pct. eind 1974, opnieuw hetzelfde peil heeft bereikt in december
1975. Op dat ogenblik lag de werkloosheidsgraad voor die leeftijdsgroep
op het zeer hoge peil van 11,4 pct., tegen 4,4 en 3,3 pct. respectievelijk voor
de leeftijdsgroepen van 25 tot 50 jaar en van meer dan 50 jaar. De belang-
rijkheid van de werkloosheid van de jongeren is te wijten aan verschillende
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oorzaken, waarvan sommige reeds in het vorige verslag werden uiteengezet;
bij structurele factoren heeft zich de inzinking van de economische activi-
teit gevoegd, wat de integratie van de pas afgestudeerde jongeren in de
beroepsbevolking heeft bemoeilijkt.

Grafiek 15.
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Brow : Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening. Berekeningen van de Nationale Dank VOD België.
(1) Voor seizoeninvloeden gecorrigeerde cijfers ann het einde van het kwartaal.

Uit de indeling van de volledige werkloosheid volgens de gewesten
blijkt een proportioneel hogere stijging van de werkloosheid in Vlaanderen
en te Brussel dan in Wallonië tussen december 1974 en juni 1975. Geduren-
de het tweede halfjaar werd het werkloosheidspercentage stabiel in Vlaan-
deren en het steeg verder te Brussel en in Wallonië. Het bleef het hoogst
in laatstgenoemde streek.

Sectorsgewijze beschouwd, is de volledige werkloosheid toege-
nomen in alle sectoren van de economie en vooral in de nijverheid, waar
eind december de stijging 105 pct. bereikte in vergelijking met 1974, tegen
67 pct. in de dienstensector. Onder de industrietakken nam de werkloos-
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heid vooral toe in de bouw, de hout- en papiernijverheid, de metaalver-
werkende nijverheid en de textielindustrie.

Grafiek 16.

VOLLEDIGE WERKLOOSHEID PER LANDSDEEL (1)
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(1) Aantal uitkeringsgerechtigde, normaal arbeidsgeschikte volledig werklozen in procenten van het aantal verzekerden. Voor
seizoeninvloeden gecorrigeerde percentages aan het einde van het kwartaal. Bronnen: Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening.
Berekeningen van de Nationale Bank van België.

Bij de gedeeltelijke werkloosheid bereikte het daggemiddelde van de
eerste negen maanden 79.638 eenheden, tegen 31.136 het voorgaande jaar.

Een belangrijk luik van het economische herstelplan dat door de
Regering werd voorbereid, is gewijd aan de bevordering van de werk-
gelegenheid. Het behelst, naast een bepaald aantal algemene maatregelen,
bijzondere beslissingen ten gunste van de jongeren; ze hebben o.m. be-
trekking op de opneming van jonge werklozen als stagiairs in de openbare
besturen en in de ondernemingen die ten minste 100 personen tewerk-
stellen en op de vervanging van oudere werknemers die gebruik zullen
maken van de reglementering inzake het vrijwillige brugpensioen.
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LONEN EN ANDERE INKOMENS

Het stijgingstempo van de wedde- en loonschaal in de particuliere en
overheidsbedrijven bereikte, in vergelijking met het overeenstemmende
kwartaal van het jaar voordien, een maximum in het eerste kwartaal van
1975; nadien is het duidelijk vertraagd, ook al bleef het belangrijk in
nominale cijfers.

Zo steeg van december 1974 tot december 1975 de regelingswedde
per maand voor de bedienden met 14,9 pct., tegen 24,5 pct. tijdens de
voorafgaande twaalf maanden. Rekening gehouden met het feit dat de
meerderheid van de bedienden werkzaam is in de sector van de diensten,
waar de werkgelegenheid minder werd getroffen door de crisis dan in
de industrie, is de toeneming, van het ene jaar op het andere, van de som
van de betaalde wedden in december vermoedelijk niet veel kleiner geweest
dan bovengenoemd percentage van 14,9.

Voor de arbeiders is de stijging van het regelingsloon per uur afge-
nomen van 25,6 pct., tussen december 1973 en december 1974, tot 16,2 pct.
voor de volgende twaalf maanden. De stijging van de gemiddelde bruto-
verdienste per gewerkt uur, berekend door de Bank en die betrekking
heeft op de personeelsleden van een steekproef van ondernemingen in de
industrie en het vervoerwezen, vertraagde, van haar kant, van 22,9 pct.
tussen september 1973 en september 1974 tot 16,9 pct. in de daaropvol-
gende periode van een jaar. Maar de bruto loonsom van die arbeiders in
september 1975 blijkt die van september 1974 met niet meer dan ongeveer
8 pct. te hebben overtroffen. Het negatieve verschil in vergelijking met de
verhoging van de gemiddelde brutoverdienste per gewerkt uur is te ver-
klaren door de stijging van de werkloosheid en door de vermindering van
de werkelijke arbeidsduur; deze laatste is toe te schrijven aan de verlaging
van de contractuele arbeidsduur in tal van sectoren en aan de vrij ver-
spreide vermindering van de gepresteerde overuren. In het hierboven
genoemde percentage van 8 is geen rekening gehouden met de uitkeringen
die in september 1975 voor de werkloos geworden arbeiders gedeeltelijk
de lonen die zij in september 1974 hadden genoten vervingen; dat per-
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centage is dus niet representatief voor het verloop van de lopende middelen
van de arbeidersgezinnen, te meer daar evenmin rekening gehouden wordt
met de weerslag, op de beschikbare inkomens, aan de ene kant, van de
fiscale en parafiscale afhoudingen en, aan de andere kant, van de toeken-
ning van verschillende andere sociale uitkeringen.

Grafiek 17.

LONEN EN PRIJZEN
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Bronnen.' Hegelingslonen van arbeiders en bedienden: Minletene van 'l'ewerkstelling en Arbeid.
Consumptieprijzen en groothandelsprijzen van de afgewerkte industriële produlden : Mlnisterie vun Economische
Zeken. .
Loonkosten per eenheid produkt : Institut de Recherches Economiques te Leuven.

(1) Doordat het regelingsloon van de arbeiders een uurloon is en dat van de bedienden een maandloon, brengt een overeen-
gakomen verm.ndering van de arbeidsduur een stijging mee van het eerste muur niet vnn het tweede. Bij elke vergelij-
king van het respectieve beloop van deze twee indexcijfers moet met dat verschil rekening worden gehouden.

(2) Arbeiders en bedienden; betrokken periode: maart tot mei en september tot november van ieder jaar. Vannf 1973 :
nieuwe reeks.

(3) Indexcijfer berekend op grond van prijzen, inclusief de overdrachtbelustingen.
(4) Indexcijfer berekend op grond van prijzen, exclusief de overdrachtbelastingen of belasting over de toegevoegde waarde.

Jaar 1970 : raming.
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Voor de arbeider die zijn werk behield - hoewel hij, zoals het ge-
middelde van de loontrekkenden door de gedeeltelijke werkloosheid werd
getroffen -, zou de stijging van het bruto maandloon, zoals het zeer ruw
kon worden berekend aan de hand van uiterst gedeeltelijke gegevens, ca. 12
à 13 pct. hebben bereikt en zou de vooruitgang van het netto maandloon
gemiddeld niet sterk beïnvloed geweest zijn door de wijzigingen van de
bijdragevoeten voor sociale verzekering of van de loongrenzen die als basis
dienen voor de berekening van de bijdragen. De vooruitgang werd daaren-
tegen opnieuwaangetast door de werking van de belastingprogressie,
ondanks de aanpassingen van deze laatste ten gunste van de laagste in-
komens om rekening te houden met de waardevermindering van het geld;
de volgende typevoorbeelden werden gekozen aan de twee uitersten van
de gamma waarin de grote meerderheid van de lonen in de extractieve,
verwerkende en bouwnijverheid zich bevindt : twee arbeiders die elk drie
personen ten laste hebben en in september 1974 een bruto maandloon
genoten van respectievelijk 20.000 en 32.000 frank, zouden hun netto
maandloon hebben zien stijgen met respectievelijk 11,5 en 9,2 pct. in de
twaalf volgende maanden, zulks in de veronderstelling dat zij niet volledig
werkloos werden.

Rekening gehouden met de stijging van de consumptieprijzen zou het
nettoloon reëel zeer licht gestegen zijn in het eerste geval en zou het in
het tweede met ongeveer 1,5 pct. achteruitgegaan zijn.

De verschillende berekende percentages laten de sociale overdrachten
die de arbeiders hebben genoten, buiten beschouwing. Voegt men, bij-
voorbeeld, bij de hierboven vermelde nettolonen, het bedrag van de kinder-
bijslagen voor twee kinderen beneden zes jaar, dan zou het aldus bepaalde
beschikbare inkomen, gedurende de twaalf beschouwde maanden, in de
twee aangehaalde gevallen nominaal met 12,6 en 1O,l pct. gestegen zijn,
terwijl het in reële termen zou vooruitgegaan zijn met 1,5 pct. in het
eerste geval en zeer licht verminderd in het tweede.

Er zijn geen gegevens beschikbaar om de ontwikkeling van de netto-
lonen internationaal te vergelijken. Voor de bruto uurlonen schijnt de
vooruitgang, nominaal, sneller geweest te zijn in België dan in de Verenigde
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Grafiek 18.

LONEN VAN DE ARBEIDERS : VERGELIJKING MET HET BUITENLAND

(Procentuele veranderingen (1) t.O.V. de overeenstemmende periode van het voorafgaande jaar)
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(1) Niet gecorrigeerd voor veranderingen in de wisselkoersen.
(2) Voor de Verenigde Staten stemt de verhoging van het nominale loon in 1969, 1973, 1974 en 1975 overeen met het

gearceerde deel boven de û-Iijn .
(3) Veranderingspercentages der nominale lonen gecorrigeerd voor bewegingen in de consumptieprijzen.
(4) Gemiddelde bruto uurverdienste. Bron voor België: Nationale Bank van België.
(5) Regelingsloon. Bron voor België: Minister-ie van Tewerkstelling en Arbeid.
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Staten en in de voornaamste landen van de Europese Economische Ge-
meenschap, met uitzondering van het Verenigd Koninkrijk en Italië; reëel
zou hij sneller geweest zijn dan in al die landen, behalve in Italië.

Volgens de begrotingscijfers zou de nominale stijging van het totaal
van de door de Staat gedragen bezoldigingen en sociale lasten, nadat zij
in 1974 18 pct. had belopen, in 1975 18,9 pct. bedragen hebben. Zij werd
niet alleen veroorzaakt door de weerslag van het indexcijfer en van de
sociale programmering in de overheidsdiensten, maar ook door een zekere
inhaling van de achterstand der betalingen van het departement van Na-
tionale Opvoeding.

Gezamenlijk beschouwd zijn de winsten van de industrie na een
stijging in het eerste halfjaar van 1974, tussen dat halfjaar en het eerste
halfjaar van 1975, gedaald. Dat verloop, de resultante van toestanden
die van de ene sector tot de andere of van de ene onderneming tot de
andere nogal kunnen verschillen, is aan een reeks factoren toe te schrij-
ven.

Een van die factoren is het feit dat het stijgingstempo van de bezol-
digingen, waarvan het conjunctureel patroon in vergelijking met dat van de
industriële produktie gewoonlijk een tijdsverschil vertoont, zoals hierboven
gezegd, in de eerste maanden van 1975 een maximum heeft bereikt. De
kosten van de factor arbeid, die niet alleen de nominale brutobezoldigingen
van arbeiders en bedienden omvat, maar ook de door de werkgever be-
taalde sociale lasten, zijn eveneens gestegen ten gevolge van de afschaffing
van de plafonds der werkgeversbijdragen voor de ziekte- en invaliditeits-
verzekering en van een verhoging van de andere plafonds; die nieuwe
lasten hebben vermoedelijk de verlichting van de bijdragevoeten inzake
kinder- en vakantiegeld meer dan tenietgedaan.

De andere componenten van de kostprijs werden gunstig beïnvloed
door een daling van de gemiddelde kredietkasten, maar de gemiddelde
eenheidswaarden van de ingevoerde produktiegoederen, een belangrijk
bestanddeel van de industriële kostprijzen, zijn daarentegen nog met 5,5
pct. gestegen.
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Een van de meest belangrijke verklarende factoren is ongetwijfeld
de steile teruggang van de produktie, die op verscheidene wijzen tot de
inkrimping van de winsten heeft bijgedragen. Aangezien vooreerst die
teruggang sterker was dan de inkrimping van de werkelijke arbeidsduur
en van de werkgelegenheid - een verschijnsel dat regelmatig in dit sta-
dium van de eonjunctuurcyclus wordt waargenomen -, ging hij gepaard
met een vermindering van de produktiviteit; die vermindering, samen met
de duurder geworden arbeidskosten, waarvan hierboven sprake was, ver-
klaart waarom het Institut de Recherches Economiques te Leuven tot
een raming van 27,5 pct. komt voor de stijging van de loonkosten (en
weddekosten) per eenheid produkt in de verwerkende industrieën tussen
maart-mei 1974 en maart-mei 1975. Bovendien had de daling van de pro-
duktie een stijging van de vaste kosten per eenheid produkt tot gevolg.
Het is weinig waarschijnlijk dat de tragere prijsstijging van de verkochte
produkten voldoende was om, voor de gezamenlijke industrieën, de ver-
zwaring van de kosten per eenheid op te vangen. De prijzen op de binnen-
landse markt, zoals ze tot uiting komen in het indexcijfer van de groot-
handelsprijzen van afgewerkte industriële produkten, alsmede de waarden
per eenheid bij de uitvoer zijn immers gemiddeld gestegen, maar in min-
dere mate dan het voorgaande jaar. Behalve uitzonderingen, zijn de winst-
marges per eenheid meer dan waarschijnlijk gekrompen of, in sommige
gevallen, omgeslagen in verliezen. Overigens, in haar geheel beschouwd,
droeg de vermindering van het volume van de verkopen er nog toe bij om
het totaal van de winsten te drukken.

De toestand vertoonde in het tweede halfjaar, in vergelijking met het
eerste, geen herstel: de stijging van de loonkosten nam weliswaar af en
de prijzen bij de invoer bleven waarschijnlijk welongewijzigd, maar
daartegenover schijnen de verkoopprijzen op de binnenlandse en buiten-
landse markten geen aanmerkelijke veranderingen te hebben ondergaan,
terwijl het volume van de verkopen nauwelijks vooruitgang boekte.

De winsten van de grote ondernemingen in de dienstensector werden
gemiddeld waarschijnlijk minder getroffen door de crisis dan die van de
industrie, al kan de toestand zeer verschillend zijn geweest naargelang
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de verleende diensten min of meer gebonden waren aan de industriële
activiteiten.

In de landbouwovertrof de gemiddelde stijging van de door de
producenten gedurende het jaar ontvangen prijzen, nI. 13,4 pct., die van
de voor de produktiefactoren betaalde prijzen, die slechts 4,6 pct. bedroeg;
laatstgenoemd percentage is echter onderschat wijl het geen rekening
houdt met de ontwikkeling van de lonen en van de pachten. De vermeer-
dering van het inkomen per eenheid produkt ging overigens gepaard met
een teruggang van de produktie, inzonderheid van granen en aardappelen
en, in mindere mate, van varkensvlees en van sommige soorten rundvlees.
Alles bij elkaar verbeterden de nominale inkomens van het geheel van de
landbouwers waarschijnlijk niet sterk t.o.v. hun betrekkelijk laag peil van
1974.

Volgens de ramingen van het economisch budget zouden de inkomens
van de zelfstandigen andere dan landbouwers, d.w.z. de vrije beroepen,
de handelaars en de personenvennootschappen, in nominale termen iets
minder snel toegenomen zijn dan het voorgaande jaar.

Het geheel van de sociale prestaties die door de centrale overheid
en de organen van de sociale verzekering werden betaald of geleverd
zou, volgens de aangepaste begroting van 1975, met 25 tegen 17,4 pct.
zijn toegenomen. De stijging was vrij groot voor de betalingen uit hoofde
van geneeskundige verzorging, maar vooral voor de uitkeringen tot com-
pensatie van loon- en weddeverliezen : voor de eerste tien maanden
is het daggemiddelde van de som der werkloosheidsuitkeringen alleen,
meer dan verdubbeld.

Wat de inkomens uit roerende vermogens betreft, zouden de uitge-
keerde nettodividenden volgens een streekproef bij een aantal Belgische
vennootschappen nog met 6 pct., tegen 19,6 pct. in 1974, zijn toegenomen.
Het verloop van de inkomens uit beleggingen met vast rendement is daar-
entegen moeilijker te bepalen : enerzijds, zijn de inkomens uit financiële
activa op lange termijn, gevormd zowel in het buitenland als in België,
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ongetwijfeld meer gestegen dan in 1974, dank zij het hoge peil van de
nominale rente en de aanwas van die activa gedurende dat jaar; anderzijds,
kwam de aanzienlijke stijging van de deposito's op boekjes, waarvan het
gemiddelde rendement niet daalde, ten goede aan de inkomens uit kort-
lopende activa, maar terzelfder tijd - waarschijnlijk in mindere mate -
verminderden deze laatste wegens de verlaging van het gemiddelde rende-
ment van de andere niet-monetaire kortlopende deposito's, waarvan de
gemiddelde uitstaande bedragen overigens slechts zeer weinig toenamen.

In het plan tot economisch herstel, waarvan het ontwerp aan het
Parlement is voorgelegd, heeft de Regering een reeks tijdelijke maatre-
gelen tot inkomensmatiging voorgesteld.

Zo is, op het gebied van lonen en wedden, voorzien in stortingen ten
gunste van het Solidariteitsfonds voor de financiering van het brugpensioen
ingeval nieuwe voordelen zouden worden verleend; de indexering boven
een bepaald bedrag zou tijdelijk worden opgeschort. De tarieven en
honoraria die de vrije beroepen mogen toepassen en de tantièmes, evenals
het bedrag van de uitgekeerde dividenden en de huren, zouden sommige,
eerder bereikte peilen niet mogen overschrijden.

PRIJZEN

Het officiële indexcijfer van de groothandelsprijzen der industriële
produkten is vanaf het tweede halfjaar van 1974 gekenmerkt door een
vrij grote stabiliteit. Tussen de maanden november van de laatste twee
jaren is het algemeen indexcijfer niet veranderd; het indexcijfer van een
geheel van ingevoerde industriële produkten daalde met 3,8 pct., terwijl
dat van de inlandse industriële produkten steeg met 1,2 pct. Gedurende
de voorafgaande twaalf maanden hadden die twee categorieën een stijging
vertoond van respectievelijk 12,4 en 20,1 pct.

De resultaten van de onderzoekingen van de Bank bij de verwerkende
industrie hebben de klimaatswijziging inzake prijzen bevestigd : tot eind
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Grafiek 19.

GROOTHANDELSPRIJZEN VAN INDUSTRIELE PRODUKTEN IN BELGIE (1)
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oktober heeft het aantal gemelde dalingen dat van de stijgingen over-
troffen; sedert november kregen deze laatste evenwelopnieuw de boven-
hand.

Een splitsing van het officiële indexcijfer naar produktiestadia toont
aan dat de prijzen van de grondstoffen zich, na een verzwakking tijdens
het eerste halfjaar, hersteld hebben; van november 1974 tot november
1975 bedroeg de stijging 0,4 pct., tegen 9 pct. het voorgaande jaar. Ook de
prijzen van de halffabrikaten zijn gedurende het eerste halfjaar terugge-
lopen; vervolgens zijn ze stabiel geworden; in november lag hun indexcijfer
4,4 pct. lager dan dat van november 1974, terwijl het gedurende de twaalf
voorafgaande maanden met 15,3 pct. gestegen was. Op het niveau van de
afgewerkte produkten heeft men een aanhoudende opwaartse tendens waar-
genomen, die evenwel aanmerkelijk minder krachtig was dan het voorgaan-
de jaar: die produkten zijn 2,7 pct., tegen 20,7 pct. duurder geworden.
Met het nodige voorbehoud dat t.a.v. dergelijke vergelijkingen dient te
worden gemaakt, lijkt de stijging van de groothandelsprijzen van de afge-
werkte produkten in België minder snel geweest te zijn dan in de Verenigde
Staten en in de belangrijkste landen van de Europese Economische Gemeen-
schap, met uitzondering van Frankrijk en vooral van de Bondsrepubliek
Duitsland.

Een ontleding van het algemene indexcijfer naar produkten of groepen
van produkten brengt zeer verschillende prijsbewegingen aan het licht. In
november hebben de prijzen van de aardolie en van de scheikundige pro-
dukten een peil bereikt dat aanmerkelijk hoger lag dan dat van het voor-
gaande jaar. De prijzen van de produkten van de metaalverwerkende nijver-
heid zijn vrijwelonveranderd gebleven. De prijzen van de textielprodukten,
van het hout en vooral van de ijzer- en staalprodukten en van de non-ferro-
metalen zijn tijdens het eerste halfjaar gedaald; daarna zijn ze niet veel
meer veranderd.

De tarieven aan de hand waarvan de prijzen berekend worden van het
aan de particulieren geleverd aardgas, werden van december 1974 tot
december 1975 met 8,8 pct. verhoogd, tegen 15,7 pct.
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Er deed zich een matiging voor in het groeitempo van de prijzen van
gebouwen en in de burgerlijke bouwkunde. Het is gedaald van 18,9 tot
11,9 pct. voor de kosten van de bouw van sociale woningen, volgens het
indexcijfer opgemaakt door het Institut de Recherches Economiques te
Leuven - op basis van een vergelijking van de derde kwartalen - en van
27 tot 9,3 pct. wat de heropbouwkosten van een gebouw betreft, berekend
door de Associatie van Belgische Experts voor de tweede semesters; het
indexcijfer van de prijzen van de werken van burgerlijke bouwkunde, dat
door het vorengenoemde instituut werd opgemaakt, gaf tussen het derde
kwartaal van 1974 en dat van 1975 een stijging met slechts 7,7 pct. te zien,
tegen 19,1 pct. Die tendensen kwamen eveneens tot uiting in de resultaten
van de eonjunctuurtests van de Bank, zowel voor de ruwbouw van ge-
bouwen als voor de werken van burgerlijke bouwkunde.

Van de ene maand december tot de andere is het indexcijfer van de
prijzen van de landbouwprodukten, opgemaakt door het Ministerie van
Landbouw, met 19,7 pct. toegenomen, terwijl het gedurende de overeen-
stemmende periode van het voorgaande jaar met 2,3 pct. gedaald was. De
stijging was merkbaar voor de dierlijke produkten maar vooral zeer
duidelijk voor de plantaardige produkten ten gevolge, o.m., van de ver-
dubbeling van de aardappelprijzen.

De vertraging in de stijging van de consumptieprijzen kwam tot
uiting in de daling van het groeipercentage van 15,7 tot 11 op basis van
het indexcijfer der maanden december. Ze is volledig toe te schrijven aan
de niet-levensmiddelen en aan de diensten; de stijging van de prijzen van
de levensmiddelen overtreft daarentegen enigszins die van de vorige over-
eenstemmende periode.

Uit een internationale vergelijking van de indexcijfers van de con-
sumptieprijzen blijkt dat, van november tot november, in België de stijging
hoger is geweest dan die van de Verenigde Staten en van de belangrijkste
landen van de Europese Economische Gemeenschap, met uitzondering
van Italië en het Verenigd Koninkrijk, zoals dat reeds het geval was geweest
in 1974.
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Grafiek 20.

CONSUMPTIEPRIJZEN IN BELGIE

(Lndexciijers 1971 = 100)
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Tot in de maand mei heeft de Regering de traditionele instrumenten
van het prijsbeleid aangewend: de sectorsgewijze vaststelling van maxima
voor de verkoopprijzen of de winstmarges, de programmacontracten en de
voorafgaande aangifte van de prijsverhogingen.

Er werden besluiten genomen om maximale verkoopprijzen te stellen
o.m. voor rund- en varkensvlees, melk, taxivervoer en gloeilampen.

Programmacontracten zijn van toepassing gebleven op aardoliepro-
dukten, non-ferrometalen, ingevoerd hout, chocolade en elektrische huis-
houdtoestellen. Een nieuw contract werd getekend betreffende de samen-
gestelde veevoeders.
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Grafiek 21.

CONSUMPTIEPRIJZEN : VERGELIJKING MET HET BUITENLAND

(Procentuele veranderingen (1) t.o.v. de overeenstemmende periode van het voorafgaande jaar)
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De minimumtermijn tussen de aangifte van de prijsstijging en de
datum waarop deze van kracht mag worden, werd tot 31 maart op zes
maanden gehandhaafd; hij werd vervolgens teruggebracht op vier maanden.

Vanaf 7 mei heeft de Regering het stelsel van de voorafgaande melding
van prijsstijgingen en de vaststelling van maxima per sector vervangen
door een algemene blokkering voor een termijn van twee maanden, op
hun peil van 30 april, van de prijzen toegepast door de producenten, invoer-
ders en verdelers, evenals van de prijzen van de diensten. De maatregel
werd evenwel niet toegepast op sommige prijzensoorten, o.m. die welke
worden geregeld door een programmacontract, vastgesteld bij een bijzon-
dere wet, bepaald door een internationale reglementering of toegepast op
jaarbeurzen en markten. De blokkering werd vervolgens verlengd tot 31
december, nadat ze enigszins was aangepast; aldus heeft de Minister van
Economische Zaken voortaan bepaalde afwijkingen kunnen toestaan.

Op 31 december werd de blokkering afgeschaft en werd het algemene
stelsel van voorafgaande prijsverhogingsmelding, na enige aanpassing, op-
nieuw van kracht. De minimumtermijn werd gesteld op drie maanden; hij
kan worden gevolgd door een tweede, van twee maanden, mocht de aan-
gever zich niet schikken naar een door de Minister verstrekte aanbeveling
om de verhoging uit te stellen of te beperken; door toepassing van de
procedure van de individuele maximumprijs kan de verhoging tenslotte
nog worden verhinderd of beperkt gedurende zes maanden uiterlijk ingaand
bij het verstrijken van de twee bovengenoemde termijnen.

Buiten het kader van de algemene prijzenreglementering heeft een
wet van 10 april de verhoging van de huurprijzen van middelgrote en
kleine woningen onderworpen aan wettelijke berekeningsformules waarbij
gebruik gemaakt wordt van bij koninklijk besluit vastgestelde coëfficiënten.

Het economisch herstelplan, waarvan reeds boven sprake, bevat ver-
schillende maatregelen die tot het prijsbeleid behoren. Er werd reeds
gewag gemaakt van de beperking van de huurprijzen in de afdeling over de
lonen en andere inkomens. Van de andere kant zou elke indexeringsformule
van de industriële en/of handelsprijzen en van de tarieven verboden wor-
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den. Ten slotte zouden clausules in verband met de herziening van de
prijzen opgenomen in contraeten slechts toepasselijk zijn op ten hoogste
80 pct. van de eindprijs en ze zouden moeten steunen op parameters die
de ontwikkeling van de reële kosten weergeven.

VERRICHTINGEN VAN DE BELGISCH-LUXEMBURGSE
ECONOMISCHE UNIE MET HET BUITENLAND

Voor de eerste elf maanden verminderde het overschot in de buiten-
landse handel van de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie, gemeten
volgens de betalingsbalans, van fr. 24 miljard in 1974 tot fr. 5,7 miljard.
Het batige saldo van fr. 14,4 miljard in het eerste kwartaal maakte plaats
voor tekorten van fr. 0,7 miljard en fr. 4,2 miljard respectievelijk in het
tweede en het derde kwartaal en van fr. 3,8 miljard voor de maanden
oktober en november ten gevolge van het feit dat de uitvoerontvangsten
meer daalden dan de invoeruitgaven. In een verwerkende economie is het
een normaal verschijnsel dat het saldo van de buitenlandse handel in de
eerste fase van een economische recessie verbetert en later verslechtert.

Gemeten aan de hand van de douanestatistieken steeg het tekort in
de buitenlandse handel voor de eerste tien maanden van fr. 57,6 miljard
in 1974 tot fr. 60,3 miljard. Het gunstige verschil dat het saldo van de beta-
lingen voor invoer en uitvoer geregeld vertoont in vergelijking met
het saldo van de douanestatistieken is, in de tien beschouwde maanden,
enigszins verminderd, nadat het in 1974 aanmerkelijk groter was geworden.
Niettemin bleef de afwijking aanzienlijk o.m. door het feit dat het overschot
van de uitvoerontvangsten op de invoerbetalingen werd opgedreven ten
gevolge van een daling van de uitstaande netto handelsvorderingen op het
buitenland; bovendien bevatten de saldi van de douanestatistieken som-
mige onzekere bestanddelen sedert de intergouvernementele Beneluxcon-
ferentie in april 1969 besloot de douaneformaliteiten aan de Belgisch-
Nederlandse grens af te schaffen; hierdoor worden de vergelijkingen met
de betalingsstatistieken, afgezien van de andere oorzaken van afwijking,
bijzonder bemoeilijkt.
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De hierboven beschreven ontwikkeling van het handelsverkeer met
het buitenland is uitgedrukt in waarde. Indien de prijsbeweging wordt
uitgeschakeld, dan overtrof de teruggang van de hoeveelheden berekend
op grond van de douanestatistieken voor de eerste negen maanden 10 pct.
zowel bij de invoer als bij de uitvoer. De ruilvoet heeft zich enigszins her-

Grafiek 22.

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

(Miljarden franken)

Verrichtingen opgetekend in de douanestatistieken

40 40

20 20

- 20 - 20

- 40 - 40

- 60 - 60

Verrichtingen opgetekend in de betalingsbalans (2)

40 40

20 20

- 20 - 20

1968 1970 1972 1974 73 74 75
la maanden

(1) In verband met de talrijke oorzaken van de verschillen tussen het saldo von de buitenlandse handel volgens de betalings-
balans en dot Vim de douunestnt.isbieken , zie het Tijd8chrift van de Nationale Bank van Bc1.gië, april 1972, blz. XXII.
Er zij evenwel nrmgestipt dut een oorzaak van verschil vermeld in het vorengenoemde Tijdschrift werd uitgeschakeld.
Zij had betrekking op de nrmkopen en de verkopen van legermaterieel die, sedert HJ72, opgenomen z:jn in de twee
stntisbieken, maar die, op het ogenblik dat het 'l'ijdscbrift werd opgesteld, Diet opgenomen waren onder de betalingen van
uitvoer en invoer van de betalingsbalans, muur onder de rubriek « Niet elders vermelde overheidatruusact.ies ».

(2) Zie tubel 4, kolom (c).
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steld nadat hij in 1974 was verslechterd als gevolg van de prijsstijging van
de ingevoerde aardolieprodukten.

Voor de eerste tien maanden is de teruggang van de totale waarde
van de buitenlandse handel hoofdzakelijk te wijten aan de aankopen en
verkopen van chemische produkten, textielgoederen, onedele metalen,
alsook aan de invoer van mineralen, voornamelijk aardolieprodukten.

Uit de geografische spreiding van het handelsverkeer blijkt dat de
daling relatief het sterkst was, bij de invoer, in de verrichtingen met de
grondstoffenproducerende ontwikkelingslanden, wegens de teruggang van
de industriële produktie in de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie
en, bij de uitvoer ('), in de betrekkingen met de door de crisis getroffen ont-
wikkelde landen; daarentegen is de uitvoer naar de Lid-Staten van de
Organisatie van de petroleumuitvoerende landen fors toegenomen. Over
het geheel steeg het handelstekort van de Unie met de ontwikkelde landen,
zoals de groep van de Europese Economische Gemeenschap, de Verenigde
Staten en Japan, en daalde het met de ontwikkelingslanden, meer bepaald
de olieuitvoerende landen.

Uit het verloop van het aandeel van de valuta's die gebruikt werden
voor de betaling van invoer en uitvoer C), blijkt dat in de loop van de eerste
negen maanden de Belgische frank minder dan in 1974 door de uitvoerders
werd gebruikt, wellicht omdat zij minder het wisselrisico vreesden; het
aandeel van de U.S.-dollar in het totaal van de gebruikte valuta's is daaren-
tegen gestegen. Bij de betaling van de invoer verminderde daartegenover
het aandeel van de dollar.

Naast de betalingen betreffende de uitvoer en de invoer omvat het
lopend verkeer, geboekt in de betalingsbalans, de overige verrichtin-
gen in verband met het goederenverkeer, de diensten en de overdrachten.
Ze lieten voor de eerste elf maanden een overschot van fr. 34,4 miljard,
tegen fr. 35,6 miljard in 1974. De daling van het batige saldo van de uit-

(1) Zie Bijlage 6, tabel l.
(2) Zie Bijlage 6, tabel 2.
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voer en de invoer en van de particuliere overdrachten, alsmede de
toeneming van het tekort van de overdrachten van de Staat werden bijna
geheel goedgemaakt door de vermeerdering van het overschot op de
andere verrichtingen op goederen en vooral door de diensten.

Tabel 4.

LOPEND VERKEER MET HET BUITENLAND (1)

(Miljarden franken)

Goederenverkeer
Parti- Over-

Overige Diensten- culiere drachten
Uitvoer Invoer Saldo trans- verkeer over- van de Totaal

( 2) ( 2) acties (4) drachten Staat (h)=(cH
(c) = (3) (5) (5) (dH (eH

(n) (b) (n) - (b) (d) (el (I) (gl (f)+(g)

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

1971 ........................... 520,6 485,9 +34,7 + 6,5 + 8,1 + 6,8 -14,8 +41,3

1972 ........................... 581,7 538,7 +43,0 + 3,4 +13,6 + 8,1 -16,9 +51,2

1973 ........................... 723,9 67a,5 +44,4 + 3,9 + 8,8 +11,5 -23,6 +45,0

1974 ........................... 958,8 930,6 +28,2 + 6,6 +15,6 + 6,8 -21,4 +35,8

1974 Eerste 11 maanden ... 872,2 848,2 +24,0 +12,1 +12,8 + 6,6 -19,9 +35,6
1975 Eerste 11 maanden v 814,9 809,2 + 5,7 +17,7 +31,8 + 3,4 -24,2 +34.4

(1) Saldi van de transacties, behalve wat de rubrieken « Uitvoer II en Cl Invoer l) betreft.
(2) Het gnat om de gedane betalingen; hun bedrag werd evenwel aangepast om rekening te houden met de kredieten

toegestaan met de medewerking von de Belgische banken. Het loonwerk is erin begrepen.
(3) Arbitrageverrichtingen, d.w.e. in het buitenland aangekochte en eldanr 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 internationale instellingen, seizoen- en grensarbeiders, enz.
(:;) Transacties zonder tegenposb, bijvoorbeeld giften.

Deze laatste vertoonden een overschot van fr. 31,8 miljard, tegen
fr. 12,8 miljard het jaar voordien. Die stijging is hoofdzakelijk toe te schrij-
ven aan de groei van de lopende uitgaven van de in de Belgisch-Luxem-
burgse Economische Unie gevestigde internationale instellingen van fr. 16,6
miljard tot ongeveer fr. 25 miljard, vervolgens aan de vermeerdering -
namelijk fr. 4,1 miljard - van de netto-opbrengsten van beleggingen, ten
gevolge van het grotere overschot van de intresten die de banken van de
niet-ingezetenen ontvingen boven die welke zij hun hebben betaald, en
ten slotte aan de vrachten waarvan het batige saldo met fr. 2,5 miljard toe-
nam, want de uitgaven verminderden sterker dan de ontvangsten.
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In totaal nam het surplus in het gezamenlijke goederen- en diensten-
verkeer toe van fr. 48,9 tot 55,2 miljard. Die toeneming is nochtans uit-
sluitend toe te schrijven aan de resultaten van het eerste halfjaar. Sinds-
dien is inderdaad het overschot kleiner geworden dan dat van 1974, als
gevolg van het verloop van het saldo van de buitenlandse handel.

Grafiek 23.

GOEDEREN- EN DIENSTENVEHKEEH MET HET BUITENLAND (1)
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(1) Zie tabel 4, kolommen (c) tot (e).
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Bij de overdrachten is de teruggang van het overschot in de parti-
culiere overdrachten vooral te wijten aan de toegenomen loonbedragen
die door gastarbeiders die in de Belgisch-Luxemburgse Economische
Unie zijn tewerkgesteld aan het buitenland werden overgemaakt. Van
haar kant weerspiegelt de vergroting van het tekort in de overdrachten
van de Staat vooral het grotere bedrag dat deze laatste ter beschikking
van de Europese instellingen stelde.
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Tabel5.

KAPITAALVERKEER

(Miliarden franken)

1. Kapitaalverkeer van de overheid :
1.1 met het buitenland - 0,7 -11,0 -10,7 - 4,4 - 3,9 - 3,0 - 2,5

1.2 in buitenlandse valuta's met de Bel-
gische en Luxemburgse geldBcheppen-
de instellingen :
1.2.1 vermeerdering (+) of vermin-

dering (-) van de schuld in
buitenlandse valuta 'B tegenover
Belgische en Luxemburgse ban-
ken -11,0 -18,1 - 6,4 - 0,3 + 0,1 + 0,1 + 0,3

1.2.2 vermeerdering (-) of verminde-
ring (+) van het bedrag van de
op termijn van de N.B.B. te ont-
vangen buitenlandae valuta 'B... + 2,9 +18,3 + 8,1~-----I-------I-------II-------I----~

TotaalI ... - 8,8 -10,8 - 9,0 - 4,7 - 3,8 - 2,9 - 2,2

2. Kapitaalverkeer van de bedrijven en parti-
culieren :
2.1 met het buitenland (1) -13,8 - 9,3 -20,2 -13,1 - 5,1 - 1,7 - !J,6
2.2 in buitenlandse valutus met de Bel-

gische en Luxemburgse banken :
2.2.1 vermeerdering (-) of verminde-

ring (+) van de contante netto-
tegoeden ..

2.2.2 vermeerdering (-) of verminde-
ring (+) van de nettotegoeden
op termijn .

Totaal 2 ...

4. Beweging van de deviezenpositie van de
Belgische en Luxemburgse banken :
4.1 vermeerdering (- ) of vermindering

(+) van de contante nettotegoeden ...
4.2 vermeerdering ( -) of vermindering

(+) van de ncttotegoeden op termijn
Totaal 4 ...

I 1970

+ 7,4

+ 0,7

1971 I 1972

+ 3,5

+ 8,6

1973 I 1974

+ l,a

- 6,5

- 7,6

- 1,4

I

1974 1 1975 v

(Eerste 11 maanden)

- 8,9

- 2,8

- 5,7

- 6,7

+ 5,3

+ 2,8

+ 9,1

- 2,5

- 2,7

- 3,9

+ 7,7

-- 0,3

- 8,1

- 7,6

+ 4,8

- 3,4

- 5,8

-18,8-14,1

-10,7

+ 6,5

-10,0

-13,4

- 8,2

+ 2,3

-11,3

- 1,1

+ 5,4

+13,2

+ 1,4

-18,6

- 5,7

+18,3

- 0,3

+12,3

- 9,1

-14,2

- 7,9

+12,4

-17,2

-13,5

+15,1

+17,5

- 1,2

- 7,0- 0,4 + 5,4

+ 0,7 - 3,5 + l,a - 3,7
i====I=~=I~===::::::=1

Totaul 1 tot 4 ... -12,8 - 7,5 -27,1 -14,7 -27,6 -31,91-11,7

3. Kapitaalverkeer van de niet-ingezetenen in
Belgische en Luxemburgse franken met de
Belgische en Luxemburgse geldscheppende
instellingen :
3.1 vermeerdering ( - ) of vermindering

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

3.2 vermeerdering (+) of vermindering
( -) van het overschot van de tegoe-
den op de overige contante verplich-
tingen .

3.3 vermeerdering (+) of vermindering
( -) van het overschot van het bedrag
der op termijn te ontvangen Belgische
en Luxemburgse franken t.o.v. het
bedrag van de op termijn te leveren
Belgische en Luxemburgse franken... + 2,4 + 5,7 - 8,2I~-----I-~----I-------

Totaal 3 ... + 1, a + 9,5 -11 ,a

- 2,1 - 3,2

+ 4,5 + 1,6 - 8,2

(1) ZIe tabel 6.



Het kapitaalverkeer voorkomend in tabel 5 omvat, behalve de contante
verrichtingen van de ingezetenen met het buitenland - de enige die
zijn opgetekend in de gewone voorstelling van de betalingsbalans - de
verrichtingen in buitenlandse valuta's van de ingezetenen met de binnen-
landse geldscheppende instellingen en de deviezentransacties op termijn.
Die voorstelling van de betalingsbalans maakt het mogelijk de geza-
menlijke 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.

Tabel 6.

ONDERVERDELING VAN HET KAPITAALVEHKEER VAN DE BEDRIJVEN EN
PAHTICULIEREN MET HET BUITENLAND

(Miliarden franken)

Private bedrijven en purbiculieren

Buitenlandse invest e- Investeringen en beleggingenringen en beleggingen in het buitenland
Over- in de n.L.E.V.
heids- wnarvan : waarvan : Einù-onder-

nemin- totaal
Vor- Totnulgen ming

(1) (-) orTotnul 'I'otaalDirecte Gebou- Directe opvra-
Effecten in veste- Effecten invcsbe- ging

ringen wen ringen (+)
van

depo- (d)=(b) (6)=(a)
(a) (b) (c) site's +(c) +(d)

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

1974 .................. - 1,0 +42,2 - 2,9 +41,8 + 2,1 -46,3 -15,4 -14,5 -12,5 - 4,1 - 5,1

1974 Eerste 11 ID. .. - 1,1 +36,0 - 3,0 +36,9 + 1,9 -36,6 -12.3 - 8,8 -11,8 - 0,6 - 1,7
1975 Eerste 11 ID. V - 1,4 +31,1 + 1,6 +24,3 + 1,1 -39,3 -29,4 - 5,5 - 1,7 - 8,2 - 9,6

(1) Overheidsbedrijven en financiële instellingen van de overheidssector.

Voor de eerste elf maanden leidde het kapitaalverkeer van de over-
heid, evenals in 1974, tot een gering tekort.
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Het kapitaalverkeer van de bedrijven en particulieren met het
buitenland, waarvan de indeling voorkomt in tabel 6, sloot met een
tekort van fr. 9,6 miljard, tegen fr. 1,7 miljard in 1974. De directe
buitenlandse investeringen in de Belgisch-Luxemburgse Economische
Unie verminderden met fr. 12,6 miljard van het ene jaar op het andere;
in 1974 was het bedrag van die investeringen echter buitenmate gestegen
door de leningen aan ingezeten bedrijven die moeilijkheden ondervonden
om, in verband met de kredietbegrenzing, in hun financiering in België
te voorzien, alsmede ten gevolge van dotaties aan Luxemburgse banken
vanwege buitenlandse moedermaatschappijen om de uitbreiding van de
activiteiten van hun dochterondernemingen mogelijk te maken. Van hun
kant hebben de ingezetenen hun netto-aankopen van buitenlandse effecten,
vooral van obligaties, meer dan verdubbeld, en wel van fr. 12,3 tot 29,4 mil-
jard, o.m. ten gevolge van de groei van de emissies van Euro-obligaties;
daarentegen zijn de nettobeleggingen van de ingezetenen in de vorm
van deposito's in het buitenland, vooral in Belgische franken, sterk ver-
minderd; in 1974 lagen sommige kortlopende rentetarieven in het buiten-
land afgetekend boven die in België waardoor dergelijke beleggingen
werden in de hand gewerkt; die verschillen zijn verdwenen.

In hun transacties met de Belgische en Luxemburgse banken bleven
de bedrijven en particulieren hun gezamenlijke nettotegoeden, direct
opvraagbare en op termijn, in buitenlandse valuta's vermeerderen.

De contante en termijnverrichtingen in franken van de niet-ingeze-
tenen met de geldscheppende instellingen lieten per saldo een toevloeiing
van fr. 17,5 miljard, tegen een wegvloeiing van fr. 17,2 miljard het jaar
voordien. Enerzijds, is het bedrag van de door de banken aan het buiten-
land verleende handelskredieten in Belgische franken in veel mindere mate
gestegen dan in 1974, ten gevolge van de inkrimping van de buitenlandse
handel. Anderzijds, hebben de niet-ingezetenen hun nettotegoeden in
franken, direct opvraagbare en op termijn, bij de geldscheppende instel-
lingen sterk vermeerderd; het jaar voordien hadden zij die tegoeden ver-
minderd. Die aangroei van tegoeden getuigde, behalve van de behoefte
van de niet-ingezetenen hun toekomstige betalingen te dekken, van een
vast vertrouwen in de frank.

69



-:J.o

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)

I I I I

1974
I

1975 v
1970 1971 1972 1978 1974

(Eerste Il maanden)

l. Lopend verkeer (1) .......................................... + 35,7 + 41,3 + 51,2 + 45,0 + 35,8 + 35,6 + 34,4
2. Kapitaalverkeer (2) :

2.1 van de overheid .......................................... - 8,8 - 10,8 - a,o - 4,7 - 3,8 - 2,9 - 2,2
2.2 van de bedrijven en particulieren .................. - 5,7 - 2,7 - 8,1 - 18,6 - 14 ,1 - 13,4 - 18,8
2.3 van de niet-ingezetenen in Belgische en Luxera-

burgse franken met Belgische en Luxemburgse
geldscheppende instellingen ........................... + 1,0 + a,5 - ll,O + 12,3 - 14,2 - 17,2 + 17,5

2.4 Beweging van de deviezenpositie van de Belgische
en Luxemburgse banken .............................. + 0,7 - 3,5 + 1,0 - 3,7 + 4,5 + 1,6 - 8,2

-

Totaal 2 ... - ]2,8 - 7,5 - 27,1 - 14,7 - 27,6 - 31,9 - ll,7

3. Vergissingen en weglatingen .............................. + 0,4 - 2,1 - 0,5 + 4,1 + 5,2 + 7,7 - 2,8
4. (= l. tot 3.) Dit totaal stemt overeen met de ver-

andering 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) ........................... + 23,3 + 31,7 + 23,6 + 34,4 + 13,4 + ll,4 + 19,a

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



De nettotegoeden, contante en op termijn samen, in buitenlandse
valuta' s van de banken, die in de korte periode aanzienlijke, tijdelijke
schommelingen te zien geven, vermeerderden terwijl zij daarentegen in
1974 iets waren verminderd.

In totaal lieten, voor de elf beschouwde maanden, de hierboven
beschreven lopende en kapitaaltransacties, rekening houdend met de ver-
gissingen en weglatingen, een overschot van fr. 19,9 miljard, tegen

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
1

Termijnpositie (2) waarvan :

Netto-
'I'egoe- tegoe-

den den bij Buiten-
Bel· Positie Positiehet Eu- land se Eind-

Goud· bij het valu- gische Totaal Buiten- Bel· totaal in in
Interna- ropese

Iranken Iandse 'I'otuul buiten- Bel·voor- tienale Fonds tu's
Il valu-

gische Iandse gischeraad voor Il frankenMone- Mone- cou- COD- ta's valuta's franken
taire taire tant tant (I)=(a)Fonds Sarnen- +(b)+

wer- (e) +(d) (i)= (j)=(I) (J<)=(d) (l)=(e)
(a) (b) king(c) (d) (e) +(e) (g) (h) (g)+(h) +(i) +(g) +(h)

1970 ......... -2,5 +18,6(3) - + 3,4 -0,2 +19,3 - 3,7 + 7,7 + 4,0 +23,3 - 0,3 + 7,5

1971 ......... +3,7 +17,0(3) - - 4,4 -2,7 +13,6 + 2,8 +15,3 +18,1 +31,7 - 1,6 +12,G

1972 ......... -1,8 - 1 , 7(3) - +17,4 +1,8 +15,7 +14,0 - 6,1 + 7,9 +23,6 +31,4 - 4,3

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

1974 ......... .. . - 1,3 -3,5 +17,7 -0,5 +12,4 +15,3 -14,3 + 1,0 +13,4 +33,0 -14,8

1975 ......... .. . + 5,1 ... +13,9 -0,6 +18,4 + 1,2 - 0,8 + 0,4 +18,8 +15,1 - 1,4

1974 le Il m. ... - 1,0 -3,5 +15,6 -0,7 +10,4 +13,8 -12,8 + 1,0 +11,4 +29,4 -13,5

1975 le Il m. .. . + 5,4 ... +14,7 -0,6 +19,5
1

+ 0,5 - 0,1 + 0,4 +19,9 +15,2
1

- 0,7

(1) Zie Bijlage G, tabel 3.
(2) Het teken + wijst op een vermeerdering van de door de Nationale Bank van België te ontvangen buitenlandse

valuta's of Belgische franken, 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 termijn-
transacties van de Bank zijn : 1) verkopen van buitenlandse valuta's tegen Belgische franken aan buitenlandse
centrale banken cm het wisselkoersrisico te dekken dut voortvloeit uit het aanhouden van reserves in buitenlandse
vnlutc's j 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 (h)]; waren er
slechts termijntransacties van dien aard, dan zouden de cijfers van de kolommen (f) en (j) dezelfde zijn; 2) ver-
kopen van buitenlandse valuta's aan de overheidssector in het vooruitzicht van komende vervaldagen van de over-
heideschuld in deviezen; in dut geval luat het opnemen van de termijntrunsacties in de tabel uitschijnen dat sommige
devieaenrcscrves 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 devieaenreserves en verschilt aldus Van
kolom (f), die de schijnbare evolutie van die reserves weergeeft.

(3) Exclusief het bedrag van de bijzondere trekkingerechten die België als toewijzing ontving.
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fr. 11,4 miljard in 1974. Dit overschot was toe te schrijven aan de verrich-
tingen van het eerste halfjaar, die een positief saldo lieten van fr. 22,5 mil-
jard; die van het derde kwartaal en van de maanden oktober en november
vertoonden respectievelijk een tekort van fr. 2,2 miljard en fr. 0,4 miljard.
Het overschot had als tegenpost een overeenstemmende aangroei van het
totaal van de goud- en deviezenreserves en van de termijnpositie van de
Bank.

Voor het gehele jaar steeg het vorenvermelde geheel met fr. 18,8 mil-
jard, tegen fr. 13,4 miljard.

De contante tegoeden in buitenlandse valuta's stegen met fr. 13,9 mil-
jard. Die ontwikkeling is hoofdzakelijk toe te schrijven aan aankopen van
dollars op de markt en bij buitenlandse centrale banken die Belgische
franken nodig hadden, aan betalingen in het kader van de overeenkom-
sten tot vernauwing van de wisselkoersmarges en aan de incassering van
de opbrengst van de beleggingen van tegoeden in buitenlandse valuta's.

De tegoeden bij het Internationale Monetaire Fonds stegen met
fr. 5,1 miljard, hoofdzakelijk in verband met de toename van de vordering
van de Bank op het Fonds ten gevolge van nettotrekkingen in Belgische
franken door verschillende landen en van de toekenning van een voorschot
aan het Fonds uit hoofde van de ({oliefaciliteit n ,

Op de deviezenmarkten zette de gemiddelde koers van de Belgische
frank, op de gereglementeerde markt, zoals hij door de Bank wordt vast-
gesteld na weging met de relatieve belangrijkheid van de buitenlandse
handel van de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie, in het eerste
kwartaal zijn opwaartse beweging, die in oktober 1974 was begonnen,
voort. Vervolgens daalde hij geleidelijk tot december en wel tot een peil
dat ongeveer 3 pct. lager was dan dat van december 1974. Dat koersver-
loop van de Belgische frank weerspiegelde, in ruime mate, de verzwakking
en daarna het herstel van de dollarkoers tegenover de slangvaluta' s in de
beschouwde periode. Bovendien verliet de Belgische frank, nadat hij eerst,
meestal alleen, van januari tot het midden van mei de bovenkant van de
slang had ingenomen, de top van deze laatste, o.m. in verband met de ver-
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slechtering van het totale saldo van het betalingsverkeer; naderhand lag
de koers van de frank meestal, en wel tot midden september, aan de boven-
kant van de slang en daarna aan de onderkant.

Grafiek 24.

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

(Indexcijfers 1970 :::;100)

115 115

Indexcijfers gewogen met de uitvoer (2)

110 110

105 105

100 100

95

115
95

115
Indexcijfers gewogen met de invoer (2)

105

110110

105

100 100

95 95

1971 1972 1973 1974 1975

(1) Jaren 1071 tot 1074 : daggemiddelden per kwartaal. Jaar 1075 : daggemiddelden per mnend. Zie Bijlage 6, tabel 4.
(2) Deze indexcijfers zijn verkregen door de indexcijfers van de koersen van elke valuta te wegen met de relatieve belang-

rijkheid vau de handel van de Bdgisch-Luxemburgse Economische Unie met het laud of het gebied van die valuta. Zij
verschillen vun het cijfer dut de Orgnnieatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling berekende en dnt voorkomt
in grafiek 4, omdat de buitenlandse handel van de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie met alle landen in ann-
merking is genomen, terwijl het indexcijfer van de bovengenoemde Orgunisut.ie alleen betrekking heeft op de handel
met de overige landen van die Orgnnisutie : 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 bilatern.e betrek-
kingen, muur ook op de marlden van de andere landen.

Op de vrije markt waren de koersen van de buitenlandse valuta' s,
uitgedrukt in Belgische franken, steeds hoger, vooral met ingang van het
tweede kwartaal, dan op de gereglementeerde markt; het agio van
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de vrije koers van de dollar, uitgedrukt in daggemiddelden per maand,
schommelde tussen een minimum van 0,9 pct. in januari en een maximum
van 4,92 pct. in juli.

OVERHEIDSFINANCIEN

In het afgelopen jaar was de ontwikkeling van de financiën van de
centrale overheid gekenmerkt door een aanzienlijke toeneming van het
tekort onder de samengevoegde invloed van een versnelling van de uit-
gaven en een tragere toeneming van de ontvangsten; de uitgaven onder-
gingen de invloed van de beslissingen inzake conjunctuurbeleid, vooral
wat de openbare investeringen betreft, van de nog snelle prijsstijging en
van de autonome vermeerdering van sommige lopende uitgaven, vooral
in verband met de sterk oplopende werkloosheid; de ontvangsten werden
nadeling beïnvloed door de weerslag van de crisis op de belastbare
grondslag.

Het tekort in de lopende verrichtingen, die in het in 1975 inge-
voerde stelsel van eenheidsbegroting niet meer de contractuele aflossin-
gen van de openbare schuld bevatten, steeg voor de eerste tien maanden
van het jaar van fr. 7,6 miljard in 1974 tot fr. 45,3 miljard. Voor geheel
het jaar was het tekort op de lopende verrichtingen niet zo groot, maar
het zou niettemin fr. 30 miljard overschreden hebben, tegen fr. 0,6 miljard
in 1974.

De lopende uitgaven stegen met 23,9 pct. van 1974 tot 1975, tegen
22,6 pct. het voorgaande jaar ('). Bepaalde lopende ontvangsten worden
rechtstreeks buiten de begroting toegewezen en de uitgaven gedaan op
grond van die ontvangsten kunnen niet nauwkeurig onder de verschillende
economische rubrieken waarop zij betrekking hebben, worden ingedeeld;
onder dit voorbehoud is de stijging van de lopende uitgaven vooral toe

(1) Voor de berekening van de stijgingspercentages van de lopende verrichtingen werd
rekening gehouden met de gedebudgetteerde lopende verrichtingen van het Fonds voor Econo-
mische Expansie, van het Wegenfonds, van de algemene bijdrage tot de Europese Economische
Gemeenschappen en van het Speciaal Gemeentefonds. Daarentegen zijn de douanerechten die
rechtstreeks aan de Gemeenschappen worden afgestaan, niet in de cijfers begrepen.
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te schrijven, in de eerste plaats, aan de (( inkomensoverdrachten ll, vooral
ten gunste van de sociale verzekering, meer bepaald de tewerkstelling
waarvoor fr. 17 miljard meer werd uitgegeven, vervolgens aan de ((bezol-
digingen en pensioenen II onder de samengevoegde invloed van de prijs-
stijging en van de sociale programmering en, ten slotte, aan de (( rente
van de overheidsschuld ll, die door de aangroei van de schuld en de hoge
stand van de rentepercentages op lange termijn in 1974 sterk is gestegen.

Van hun kant lagen de courante belastingontvangsten in de eerste
tien maanden fr. 6,8 miljard beneden de aanvankelijke ramingen; het
stijgingspercentage van de gezamenlijke lopende ontvangsten liep terug
van 20,8 pct. in 1974 tot 15,6 pct.

In weerwil van de versnelling van de ontvangsten uit hoofde van de
bedrijfsvoorheffing, die met 33,8 pct. stegen, tegen 26,8 pct., dank zij de
vermeerdering van de nominale inkomens en de progressie van de belas-
tingen, daalde het groeipercentage van de gezamenlijke directe belastingen
van 26,7 tot 21,9 pct. Die vertraging kan hoofdzakelijk worden toegeschre-
ven aan de opbrengst van de voorafbetalingen die, wegens de invloed
die de crisis op de ondernemingswinsten uitoefent, slechts met 2,7 pct.
vermeerderde, tegen 12,9 pct. in 1974. De ontvangsten uit de belasting over
de toegevoegde waarde namen slechts met 4,1 pct. toe; hierbij moet echter
worden vermeld dat niet alleen de belastbare massa de nadelige weerslag
ondervond van het ongunstig verloop van de economische activiteit, maar
dat bovendien de percentages van de belasting op de aardolieprodukten
werden verlaagd.

Het tekort in de kapitaalverrichtingen steeg van fr. 48,1 miljard in
1974 tot fr. 60,8 miljard. De kapitaalontvangsten, die hoofdzakelijk de suc-
cessierechten bevatten, namen toe met fr. 1,6 miljard, d.i. 35,9 pct., en de
uitgaven ten laste van de begrotingssector, met inbegrip van het Wegen-
fonds, verhoogden met fr. 14,3 miljard, d.i. 27,3 pct. De vergelijking van
de gegevens wordt echter vertekend door de ongelijkheid van de terug-
betalingen van de omzetbelasting die op de op 1 januari 1971 bestaande
voorraden werd betaald; indien die terugbetalingen buiten beschouwing
worden gelaten, namelijk fr. 0,9 miljard in 1974 en fr. 7,4 miljard in 1975,
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bedraagt het stijgingspercentage van de uitgaven nog slechts 15,2 pct. De
investeringsvastleggingen van de ministeriële departementen overschre-
den, voor de eerste tien maanden, die van 1974 met fr. 11,1 miljard of
29,2 pct., maar dat relancebeleid zal een groot deel van zijn weerslag op
de kasuitgaven ten laste van de kapitaalbegroting pas in 1976 doen
gevoelen.

Tabel 9.

NETTO FINANCIERINGSBEHOEFTEN VAN DE CENTRALE OVERHEID

(Miljarden franken)

Door de Schutkist gedekte nettobehoeften (1)

Saldo van de verrichtingen Overige Provolgens begroting (2) netto- memorie: Overigeontvang- Netto- contruc- netto- Eind-
sten (+) uitgaven tuele behoeften totaal

Lopende Kapitaal- of -uit- van aflossingen (7)ver- ver- 'I'otaal gaven (-) gelden van derichtingen richtingen van rijksschuld
(3 ) (4) ge!den (G)

(c)=(n) (5 ) (e)= (h)=
(a) (b) +(b) (d) (c) +(d) (I) (g) (e)+(g)

1970 ........................... +15,7 -38,5 -- 22,8 - 1,0 - 23,8 20,4 I -13,9 - 37,7

1971 ........................... +10,8 -45,9 - 35,1 + 1,3 - 33,8 19,2 -17,6 - 51,4

1972 ........................... - 0,3 -58,ll - 59,2 - 4,5 - 63,7 20,0 -23,7 - 87,4

lll73 ........................... - 3,9 -58,0 - 61,9 +10,8 - 51,1 34,5 -19,ll - 71,0

1974 ........................... - 0,6 -57,2 - 57,8 + 0,4 - 57,4 39,3 -lll,5 - 76,9

1974 Eerste 10 maanden --- - 7,6 -48,1 - 55,7 + 0,6 - 55,1 32,9 -15,ll - 71,0
lll75 Eerste 10 maanden --- -45,3 -60,8 -106,1 - 1,4 -107,5 29,0 -17,2 -124,7

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

hebben en zonder inachtneming van de interne overschrijvingen.
(3) Zie Bijlage 6, tabel 5_
(4) Met inbegrip van de uitgaven van het Wegenfonds.
(5) Exclusief de ontvangsten en uitgaven voortvloeiend uit veranderingen in de rijksschuld.
(6) Aflossing dool' terugkoop ter beurze of lobtrekking.
(1) Deze bedragen stemmen overeen met de nettostijging van de gedebudgetteerde schuld ten laste van de Staat, d.w.z.

met de voorfinanciering van sommige bes ted ingeu van de centrale overheid waarvoor zelfstandige lichamen en instel-
lingen direct zorg dragen.

Voor de eerste tien maanden steeg aldus het totale tekort op de hier-
boven vermelde kapitaal- en lopende verrichtingen van fr. 55,7 miljard in
1974 tot fr. 106,1 miljard. Houdt men rekening met de andere kasverrich-
tingen, meer bepaald de beweging van de fondsen van derden en de kas-
middelen van de rijksrekenplichtigen, die netto-uitgaven van fr. 1,4 miljard
tot gevolg hadden, tegen netto-ontvangsten van fr. 0,6 miljard in 1974, dan
beliepen de netto financieringsbehoeften die door de Schatkist worden
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gedekt uiteindelijk fr. 107,5 miljard, tegen fr. 55,1 miljard; voor het gehele
jaar bereikten zij fr. 109,3 miljard, tegen fr. 57,4 miljard.

De overige uitgaven van de centrale overheid, die hoofdzakelijk be-
trekking hebben op investeringen die buiten de begroting voorgefinan-
cierd werden door zelfstandige lichamen en fondsen, zoals de bouw van
autowegen door intercommunale verenigingen, de universitaire expansie,
de bouw van metro's, de door de Staat gesubsidieerde gemeentelijke wer-
ken, schiepen financieringsbehoeften ten belope van fr. 17,2 miljard, tegen
fr. 15,9 miljard voor de eerste tien maanden van 1974.

In totaal bereikten de financieringsbehoeften van de centrale over-
heid dan ook, voor de eerste tien maanden, fr. 124,7 miljard, tegen fr. 71
miljard.

Tabel 10.

DEKKING VAN DE NETTO FINANCIERINGSBEHOEFTEN
VAN DE CENTRALE OVERHEID

(Miljarden franken)

Verande- Veranderingen in de schuldringen
in het

Netto credit- in Belgische Iranken
fi nuncie- saldo in

rings-
rekening- tegenover de financiële instellingen (:1)
courantbehoef- b'j de tegen-ten Eind· in

VBn de N.B.B. totaal buiten- 'I'otuul over de

centrale en in de (2 ) Iandse Algemene Openbare I Natio- niet-

overheid porte- valuta's Spaarkas krediet- nnle finun-

(1) feuille en private instel- Banken Bank ciële
handel •. spaar- lingen van sectoren
papier kassen België (4)
van de (e le=Schutkiet

(c)= I (e) -(d)=
I.) (b) (.)+(b) (d) (f) tot (j) (f) Ig) (h) (i) (j)

1970 ............... + 37,7 ... + 37,7 -11,2 + 48,9 + 10,9 + 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

197-1 ............... + 76,9 . .. + 76,!J - 1,5 + 78,4 + 17,1 + 11,2 +26,5 + 3,3 +20,3

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

1975 Eerste 10 m. +124,7 + 7,1 +131,8 - 1,3 +133,1 + 43,9 + 25,2 +39,5 - 4,8 +29,3

(1) Zie tabel 9, kolom (h).
(2) Zie Bijlage 6, tabellen 6 en 6bi s.
(3) Sommige categorieën financiële instellingen, zoals de vereekeringsiuatelllngen en de pensioenfondsen, Wtl8rVOOr de

cijfers voor de meest recente periodes niet beschikbaar zijn, zijn ondergebrecht 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.
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De stijging van de schuld in Belgische franken vertoonde een gelijk-
lopende evolutie: zij bedroeg fr. 133,1 miljard, tegen fr. 75 miljard in 1974.
De netto-uitgiften van langlopende leningen in Belgische franken waren
aanmerkelijk groter dan die van het jaar voordien; de vlottende schuld in
Belgische franken steeg ten gevolge van het verloop van de tegoeden der
particulieren bij het Bestuur der Postchecks en van de kortlopende ver-
plichtingen van de intercommunale verenigingen voor autowegen bij het
Gemeentekrediet van België.

Grafiek 25.

(Veranderingen in miljarden franken)

SCHULD IN BELGISCHE FRANKEN VAN DE CENTRALE OVERHElD (1)
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Van de 133,1 miljard Belgische frank waarover de centrale overheid
beschikte, was slechts fr. 29,3 miljard, tegen fr. 33,9 miljard in 1974, af-
komstig van de niet-financiële sectoren, d.w.z. in hoofdzaak de gezinnen
en de bedrijven. De aanbrengsten van de financiële instellingen, met uit-
zondering van de Bank, namen daarentegen toe van fr. 41,3 tot 108,6 mil-
jard : die instellingen haalden niet alleen voordeel uit het vrijgeven van
de monetaire reserve, maar bovendien werden zij, vooral op korte termijn,
ruim van middelen voorzien, terwijl zij hun kredieten aan de overige
nationale sectoren en aan het buitenland niet méér verhoogden dan
in 1974.

De van die verschillende financiële en niet-financiële sectoren afkom-
stige middelen, namelijk in totaal fr. 137,9 miljard, overtroffen de financie-
ringsbehoeften van de centrale overheid, nI. fr. 124,7 miljard zoals hier-
boven reeds vermeld, en de delging van de schuld in vreemde valuta's,
namelijk fr. 1,3 miljard. De Schatkist kon haar schuld tegenover de Bank
dan ook met fr. 4,8 miljard verminderen, waardoor haar kredietmarge bij
deze laatste opnieuw volledig beschikbaar werd, en bovendien voorlopige
beleggingen in handelspapier uitvoeren en een tegoed in rekening-cou-
rant vormen voor een totaal van fr. 7,1 miljard.

De kaspositie van de Schatkist was niet heel het jaar door zo ruim.
Het steeds terugkerend tekort van het eerste halfjaar had moeten vermin-
derd worden door de hervorming van het stelsel van de voorafbetalingen
inzake belastingen dat erin bestond de stortingen vanaf de maand april
te spreiden, in plaats van ze zoals vroeger in juli te concentreren; de ver-
betering van het seizoenpatroon van de belastingontvangsten, die hieruit
voortvloeide, werd echter, zoals grafiek 26 aantoont, ruim tenietgedaan door
de conjuncturele verslechtering van de openbare financiën. In die omstan-
digheden kon de Schatkist haar financieringsbehoeften in het eerste halfjaar
niet geheel dekken zonder .een beroep te doen op de kredietgever in laatste
instantie : eind juni was haar kredietmarge bij de Bank ten belope van
fr. 20,5 miljard aangesproken; bovendien deed zij indirect een beroep
op de Bank door het feit dat zij het Rentenfonds voor fr. 4,6 miljard schat-
kistcertificaten andere dan die van de schijf B deed overnemen.
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Grafiek 26.

SALDO VAN DE BEGROTING DER LOPENDE VERRICHTINGEN (1)

(Indeling, per halfjaar, in miljarden franken)
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(1) Zie tabel U, kolom (a).

80



Na haar voorlopige beleggingen volledig te gelde te hebben gemaakt,
nam de Schatkist aan het einde van het jaar fr. 4,2 miljard op van haar
kredietmarge bij de Bank.

De opgetekende netto financieringsbehoeften van de lagere overheid
bereikten voor de eerste tien maanden fr. 16,1 miljard, tegen fr. 11,5 mil-
jard in 1974.

Tabel Il.

NETTO FINANCIERINGSBEHOEFTEN VAN DE OVERHEID

(Miljarden franken)

Centrale overheid Lagere overheid
(1) (2)

Gezamenlijke
overheid

(3 )

1970 ................................................ 37,7 11,1 48,8
U)71 ................................................ 51,4 13,0 64,4
1972 ................................................ 87,4 9,8 97,2
H)73 ................................................ 71,0 15,3 86,3
1974 ................................................ 76,9 20,8 97,7

1()74Eerste 10 maanden ........................ 71,0 11,5 82,5
1975 Eerste 10 maanden ........................ 124,7 16,1 140,8

(1) Zie label n, kolom (h).
(2) Openbare netto-uitgiften van leningen en veranderingen in de nettoverplich tingeu tegenover het Gemeentekrediet van

België, na aftrek van de lernugen « Staatsaandeel D.

(3) Exclusief de sociale verzekering.

In totaal bedroegen de netto financieringsbehoeften voor de gezamen-
lijke overheidssector, zonder de sociale verzekering, voor de eerste tien
maanden fr. 140,8 miljard, tegen fr. 82,5 miljard in 1974.

VORDERINGEN EN SCHULDEN VAN DE PARTICULIEREN EN
DE BEDRIJVEN

Zowel de brutobesparingen van de particulieren en de bedrijven als
hun brutoinvesteringen - in voorraden, in uitrustingsgoederen, in utili-
teitsgebouwen en in woningen - namen langzamer toe dan in 1974, maar
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Tabel 12. KAPITAALREKENING VAN DE BEDRIJVEN EN PARTICULIEREN

(Miliarden franken)

1974
I

1975 Verandering tegenover
het voorgaande jaar (1)

1973 1974 1975 T

I(Eerste 10 maanden) 1974 1975 T

A. Financierinasvermogen :

1. Kapitaalmiddelen :

1.1 Brutobesparingen (2) ........................... 426 501 548 n.b. n.b . + 75 + 47

1.2 Netto kapitaaloverdrachten herkomstig van
de overheid en diversen (3) ..................... 34 69 78 n.b. n.b. + 35 + 9

--460 --570 --626 --- n.b, --- n.b. --+110 --+ 56

2. Bruto kapitaalvorming (4) ........................... 341(5) 441(5) 464(5) n.b. n.b. +100 + 23--- --- --- --- ---
3. Financieringsvermogen (= 1. - 2.) (6) ............ 119 129 162 103 138 + 10 + 33

B. Veranderinaen in de nettovorderingen :

1. Financiële activa (7) .................................... 288 309 340 254 283 + 21 + 31 I

2. Financiële verplichtingen :

2.1 Tegenover de Belgische financiële instellin-
gen (8) ............................................. 135 130 146 112 121 - 5 + 16

2.2 Overige financiële verplichtingen (9) ......... 34 50 32 39 24 + 16 - 18--- 169 --- 180 --- 178 --- 151 --- 145 --+ 11 --- - 2
--- --- --- --- --- --- ---

3. Nettovorderingen (= 1.-2.) ........................ 119 129 162 103 138 + 10 + 33

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

gezinnen.
Bronnen: Jaren 1973 en 1974 : Nationaal Instituut voor de Statistiek. Jaar 1975 : ramingen van het Ministerie van Economische Zaken (ontwerp van economisch budget voor
1075).

(3) Per saldo berekende bedragen. Zij omvatten o.m. de betalingen voor aankopen van grond en van gebruikte goederen, alsmede de kredieten aan de overheidsbedrijven en de
deelnemingen in die instellingen.

(4) Vaste investeringen en investeringen in voorraden van de bedrijven, evenals woningbouw.
Bronnen : 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 de laatste beschikbare gegevens over de betalingsbalans.
(6) Bedrag van de besparingen van de particulieren en de bedrijven, waarmee per saldo de bestedingen van de overheid en de netto-uitlening aan de rest van de wereld worden

galinanc:erd. Dit bedrag is, per definitie, gelijk aan de verandering in de nettovorderingen van de particulieren en de bedrijven. Zie B. 3. van de tabel.
(7) Zie tabel 14.
(") Zie tabel 17.
(9) In hoofdzaak financiële verplichtingen tegenover het buitenland.



die vertraging was duidelijker merkbaar voor het tweede element dan
voor het eerste. Dit had tot gevolg dat het financieringsvermogen van de
particulieren en van de bedrijven, d.i. hun nettobijdrage tot de Ïinan-
ciering van de bestedingen van de overheid en van het buitenland, dat
in 1974 weinig was vermeerderd, in een aanzienlijk sterkere mate gestegen
is. Het vertegenwoordigde 6,9 pct. van het bruto nationale produkt, tegen
6,1 pct. in 1974.

Blijkens de beschikbare gedeeltelijke gegevens zou bovengenoemde
verruiming moeten worden toegeschreven aan de gezinnen en aan de
bedrijven, exclusief de vennootschappen. Die gezamenlijke economische
subjecten hebben aanzienlijk meer financiële activa gevormd en slechts
voor een licht hoger bedrag verplichtingen aangegaan.

Van hun kant hebben de vennootschappen merkelijk minder financiële
activa gevormd dan in 1974, terwijl hun beroep op nieuwe financiële ver-
plichtingen nauwelijks is ingekrompen.

Per saldo hebben de bijkomende middelen, aangebracht door de gezin-
nen en de bedrijven, gediend om het hoofd te bieden aan de stijging
van het tekort van de overheid; de netto-uitlening aan de rest van de wereld
is daarentegen verminderd.

a) Financiële activa

De vorming van financiële activa door de particulieren en bedrij-
ven bedroeg tijdens de eerste tien maanden fr. 282,5 miljard, tegen
fr. 254,4 miljard in 1974, d.i. een toeneming met fr. 28,1 miljard of 11 pct.
Voor het gehele jaar was de aangroei vermoedelijk ca. 10 pct.; aangezien
het bruto nationale produkt tegen lopende prijzen sterker toenam, ver-
minderde de bruto financiële spaarquote, zij het in merkelijk mindere mate
dan in de twee voorafgaande jaren.

In tegenstelling tot het jaar 1974 toen de beleggers een grotere
voorkeur voor de korte termijn betoonden, ging in de loop van de eerste
tien maanden van het voorbije jaar hun belangstelling meer naar de
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middellange en lange termijn. Die verschuiving, welke verband houdt met
de relatief sterkere en snellere daling van de rentetarieven op korte termijn,
kwam duidelijker tot uiting in het eerste halfjaar dan in de daaropvolgende
maanden tijdens welke de beleggers in geringere mate inschreven op kas-
bons en obligaties in Belgische franken, in afwachting van een verhoging
van de rentetarieven, waartoe bij het einde van het jaar werd besloten.

Tabel 13.

FINANCIELE ACTIVA EN BRUTO NATIONAAL PRODUKT

............................................. r

Totale vorming Bruto nutionaal
van produkt tegen

financiële activa (1) lopende prijzen
Financiële
spaarquote

1970
1971
1972
1973
1974

173 1.292
1.415
1.579
1.796
2.106
2.352

(a) : (b)

1975

288
288
309
340

18,2

(n) (b)

(Miljarden franken) (In procenten)

13,4
212 15,0

~16,0

14,7
14,5

(l) Zie tabel 14.

De toeneming van de vorming van financiële activa sloeg zowel op
activa in Belgische franken als op die in buitenlandse valuta's; de vorming
van andere financiële activa, die niet nauwkeurig onder een van beide
voormelde categorieën kunnen worden ondergebracht, was minder belang-
rijk dan in 1974.

Op het stuk van de vorming van financiële activa in buitenlandse
valuta's deden zich belangrijke wijzigingen voor in de samenstelling. De
nieuwe deposito's, vooral op korte termijn, die hoofdzakelijk door de be-
drijven worden gevormd, liepen terug van fr. 12,l tot 6,5 miljard. Daaren-
tegen bedroegen de netto-aankopen van effecten fr. 22,5 miljard, tegen
fr. 7,l miljard; het blijkt immers dat de gezinnen, die de voornaamste
bezitters van die activa zijn, ze gedeeltelijk hebben gevormd door ver-
vanging van de activa op korte termijn in Belgische franken die zij in 1974
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in het buitenland hadden gevormd. Die gestegen aankopen, hoofdzakelijk
van effecten in Duitse marken, kunnen in verband worden gebracht met
de belangrijke emissieactiviteit op de internationale kapitaalmarkten.

Tabel 14.

FINANCIELE ACTIVA (')

(Veranderingen in miliarden franken)

Activa in Belgische franken (2)
Activa in

buitenlandse valuta's Andere Eind·
Korte I Middellange activa

termijn eu lunge Totoal Depoai- Effecten Totaal (6) totaal
(3 ) termijn to's (5 )

I (4)

1()70 ..................... + 67,6 + 67,8 +135,4 + 1,6 + 14,4 +16,0 +21,4 +172,8

1071 ..................... +105,3 + 80,2 +185,5 - 3,3 + 21,6 +18,3 + 8,4 +212,2

1972 ..................... +165,6 + 66,6 +232,2 - 3,0 + 33,3 +30,3 +25,1 +287,6

1973 ..................... +169,2 v+ 87,8 v+257,0 + 4,9 + 25,7 +30,6 v+ 0,2 v+287,8

1974 ..................... +170,3 v+100,1 v+270,4 +13,1 + 13,3 +26,4 v+11,8 V +308 ,6

1974 Eerste 10 m. ...... +115,2 v+ 86,0 v+201,2 +12,1 + 7,1 +19,2 v +34 ,0 v +254 ,4

1975 Eerste 10 m. ... v +121,7 +]06,3 +228,0 + 6,5 + 22,5 +29,0 +25,5 +282,5

(1) ln het bezit van de pnrticulieren en de bedrijven (exclusief de finunoiële instellingen}, inclusief de overheidsbedrijven
en sommige financiële instellingen die in 1975 onmogelijk kenden worden uitgeschakeld : instellingen voor verzekering
op het leven en tegen Arbeidsongevallen, pensioenfondsen.

(2) Zie tabel 15.
(3) Activa met ten hoogste een juü r looptijd.
(4) Activa met meer dan ecu jaar looptijd.
(fi) Netto-aankopen door ingezetenen van de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie j de aankopen door Luxemburgse

ingezetenen zijn weinig belangrijk.
(6) Activa waarvoor de indeling in Belgische franken of in buitenlandse valuta's niet bekend is of geen zin heeft. Vooral

netto commerciële vorderingen op het buitenland in handen van de bedrijven en de directe investeringen in het buiten-
land.

Wat de vorming van financiële activa in Belgische franken betreft,
vertoonden de monetaire kasmiddelen in de eerste tien maanden een
toename van fr. 55,3 miljard, tegen fr. 25,3 miljard in 1974. Tussen het
vierde kwartaal van 1974 en het derde kwartaal van 1975 zou hun groei-
tempo enigszins dat van het bruto nationale produkt hebben overtroffen,
zodat de gebruiksfrequentie van die kasmiddelen voor finale bestedingen
zou vertraagd zijn; dit was eveneens het geval, maar in sterkere
mate, met de gebruiksfrequentie van de direct opvraagbare bankdepo-
sito's en van de postrekeningen. Die ontwikkeling kan worden in verband
gebracht met de algemene daling van het rentepeil en met de daarmee
samenhangende liquiditeitsvoorkeur van het publiek.
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Grafiek 27.

SAMENSTELLING EN GEBRUIKSFREQUENTIE VAN DE MONETAIRE KASMIDDELEN

Aandeel van het chartaal geld in Gebruiksfrequentie van de monetaire
de monetaire kasmiddelen (1) kasmiddelen voor finale bestedingen

60 (In procenten) (2) (1963=100)
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Gebruiksfrequentie van de direct Gebruiksfrequentie van de
opvraagbare bankdeposito's (3) postrekeningen (3) (1963= 100)
(1963=100)
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(1) Jaar 1975 : raming.
(2) Verhouding van het bruto nationale produkt in lopende prijzen tot de gemiddelde monetaire kusmlddelen. Voor seizoen-

Invloeden gecorrigeerde kwartaalcijfers. Bronnen: Bruto nationaal produkt: Nationaal Instituut VOor de Statistiek en
Afdeling voor Toegepaste Economie van do Vrije Universiteit Brussel.

(3) Muaudgemiddelden per kwartaal, voor seizoeninvloeden gecorrigeerd. Zie Bijlage G, tabel 13.
(4.) De cijfers van 1072 tot 1975 zijn, om statistische redenen, niet geheel vergelijkbeur met die van de voorgaande jaren.

Het aandeel van het chartaal geld in het totaal van de monetaire
kasmiddelen liep verder terug, zij het in een aanmerkelijk trager tempo :
eind oktober was het gedaald tot 43,6 pct., tegen 44 pct. een jaar vroeger.
Die vertraging deed zich vooral voor in de eerste maanden van het jaar
toen de loonstijging een maximum bereikte. Overigens is het niet uitge-
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Tabel 15.

FINANCIELE ACTIVA IN BELGISCHE FRANKEN

(Veranderingen in miliarden franken)

00-r

Korte termijn Halflange en lange termijn

Overige deposito's Activa met vast rendement
Monetaire Deposito's voor ten hoogste een jaar

Eind

kasmiddelen
op gewone waarvan : Totani waarvan : Aandelen 'I'otual totaalboekjes Totaa! deposito's Totaal obligatiesop termijn

(1) (2)
(3 ) en met (4) en kasbons

opzegging (5 )

1970 .............................. + 32,6 + 7,5 + 27,5 + 23,4 + 67,6 + 66,8 + 59,3 + 1,0 + 67,8 +135,4

1971 .............................. + 37,8 + 53,5 + 14,0 + 12,0 +105,3 + 76,2 + 65,1 + 4,0 + 80,2 +185,5

1972 .............................. + 61,2 + 87,3 + 17,1 + 11,0 +165,6 + 65,5 + 57,5 + 1,1 + 66,6 +232,2

1973 .............................. + 41,5 + 69,0 + 58,7 + 53,3 +169,2 v+ 86,5 v+ 83,0 v+ 1,3 v+ 87,8 v+257,0

1974 .............................. + 46,3 + 50,6 + 73,4 + 65,5 +170,3 v+ 94,0 v+ 95,1 v+ 6,1 v+100,1 v+270,4

1974 Eerste 10 maanden ...... + 25,3 + 17,9 + 72,0 + 68,1 +115,2 v+ 80,4 v+ 81,7 v+ 5,6 v+ 86,0 v+201,2
1975 Eerste 10 maanden ... v + 5,3 + 86,5 - 20,1 - 26,3 +121,7 +100,3 + 92,0 + 6,0 +106,3 +228,0 ,

I

I

-_.-

(1) De kasmiddelen van de in noot (1) van tabel 14 beschreven sectoren werden berekend door samentelling van het totale bedrag van het chartale geld (zie Bijlage 6, tabel 7) en het
bedrag van het girale geld in het bezit van de bedrijven en particulieren (zie Bijlage 6, tabel 8).

(2) Zie Bijlage 6, tabel 9.
(3) Deposito's met een looptijd met meer dan 30 dagen tot ten hoogste een jaar bij de instellingen met overwegend geldscheppend karakter en deposito's met ten hoogste een jaar looptijd

bij de overige financiële instellingen en bij financiële instellingen in het buitenland.
(4) Deposito's voor meer dan een jaar en tegoeden in obligaties en kasbons.
(5) Zie Bijlage 6, tabellen 10, 11 en 12.



sloten dat sommige handelaars hun voorraden verminderden, en zoals dit
in het verleden het geval was, meer kasmiddelen in biljetten aanhielden.

Na een abnormaal geringe aangroei in de eerste tien maanden van 1974
met slechts fr. 17,9 miljard te hebben vertoond, namen de deposito's op
gewone boekjes in de loop van de overeenstemmende periode van het voor-
bije jaar toe met fr. 86,5 miljard. De levendige belangstelling voor die
deposito's mag o.a. worden toegeschreven aan het feit dat hun rentever-
goeding slechts met 0,75 pct. werd verlaagd, d.i. duidelijk minder dan de
rentetarieven van de andere niet-monetaire financiële activa.

De overige niet-monetaire deposito's voor ten hoogste een jaar ver-
minderden met fr. 20,1 miljard; in de loop van de eerste tien maanden
van 1974 waren zij met fr. 72 miljard gestegen. Die teruggang werd
bepaald door die van de deposito's in franken bij banken in het buiten-
land, o.a. in het Groothertogdom Luxemburg, die het jaar voordien sterk
waren toegenomen, alsook door de vermindering van de grote
deposito's.

De netto-opvraging van deposito' s in franken bij banken in het
buitenland, vooral aangehouden door particulieren, werd o.a. veroorzaakt
door de scherpe daling van de rentetarieven. De nettovermindering van
grote deposito's zou vooral verband houden met de ongunstige ont-
wikkeling van de bedrijfswinsten; zij deed zich overigens voor in een
periode van sterke daling van de tarieven voor dit type deposito's. Met
ingang van oktober vertoonden deze tarieven echter een licht stijgende
tendens.

De gewone deposito's op termijn en met opzegging zijn duidelijk
minder gestegen dan in 1974. Hun geafficheerde tarieven werden overigens
sedert november 1974 herhaaldelijk verlaagd en wel in totaal met 2,25
à 2,35 pct. voor de deposito's met ten hoogste zes maanden looptijd.

De bedrijven en particulieren vormden in de eerste tien maanden
financiële activa met vast rendement op middellange en lange termijn ten
belope van fr. 100,3 miljard, tegen fr. 80,4 miljard in 1974. De deposito's
voor meer dan een jaar vermeerderden met fr. 8,3 miljard, na lichtjes te
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Grafiek 28.

RENTEPERCENTAGES VAN BELEGGINGEN IN BELGISCHE FRANKEN
DIE OPENSTAAN VOOR HET PUBLIEK (1)
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(1) Rentepercentages vóór de belastingheffing bij de bron, Zie Bijlage 6, tabel 14,
(2) Indicatieve percentages voor de deposito's van fr. 5 tot 20 miljoen.
(3) Doordat de inkomens uit inlagen op gewone spaarboekjes thans ten belope van fr. 15.000 per jaar vrijgesteld zijn vau

belasting, kan hun werkelijke rentevoet niet worden vergeleken met de rendementen die voorkomen in de andere grafieken.
Het fictief bruto rentepercentage is een geldige vergelijkingsbasis in het geval van de particulier die, van zijn inkomens
uit zijn andere beleggingen. noch min noch meer afdraagt dan de bij de bron geheven belasting.
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zijn gedaald in 1974. De nettobeleggingen in kasbons en obligaties
bedroegen fr. 92 miljard, tegen fr. 81,7 miljard; zij leken vooral aan-
trekkelijk gedurende de eerste maanden van het jaar toen het publiek
nog verdere dalingen van de rentepercentages op lange termijn ver-
wachtte. De rentetarieven van de door de openbare kredietinstellingen
uitgegeven kasbons en obligaties verminderden met l,50 à 1,75 pct.
in het eerste halfjaar; van zijn kant is het rendement van de staats-
obligaties voor de houder tot de eindvervaldag gedaald van 10,02 pct.
voor de lening 1974-1982, die in september 1974 werd uitgegeven, tot
8,25 pct. voor de in juni 1975 geëmitteerde lening van het Wegenfonds
1975-1983. Sindsdien heeft de gewijzigde houding van de beleggers, die
ongetwijfeld werd beïnvloed door de ommekeer in de rentetarieven op
lange termijn omstreeks het midden van het jaar in de voornaamste landen,
de daling van de rentetarieven tot staan gebracht; de rentetarieven van de
obligaties en kasbons uitgegeven door de openbare kredietinstellingen
bleven ongewijzigd en het rendement van de in september 1975 uitgegeven
lening 1975-1983 werd tot 8,69 pct. verhoogd. Die aanpassing volstond
echter niet om het publiek ertoe te bewegen zijn afwachtende houding
tegenover de inschrijvingen op langlopende effecten te laten varen.

Het totale bedrag van de netto-uitgiften van obligaties en kasbons
overschreed met nagenoeg 50 pct. het peil van de eerste tien maanden van
1974. Het relatieve aandeel van de inschrijvingen van bedrijven en parti-
culieren in die emissies liep terug van 57,4 pct. in 1974 tot 43,9 pct.;
daarentegen stegen het aandeel van de instellingen met overwegend
geldscheppend karakter en dat van de andere financiële instellingen aan-
zienlijk.

De aankopen van aandelen namen toe, maar ze vertegenwoordigen
slechts een gering deel in het geheel van de nieuwe financiële activa.

Ten slotte schijnen de beschikbare gedeeltelijke gegevens te wijzen
op een inkrimping van de netto handelsvorderingen op het buitenland
in het bezit van de ondernemingen. Die beweging vindt men terug
in de geringere vorming van de andere financiële activa (die niet per
valuta ingedeeld zijn in tabel 14).

90



b) Financiële verplichtingen

Voor de eerste tien maanden stegen de gezamenlijke financiële ver-
plichtingen van de bedrijven en particulieren met fr. 145 miljard, tegen
fr. 151 miljard in 1974.

Tabel 16.

FINANCIELE VERPLICHTINGEN VAN DE BEDRIJVEN EN PARTICULIEREN

Benaderende indeling naar de debiteur en naar de duur van de verplichtingen

(Veranderingen in miljarden franken)

Bedrijven Part.iculieren

Korte

I
Lange I Korte

I
Lange

I

'I'otaal (1)

termijn termijn 'I'oteal termijn termijn Totaa!

1974 Eerste 10 maanden + 45 + 62 + 107 + 6 + 38 + 44 + 151

1975 Eerste 10 maanden + 54 + 48 + 102 + 5 + 38 + 43 + 145

(1) Zie tabel 12, rubriek B. 2.

Deze ontwikkeling is vooral het gevolg van de kleinere aangroei van
de verplichtingen van de bedrijven. Deze hebben hun verplichtingen op
lange termijn vermeerderd met een duidelijk kleiner bedrag dan het voor-
gaande jaar. De verzwakking van de investeringsneiging heeft ongetwijfeld
een rol gespeeld in die ontwikkeling; anderzijds mag nochtans worden
aangenomen dat sommige bedrijven in het eerste halfjaar hun investerings-
uitgaven met kortlopend krediet financierden, in de verwachting dat de
debetrentetarieven voor de investeringskredieten zouden dalen. De weer-
slag van dit verloop kwam, mede met andere factoren, tot uiting in de
kortlopende verplichtingen van de bedrijven : hun aangroei versnelde na
het begin van het jaar dermate dat hij, voor de eerste tien maanden, die van
1974 overtrof. De verslechtering van de financiële toestand van tal van
bedrijven en ongetwijfeld ook de behoefte een minimum van produktie-
goederen in voorraad te houden, hebben eveneens tot die versnelling
bijgedragen.
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Het beroep van de particulieren op het krediet verschilde weinig
van dat in 1974. De netto-opnemingen van hypothecaire kredieten waren
niet groter dan het voorgaande jaar: tijdens het grootste deel van de be-
schouwde periode waren zij zelfs iets kleiner, in verband met de
verzwakking van de bedrijvigheid in de woningbouw, maar tegen
het einde van die periode namen zij in een sneller tempo toe. Van zijn
kant is het uitstaande bedrag van de verbruikskredieten iets minder ge-
stegen dan in 1974 : gedurende de eerste zeven maanden van het jaar
hebben de zeer strenge reglementaire voorschriften het beroep van de
particulieren op het afbetalingskrediet nog in sterke mate afgeremd; ver-
volgens brachten de koninklijke besluiten van 28 juli en 26 september
een belangrijke verzachting van die bepalingen. Het is vermoedelijk ten
dele onder invloed van die versoepelingen dat zich een herstel aftekende
in de aankopen van duurzame verbruiksgoederen; het ging gepaard met
een toegenomen beroep op het krediet.

De gezamenlijke financiële verplichtingen van de Belgische bedrij-
ven tegenover ingezetenen, andere dan financiële instellingen, en tegen-
over het buitenland (zie tabel 12, rubriek B. 2.2.) stegen in de eerste tien
maanden met fr. 24 miljard, tegen fr. 39 miljard in 1974. Het doorslagge-
vende bestanddeel in dit verschil was de duidelijk tragere stijging van de
financiële verplichtingen tegenover het buitenland; dit bleek zowel uit
het verloop van de kortlopende verplichtingen - die in 1974 een bijzonder
grote omvang hadden aangenomen, op het ogenblik van de kredietbe-
grenzing bij de banken in België - als uit dat van de langlopende ver-
plichtingen, die hoofdzakelijk de oprichting van bedrijven of participaties
in bedrijven in België door niet-ingezetenen weerspiegelden. Van zijn kant
was het rechtstreekse beroep van de bedrijven op de Belgische kapitaal-
markt, over de eerste tien maanden, iets minder belangrijk.

De financiële verplichtingen van de bedrijven en particulieren tegen-
over de Belgische financiële instellingen stegen met fr. 120,5 miljard in
de loop van de eerste tien maanden, tegen fr. 112,3 miljard in 1974. In de
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covo

Tabel 17.

VERANDERINGEN IN DE FINANCIELE VERPLICHTINGEN VAN DE BEDRIJVEN EN

PARTICULIEREN TEGENOVER DE BELGISCHE FINANCIELE INSTELLINGEN

Indeling volgens de instellingen waarbij deze

verplichtingen bij hun oorsprong werden aangegaan

Instellingen met overwegend geldscheppend karakter Andere financiële instellingen

Openbare Waarvan :
Nationale kredietinstellingen Algemene Privé- Eind- door de

Overheids- gespecialiseerd in overheids-
Banken

Bank
instel- Totaal

Spa ar- en
Totaal totaal bedrijven

het Lijf- spaar- Diversen uitgegevenvan het
België lingen beroeps- huis- rentekas kassen obligaties

krediet vestings-
krediet

al In miliarden franken

1970 ........................... + 29,1 - 0,1 + 0,2 + 29,2 + 21,3 + 5,7 + 5,1 + 10,5 - 0,2 + 42,4 + 71,6 + 5,1

1971 ........................... + 35,8 + 1,0 + 0,4 + 37,2 + 13,2 + 8,3 + 8,3 + 9,8 + 0,3 + 39,9 + 77,1 + 9,0

1972 ........................... + 59,1 + 0,2 + 1,7 + 61,0 + 8,5 + 8,1 + 18,0 + 15,5 + 0,8 + 50,9 +111,9 + 9,0

1973 ........................... + 57,1 + 0,1 + 4,4 + 61,6 + 21,4 + 9,3 + 22,8 + 20,0 + 0,1 + 73,6 +135,2 + 5,5

1974 ........................... + 53,0 - 0,5 - 0,4 + 52,1 + 28,2 + 9,7 + 18,6 + 21,9 - 0,4 + 78,0 +130,1 + 5,8

1974 Eerste 10 maanden ... + 42,9 - 2,5 + 3,9 + 44,3 + 24,3 + 10,1 + 16,5 + 17,6 - 0,5 + 68,0 +112,3 + 0,9

1975 Eerste 10 maanden ... + 56,3 - 2,7 + 5,0 + 58,6 + 16,8 + 11,2 + 15,7 + 18,4 - 0,2 + 61,9 +120,5 + 5,5

hl In stiigingspercentages t.o.v. het bedrag eind voorgaand [aar

197-1 Eerste 10 maanden _ + 10,8 - 62,3 + 48,8 + 10,9 + 11,5 + 11,4 + 10,2 + 12,9 - 26,9 + 11,3 + 11,1 + 1,6

1975 Eerste 10 maanden _ + 12,5 - 77,4 + 63,9 + 12,7 + 7,0 + 11,5 + 8,7 + 11,6 - 10,8 + 9,1 + 10,6 + 9,5



eerste maanden van het jaar was de toeneming nog zwak, maar zij ver-
snelde naderhand.

De verplichtingen tegenover de banken - die vooral kortlopende kre-
dieten aan de bedrijven verlenen - stegen langzaam in het eerste kwar-

Grafiek 29.

FINANCIELE VERPLICHTINGEN VAN DE BEDRIJVEN EN PARTICULIEREN
TEGENOVER DE BELGISCHE FINANCIELE INSTELLINGEN (1)

Indeling volgens de instellingen waarbij die verplichtingen bij hun oorsprong werden aangegaan
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(1) Zie tcbel 17.
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taal; in de daaropvolgende maanden groeide hun bedrag nochtans in een
sneller tempo, zodat het voor de gezamenlijke beschouwde periode ver-
meerderde met fr. 56,S miljard of 12,5 pct., tegen fr. 42,9 miljard of
10,8 pct. in 1974.

De verminderde behoeften van de bedrijven aan langlopende kredie-
ten weerspiegelden zich in de kredietopnemingen bij de financiële in-
stellingen van de overheidssector die in het beroepskrediet zijn
gespecialiseerd. Daarentegen namen de opgenomen beroepskredieten ver-
leend door de privé-spaarkassen en door de Algemene Spaar- en Lijfrente-
kas - minder gespecialiseerd in het krediet aan de bedrijven - iets meer
toe dan in 1974. Bij laatstgenoemde instelling hebben zij het verminderd
beroep op het huisvestingskrediet niet gecompenseerd. Daarentegen steeg
het opgenomen bedrag van dit krediettype bij de andere financiële over-
heidsinstellingen en bij de privé-spaarkassen met een licht hoger bedrag
dan in 1974.

Het verloop van de kredietopeningen liep zeer uiteen volgens de
categorie financiële instellingen.

Voor de eerste elf maanden vermeerderde het bedrag van de door
de banken geopende kredieten met fr. 142,8 miljard, d.i, meer dan
driemaal zoveel als in 1974. Aangezien de stijging zich vooral vanaf het
tweede kwartaal voordeed, kan zij tot op zekere hoogte worden beschouwd
als een wellicht gedeeltelijk kunstmatige inhaalbeweging, die door de af-
schaffing van de begrenzing van die kredieten aan het einde van januari
mogelijk werd gemaakt; trouwens, zo is de toeneming van het bovenge-
noemde bedrag, uitgedrukt t.o.v. het bruto nationale produkt, ongeveer
opnieuw gelijk geworden aan die van de jaren die de invoering van de
jongste restrictieve maatregelen voorafgingen. Hieruit volgde uiteraard
een vermindering van de gebruiksgraad van de geopende bankkredieten.

De nieuwe beroepskredieten verleend door de financiële instellingen
van de overheidssector bereikten voor de eerste elf maanden eveneens
een duidelijk hoger bedrag dan in 1974, maar de versnelling tekende zich
vooralomstreeks het midden van het jaar af. Ook de nieuwe openingen van
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huisvestingskredieten, die in de eerste twee kwartalen lang niet het peil van
1974 haalden, werden in de volgende maanden veel belangrijker; voor de
beschouwde periode in haar geheel bleef hun bedrag beneden dat van
het voorgaande jaar bij de privé-spaarkassen, maar het lag per saldo hoger
bij de financiële instellingen van de overheidssector. De versnelling in de

Tabel 18.

KREDIETOPENINGEN

(Miljarden franken)

Nieuwe kredietopeningen
Veranderingen in het bedrog

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

instellingen
Private

Huis- spaarkassen
Investerings- Overige Totaal Beroeps- vestings-kredieten kredieten krediet krediet

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

1972 .................................... + 12,1 + 89,5 +101,6 54,8 37,1 29,8

1973 .................................... + 8,7 + 85,9 + 94,6 59,4 39,5 33,8

1974 .................................... + 3,4 + 52,9 + 56,3 61,2 33,1 32,6

19H Eerste 11 maanden ......... + 3,8 + 42,2 + 46,0 56,5 33,7 30,7
1975 Eerste 11 maanden ......... v+ 10,5 v+132,3 v+142,8 77,6 39,6 27,5

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

loop van het tweede halfjaar in de toekenning van nieuwe langlopende
kredieten houdt ongetwijfeld verband met het feit dat de particulieren en
de bedrijven, na de verlaging van de kosten van die kredieten in juni, geen
verdere belangrijke verlagingen van de rentetarieven meer verwachtten,
maar integendeel een verhoging ervan vreesden; wat de huisvestingskre-
dieten betreft, werd die versnelling bovendien in de hand gewerkt door
de afschaffing van de beperkende maatregelen, waarvan in een vorig hoofd-
stuk melding werd gemaakt, en die gevolgd werd door een herleving in
de bouwbeslissingen.

De kredietkosten daalden t.o.v. het maximum dat in de loop van 1974
werd bereikt. De debetrentepercentages van de kortlopende kredieten in
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Belgische franken verleend aan de bedrijven, die reeds in de tweede helft
van dat jaar lichtjes waren gedaald, werden verder aanmerkelijk verlaagd
in het eerste halfjaar; daarna bleven zij vrijwelonveranderd, afgezien van
een vermindering van de rente voor de gewone kaskredieten in oktober.
De daling was niet even groot voor alle kredietvormen : voor de disconto-
en acceptkredieten bedroeg zij bij benadering 5 pct. in de loop van het jaar
en ca. 5,50 pct. tegenover het maximum dat tegen het midden van 1974 be-
reikt werd; voor de gewone voorschotten beliep zij, in de meeste gevallen,
respectievelijk 3,75 en 4,25 pct.; ten slotte zou zij voor de « straight loans»
- voorschotten met vaste vervaldagen en voor bepaalde bedragen, waar-
van de kosten afhankelijk zijn van de rente op de interbankenmarkt, en die
zich sterk ontwikkeld hebben -, respectievelijk 4,75 en meer dan 6 pct.
bereikt hebben voor de verrichtingen op drie maanden. Van hun kant
werden de debetrentetarieven voor de kredieten op lange termijn, die
t.o.v. het in 1972 bereikte minimum merkelijk minder gestegen waren dan
die op korte termijn, driemaal verlaagd; bij de openbare financiële instel-
lingen bedroeg de totale verlaging 1,75 pct. voor het beroepskrediet en
2,25 pct. voor het huisvestingskrediet. Ten slotte werden ook de maximum
lastenpercentages voor de afbetalingskredieten krachtens een koninklijk
besluit van 26 september verminderd.

FINANCIELE INSTELLINGEN

Ongeveer 76 pct. van de nieuwe financiële activa van de bedrijven
en particulieren werden in de loop van de eerste tien maanden rechtstreeks
bij de Belgische financiële instellingen gevormd, tegen 51,5 pct. in 1974.
Deze aanzienlijke verschuiving kan in verband worden gebracht met de
gevoelige daling in sommige categorieën activa zoals de deposito's in het
buitenland en de handelsvorderingen op het buitenland, en in mindere
mate, met de relatieve achteruitgang van de rechtstreekse inschrijvingen
op obligaties uitgegeven door de niet-financiële sectoren.

Als gevolg hiervan verhoogden de werkmiddelen van de financiële
instellingen rechtstreeks voorkomend van de Belgische cliënteel met een
nooit gekend bedrag, namelijk fr. 215 miljard.
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Deze expansie was op ongelijke manier tussen de beschouwde instel-
lingen verdeeld ten gevolge van de uiteenlopende ontwikkeling in de
vorming van de verschillende soorten activa, waarvan sprake in voorgaand
hoofdstuk.

Aldus had de grotere voorkeur van het publiek voor monetaire kas-
middelen tot gevolg dat, in het totaal van de nieuwe financiële activa,
het aandeel van de instellingen waarvan de verplichtingen vrijwel uitslui-
tend bestaan uit betaalmiddelen, namelijk de Bank, het Muntfonds en
het Bestuur der Postchecks, aanzienlijk is toegenomen.

Tabel 19.

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

(Miljarden franken)

Niet- 'j'otaal
Munt- geld- Private in

Nationale fonds scheppende spaar- procenten
Bank en financiële kassen, van het
van Bestuur Danken instel- hypotheek- 'l'otnnl geheet

Belg.ë der lingen en kupitnli- van de
(1) Post- van de autdemuut-

I

financiële
checks overheide- schappijen activa

sector (2 )

1970 .................... + 5,1 + 6,1 + 40,0 + 42,6 + 16,4 +110,2 63,S

1971 ..................... + 13,4 + 0,6 + 56,7 + 58,5 + 25,9 +155,1 73,1
1972 ..................... + 20,4 + 11 ,1 + 76,3 + 57,0 + 33,5 +1!J8,3 6S,9

1973 ..................... + 14,6 + 1,7 + 86,9 + 73,9 v+ 34,5 v+211,6 V 73,5
1974 ..................... + 17,2 + 0,5 + 63,1 v+ 82,3 v+ 32,1 v+195,2 V 63,3

1974 Eerste la maanden + 5,0 + 2,8 + 49,4 v+ 53,8 v+ 19,9 v+130,9 V 51,5
1975 Eerste la maanden + 18,3 + 9,3 + 73,4 v+ 80,0 v+ 34,0 v+215,0 v 76,1

(1) Het betreft hoofdzakelijk hef bedrag vun de uitgegeven bcukblljecten, na aftrek van het deel dat in het bezit is van
de bunken.

(2) Veranderingen in de financiële activa. bij de gezamenlijke financiële instellingen in procenten van het totaal van tabel 14.

De toeneming van de monetaire verplichtingen van de Bank vervier-
voudigde bijna van het ene op het andere jaar.

Ondanks het feit dat de banken fr. 24 miljard meer nieuwe finan-
ciële activa hebben aangetrokken dan het voorgaande jaar, is hun aandeel
in het totaal van de nieuwe financiële activa teruggelopen van 37,7 tot
34,1 pct. De expansie van de dadelijk opvraagbare deposito's en in nog
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belangrijkere mate die van de deposito's op gewone boekjes werden ge-
deeltelijk gecompenseerd door de achteruitgang van de deposito's op ter-
mijn, inzonderheid van de grote deposito's; deze achteruitgang vond plaats
ondanks de vermindering in de deposito's op korte termijn in Belgische
franken gevormd bij buitenlandse, hoofdzakelijk Luxemburgse banken.
Deze overdracht van deposito's naar het buitenland bezorgde de banken
op indirecte wijze middelen in de vorm van tegoeden bij correspondenten;
ook deze middelen verminderden in 1975.

Het aandeel van de overige financiële instellingen - die van de
overheidssector en de privé-spaarkassen - in de nieuwe financiële activa
is praktisch niet verminderd, dank zij het belang van de deposito's op
gewone boekjes in het geheel van hun passiva.

Tabel 20.

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

(Miliasden franken)

Niet-monetaire Oorzaken
financiële activa
bij de banken Moue-

taire
in Belgische reserve

Geld· franken Trans- Vorde- van de
hoeveel- acties ringen Finan- niet-

heid
'l'otaal met het op de ciering geld-

(1) in buiten- bedrijven van de schep- Diversen
voor ten voor levlezen lund en overheid pende
hoogste meer (3 ) parti- (4) Iinen-
een [uur dun eulieren ciële

(2 ) een jaar instel-
Jingen

(5 )

HJ70 .................. +32,2
1

+12,81+ 8,2!- 3,3 + 49,DI +13,5 +29,5 +13,3 - - 6,4

1971 .................. +42,1 +25,5 +12,4- 1,7 + 78,3 +32,1 +37,1 + 8,2 - + 0,9

1D72 .................. +65,2 +39,0 +10,3 - 0,5 +114,0 +22,6 +61,1 +39,2 - 4, ] - 4,8

1D73 .................. +46,7 +55,7 + 6,2 + 2,7 +111 ,3 +19,8 +61,6 +42,6 - 8,3 - 4,4

1974 .................. +50,7 +27,1 + 3,2 + 5,6 + 86,6 - 6,4 +51,4 +40,9 + 6,3 - 5,6

1974 Eerste 10 m. +23,8 +23,3 + 2,0 + 5,9

1

+ 55,0 -13,7 +44,1 +23,8 + 6,2 - 5,4
1975 Eerste 10 m. +55,5 +29,0 +12,21+ 5,7 +102,4 v+11,4 v+59,l v+40,l + 6,1 v-14,3

(1) Zie B'jluge G, tabellen '; ca B. De som vau do bedragen van de laatste kolom vun die twee tabellen is gelijk aan
de bedragen voorkomend in deze kolom.

(2) Inclusief de deposito's op boekjes.
(;]) Lopend en kapitaalverkeer van de bedrijven en perticuliereu. De cijfers hebben betrekking op België en werden be-

rekend als sluitpost, uit gaand van de gegevens verstrekt door de Belgische instellingen met overwegend geldscheppend
kurukf.er ; ze zijn niet vergelijkbnar met die vnn de tabellen 4 tot 7, welke betrekking hebben op de Belgisch-Luxem-
burgse Economische Unie.

(4) Het kapitaalverkeer van de overheid met het buitenland is in deze kolom opgetekend.
(5) Vermeerdering (-); vermindering (+).
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In de loop van de eerste tien maanden is het geheel gevormd door de
geldhoeveelheid en de niet-monetaire verplichtingen van de banken toe-
genomen met fr. 102,4 miljard, tegen fr. 55 miljard in 1974. De versnelling
van het ene jaar tot het andere komt hoofdzakelijk tot uiting, enerzijds, in
de financiering van de overheid die bijna verdubbeld is en, anderzijds, in
de ommekeer in het saldo van het geheel van de lopende transacties en van
het kapitaalverkeer van de bedrijven en particulieren met het buitenland,
inclusief het Groothertogdom Luxemburg : dit saldo, dat in 1974 negatief
was, is positief geworden. Bij de andere tegenposten van de veranderingen
van de verplichtingen der geldscheppende instellingen zijn de bij hun
oorsprong verworven vorderingen op bedrijven en particulieren meer
toegenomen dan in 1974, terwijl de vermindering van de monetaire reserve
van de niet-geldscheppende financiële instellingen dezelfde expansieve
uitwerking heeft gehad als het voorgaande jaar.

De zogenaamde Mammoetwet van 30 juni betreffende het statuut van
de banken, de privé-spaarkassen en bepaalde andere financiële instel-
lingen heeft de branchevervaging waarmee deze financiële instellingen in
de praktijk reeds een aanvang hadden gemaakt, bekrachtigd en terzelfder
tijd de controlemiddelen van de overheid versterkt.

AANBEVELINGEN BETREFFENDE VERSCHEIDENE MAATREGE-
LEN VAN MONETAIR BELEID

Het stelsel van beperkende maatregelen, zoals het door de aanbeve-
lingen van 31 oktober 1974 was vastgelegd voor de belangrijkste financiële
instellingen - banken, privé-spaarkassen en voornaamste financiële instel-
lingen van de overheidssector -, bleef van kracht tot eind januari.
Aangezien de opwaartse druk op de kosten en prijzen zeer groot bleef, werd
op dat ogenblik besloten dit stelsel met drie maanden te verlengen krach-
tens de aanbevelingen van 31 januari. Deze werden, zoals de voorgaande
aanbevelingen, tot de financiële instellingen gericht krachtens de wet van
28 december 1973 betreffende de budgettaire voorstellen 1973-1974; de
Bankcommissie verleende bindende kracht aan de tot de banken gerichte
aanbeveling.
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De nieuwe aanbevelingen hielden in menig opzicht versoepelingen
in die door de verzwakking van de eonjunctuur waren ingegeven.

Zo werd een deel van de monetaire reserve over de verplichtingen van
de financiële instellingen vrijgemaakt : enerzijds, werd de reservecoëffi-
ciënt over hun dadelijk opvraagbare verplichtingen, die, door toepassing

Grafiek 30.

MONETAIRE RESE1WE

(Bedragen in millarden franken, aan het einde van de maand)
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(1) Algemene Spaar- en Lijfrentekas, Gemeentekrediet van België, Nationale Mnatschuppij voor Krediet nan de Nijverheid,
Nutionale Ras voor Beroepskrediet en, met ingang van loktober 1073, Centraal Bureau voor Hypotheeair Krediet en
Nationaal Instituut voor Landbouwkrediet.

(2) Deze speciale reserve werd afgeschaft vanaf februari 1074.
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van een clausule tot aanpassing van de reserve aan het verloop van som-
mige tegoeden van de Bank, op 20 september 1974 van 5 op '6,2 pct. was
gebracht, verminderd tot 6 pct.; anderzijds, werd de reserve over hun ver-
plichtingen voor meer dan twee jaar opgeheven. Bovendien werd de boven-
genoemde aanpassingsclausule niet langer gehandhaafd. De Bank betaalde
eveneens de reserve over de kredieten terug ten belope van de geblok-
keerde bedragen die het overblijfsel waren van de periode vóór 31 maart
1974, toen de financiële instellingen nog vrij waren kredieten te verlenen
op voorwaarde dat zij daarover een reserve vormden en.. bijgevolg, nog
niet rechtstreeks en formeel begrensd waren in hun kredietexpansie.

Terzelfder tijd werden de verplichtingen tot belegging in overheids-
papier en overheidsfondsen iets afgezwakt; zo hadden zij voor de banken
nog maar betrekking op 41 pct. van de stijging van hun vrije werkmiddelen,
i.p.v. 43 pct. vroeger.

Ten slotte versoepelde de Bank eveneens de maatregelen tot recht-
streekse begrenzing van de kredietverlening. De vrijstelling van iedere
beperking die krachtens de aanbevelingen van 31 oktober 1974 reeds gold
voor de Creditexportkredieten werd uitgebreid tot alle kredieten in de vorm
van geviseerde en gecertificeerde uitvoeraccepten alsmede tot de door de
Staat gesubsidieerde en/of gewaarborgde investeringskredieten; daaren-
boven werd voor de bouwkredieten een bijzondere, zeer ruime, norm
vastgelegd. Uitgedrukt op jaarbasis bleef de expansie, toegestaan voor de
overige kredieten, dezelfde als vóór eind januari; in de praktijk werd echter
ook voor die kredieten een grotere aangroei mogelijk, doordat de marges,
waarover de financiële instellingen nog beschikten bij het verstrijken van
de voorgaande aanbevelingen niet werden geneutraliseerd. Bovendien was
de begrenzing voor de banken alleen nog maar van toepassing op de opge-
nomen kredieten, in tegenstelling met vroeger, toen zij zowel op de
geopende als op de opgenomen kredieten betrekking had; voor de overige
financiële instellingen bleef zij, zoals voorheen, alleen slaan op de nieuw
toegestane kredieten.

Aangezien de economische toestand verder verslechterde en de prijs-
stijgingen niet meer het gevolg waren van een overdreven vraag naar
goederen en diensten, besloot de Bank eind april, met instemming van de
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Grafiek 31.
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Minister van Financiën, de aanbevelingen niet te hernieuwen. Om te ver-
mijden dat een te plotselinge vrijmaking van de reserve over de verplich-
tingen de geldmarkt zou verstoren, werd tussen de Bank en de betrokken
financiële instellingen overeengekomen dat de reserve zou worden terug-
betaald in drie schijven: een eerste kwart op 20 mei, een tweede kwart op
16 juni en het saldo op 3 juli.

Om technische redenen golden de beperkende maatregelen t.a.v. de
levensverzekeringsmaatschappijen en de ondernemingen voor verzekering
tegen arbeidsongevallen niet voor dezelfde perioden als bij de overige
financiële instellingen; de voorschriften voor die ondernemingen werden
evenwel aangepast in dezelfde zin als die voor deze overige instellingen
en werden in de praktijk eveneens opgeheven na het eerste kwartaal.

In het Groothertogdom Luxemburg schorste de Commissaire au
Contrôle des Banques, met ingang van 30 april, de begrenzing van de
kredieten toegestaan door de Luxemburgse bank- en spaarinstellingen
aan Belgische of in België gevestigde bedrijven, die vroeger was opgelegd
om het beperkende beleid van de Bank te steunen. De monetaire reserve
van fr. 300 miljoen, die de Luxemburgse overheid nog handhaafde, werd
begin juni terugbetaald.

GELDMARKT

De middelen van de financiële instellingen die aan de geldmarkt
deelnemen zijn aanmerkelijk toegenomen, dank zij de overvloedige vor-
ming van de financiële besparingen. Daar, anderzijds, het beroep van de
bedrijven, de particulieren en het buitenland op het krediet niet méér is
toegenomen dan in 1974 en de monetaire reserve door de Bank geleidelijk
werd vrijgegeven, stond de ontwikkeling van de geldmarkt gedurende het
grootste deel van het jaar in het teken van de ontspanning.

De grotere ruimte van de markt kwam o.m. tot uiting in een vermin-
dering van de herfinanciering van de financiële instellingen bij de Bank,
in de omvang van de inschrijvingen op kortlopend overheidspapier en in
de daling van de rentepercentages. Deze laatste hield over de hele linie
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Grafiek 32.
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(1) Zie Bijlage G, tabel 15.
(2) Percentages geldend aan het einde von de meund.
(3) Rentepercentages voor de belegger die zich niet dekt op termijn.
(4) Percentage van de laatste wekelijkse toewijzing van de maand.
(5) Tot 31 mei 1070 en met ingang van 23 oktober 1973 : 120 dagen looptijd en minder. In de tussenperiode: van 61 tot

120 dagen looptijd. Het betreft het rentepercentage voor de accepten die aangerekend worden op het herdiscontoplafond
van de cederende bank bij de Nationale Bank van Belgtë : van juli 1974 tot maart 1975 verschilt het rentepercentage
naargelang de accepten worden aangerekend op het subplafond A (onderste 1ijn) or op het subplafond B (bovenste lijn).

(6) Daggemiddelden por mannd.



aan in de loop van het eerste halfjaar. In het tweede halfjaar was de
evolutie meer uiteenlopend : sommige rentepercentages vertoonden nog
een lichte daling, terwijl andere zich stabiliseerden op het relatief lage
peil dat zij voorheen hadden bereikt of enigszins stegen.

De teruggang van de rentepercentages werd in de hand gewerkt door
de monetaire overheid die ernaar streefde een maximum aan gunstige
voorwaarden voor een eonjunctuurherstel te scheppen. De Bank verlaagde
haar officiële discontovoet in vijf etappes, van 8,75 tot 6 pct. en de officiële
rentevoet van de voorschotten, van 9,50 tot 6 pct. De verlaging was nog
sterker voor de bijzondere tarieven van de Bank ; van 10 tot 6 pct. voor
het rentepercentage dat wordt toegepast voor het herdisconto door het
Herdiscontering- en Waarborginstituut van wissels welke niet worden
aangerekend op de herdiscontoplafonds - dit tarief bereikte in juli 1974
een maximum van 13,75 pct. -, en van 10,25 tot 6,50 pct. voor het speciale
tarief toepasselijk op de opvragingen in rekeningen-courant boven het
maandelijkse quotum, waarvan het maximum 14 pct. was geweest, even-
eens in juli 1974.

De gemiddelde gewogen rente, die de gemiddelde kostprijs vertegen-
woordigt van het beroep op de Bank voor de financiële instellingen die
op directe of indirecte wijze kredieten aan de bedrijven en partienlieren
financieren, verminderde geleidelijk van 9,18 pct. eind 1974 tot 6 pct. of
zelfs minder gedurende de laatste maanden van het jaar.

Terzelfder tijd heeft de Bank, om een neerwaartse druk uit te oefenen
op de debetrentepercentages ten laste van de bedrijven en particulieren,
de mobiliseringsmogelijkheden van de financiële instellingen verruimd,
inzonderheid door de aanwendingsmodaliteiten van de herdiscontoplafonds
te versoepelen, deze plafonds te verhogen en door de voorschottenquotums
die tegen het basistarief van de voorschotten in rekeningen-courant kunnen
worden opgenomen te vermeerderen.

Met ingang van 1 februari werd het subplafond A C), m.a.w. het deel
van het herdiscontoplafond in het raam waarvan het handelspapier tegen

(1) Voor een gedetailleerde beschrijving van het stelsel van onderverdeling der disconto-
plafonds, zie het Verslag van 1974, blz. 117-118.
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de gunstigste voorwaarden kon worden gemobiliseerd, verhoogd van 50
tot 70 pct. en het subplafond B verlaagd van 50' tot 30 pct. Met ingang
van 27 februari heeft de Bank hetzelfde tarief toegepast voor de twee
plafonds. Ten slotte werd de onderverdeling tussen die plafonds met
ingang van 1 aprilopgeheven, zodat de financiële instellingen opnieuw

Grafiek 33.
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(1) Zie Bijlage 6, tabellen 16 en 17.
(2) Geaccepteerde, bij een bank gedomicilieerde wissels (van juli 1074 tot 2G februari HI'i5 : wissels aangerekend op het

herdiscontosubplcfond A).
(3) Discontovoet toegepast door de Bankwanneer het Herdiscoutering- en Wnarborginstdbuut gebruik maakt van zijn moge-

lijkheid om bij de Bank, binnen e211 vastgestelde grens, papier te herdisconteren dat niet aangerekend is op de herdis-
contoplafonds van de banken.

(4) Aan het einde van de mannd. Dit percentage kan van dag tot dag schommelen binnen een door de Regentenraad Van
de Bank vastgestelde marge.

(5) Rente die wordt aangerekend op de dagelijkse opnemingen zodra het maandelijkse quotum is opgebruikb,
(G) Gemiddelde kosten van het beroep op de Nationale Bunk van België voor de financiële instellingen die op directe of

indirecte wijze kredieten aan de bedrijven en parbiculieren financleren. Voor de berekening ervan is het gemiddelde
gemaakt van de verschillende rentepercentages gewogen met het bedrag van de financieringen verkregen door deze
instellingen tegen die rentevoet. Aan het elude van de maand geldende rentepercentages.
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over een enkel herdiscontoplafond beschikten dat kon worden gebruikt
voor het herdisconto hetzij rechtstreeks bij de Bank tegen de officiële
discontovoet van deze laatste, hetzij bij het Herdiscontering- en Waarborg-
instituut tegen de door die instelling vastgestelde percentages.

Buiten de versoepeling van de aanwendingsmodaliteiten van de her-
discontoplafonds heeft de Bank deze plafonds herhaaldelijk verhoogd. De
volgens de algemene formule vastgestelde plafonds van de banken zijn
verhoogd, niet alleen ten gevolge van de trimestriële aanpassingen aan de
ontwikkeling van hun werkmiddelen, maar ook wegens de vermeerdering
tot respectievelijk 4,25, 4,75 en 5,25 pct. op 28 februari, 1 april en
31 augustus van het op het gemiddelde van die werkmiddelen toegepaste
percentage. De herdiscontoplafonds van de banken die volgens de for-
faitaire formule worden vastgesteld, alsmede die van de openbare krediet-
instellingen werden in dezelfde verhouding verhoogd.

Met ingang van 1 november werd bovendien een selectieve maar
tijdelijke verhoging van de herdiscontoplafonds van de banken toegestaan,
zodat iedere bank over een marge van ten minste 40 pct. van haar plafond
kon beschikken. Uitgangspunt daartoe was de gemiddelde gebruiksgraad
van ieder plafond in de loop van de periode juli-september; de deling van
die gebruiksgraad door zestig leverde voor iedere bank een coëfficiënt op
die, wanneer hij meer bedroeg dan l, werd toegepast op de plafonds die
eind september bestonden om aldus de nieuwe herdiscontoplafonds te
bepalen. Die maatregel, waardoor fr. 3,3 miljard aan de bestaande plafonds
werden toegevoegd, werd genomen om een neerwaartse druk uit te oefenen
op de debetrentepercentages op korte termijn : de banken waarvan het
plafond verhoogd was konden een minder hoog rentepercentage vragen
voor hun disconto- en acceptkredieten omdat ze gemachtigd waren een
groter aandeel van die kredieten te mobiliseren tegen gunstiger voorwaar-
den. Een actualisering van deze selectieve verruiming had plaats op
30 november.

De verschillende aanpassingen waarvan hiervoor sprake was, hebben
de herdiscontoplafonds van het geheel van de banken van fr. 31,4 miljard
eind 1974 gebracht op fr. 49,5 miljard een jaar later.
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De speciale herdisconteringsmogelijkheid waarover het Herdiscon-
tering- en Waarborginstituut bij de Bank beschikt voor de mobilisering
van niet op de herdiscontoplafonds aangerekend papier en die tegen het

Grafiek 34.

HERDISCONTOPLAFONDS VAN DE BANKEN

(Miljarden franken)
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Herdiscontoplafonds van de banken (1)
[222l Aangerekende bedragen (2)

~ Geviseerde wissels met te n hoogste 120 dogen lo o p tijd , ondergebracht

bij de banken (3)
60
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(1) Vun juli 1974 tot jnuuut-i 1975 zijn de plafonds ingedeeld in twee gelijke subplufonds A (onderste gedeelte) en B
(bovenste gedeelte). In Iebrunrl en mnnrt 1075 mocht het subpInfond A ten belope van 70 pct., en het subplufond B
ten belope van 30 pct. worden gebruikt.

(2) Daggemiddelden per maand. Van IOGf) tot juni HJ74 omvatten de aanrekeningen het bedrag vuu de gecertif.ceerrle en
andere bij de Nationale Bank von België herdisconteerbare wissels die bij haar of op de markt van het porticuliere
disconto werkelijk gemobiliseerd werden, evenals het bedrag ven de geviseerde, al dun niet geherdlscouteerde wissels
met een resterende looptijd vnn minder dan twee jaar. Met ingang van juli 1974 wordt alleen het bedrag van de herdis-
conteerbure, \verkelijk gemobiliseerde wissels op de plafonds aangerekend; deze procedurewijziging kan worden verklaard
door het feit dat sedert april 1974 geen nieuwe visa's meer worden verleend.

(:1) Aangezien deze wissels reeds eaugerekend werden op de plafonds, gaven ze nan de banken een herdiscontomogelijkheid
boven de mogelijkbeid tot mobilisering van andere wissels binnen de grenzen van de beschikbare marges (stelsel van
kracht tot juni 1974). Enkel vanaf eind septomber HIü\J bekende gegevens.

einde van het jaar 1974 op fr. 22 miljard was gebracht om te vermijden
dat er, onder invloed van de jaarwisseling, op de geldmarkt een rente-
stijging ontstond, werd begin 1975 teruggebracht tot haar vorig peil dat
beter overeenstemde met de normale behoeften van het Instituut, namelijk
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fr. 16 miljard, waarvan fr. 3 miljard bij wijze van uitzondering kon worden
opgenomen.

Het maandgemiddelde van de beschikbare marge op de herdisconto-
plafonds van de gezamenlijke banken steeg geleidelijk van fr. 5,3 miljard
in december 1974 tot fr. 20,2 miljard in april 1975. In mei viel het terug
tot fr. 9 miljard, maar in september lag het boven het peil van april.
Een forse inkrimping van de gemiddelde beschikbare marge vond plaats
in oktober; ze was het gevolg van een zekere verkrapping van de geldmarkt
onder invloed van betalingen aan de Schatkist. In november is het maand-
gemiddelde van de beschikbare marge opnieuw iets toegenomen. In
december bedroeg het fr. 23,4 miljard, hetzij ongeveer zijn peil van de
maand september.

De maandelijkse voorschottenquotums die de bedragen bepalen ten be-
lope waarvan de financiële instellingen gebruik mogen maken van de voor-
schotten van de Bank tegen het officiële tarief, werden geregeld aangepast
aan het verloop van het gemiddelde der werkmiddelen van die financiële
instellingen. Bovendien besloot de Bank op 31 augustus tot de verhoging
met 0,50 pct. van de diverse degressieve coëfficiënten die, volgens een
bepaalde schaal, worden toegepast op dat vooraf in schijven ingedeelde
gemiddelde om het bedrag van de quotums vast te stellen. Deze laatste
stegen dus voor de gezamenlijke financiële instellingen van fr. 47,3 miljard
in december 1974 tot fr. 48,2 miljard in maart, fr. 48,9 miljard in juni,
fr. 59 miljard in september en fr. 60,6 miljard in december.

Het tarief van het Herdiscontering- en Waarborginstituut voor de
geviseerde of gecertificeerde bankaccepten met een resterende looptijd
van 120 dagen en waaraan buitenlandse-handelstransacties ten grondslag
liggen, werd in de loop van het jaar herhaaldelijk verlaagd. Het daalde
van 8,65 pct. voor het subplafond A en van la pct. voor het subplafond B
eind 1974 tot 5,25 pct. op 22 augustus en werd vóór het einde van het jaar
niet meer gewijzigd; zoals reeds gezegd, werd intussen het onderscheid
tussen de twee categorieën opgeheven.

Het tarief dat het Instituut toepast op de niet-gecertificeerde bank-
accepten met een looptijd van 90 dagen en verhandeld op de markt van
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het particulier disconto werd teruggebracht van 10,90 pct. eind 1974 tot
5,85 pct. eind juni; vervolgens vertraagde de beweging : eind oktober
bedroeg het 5,60 pct. en in november steeg het opnieuw tot 5,80 pct.

Op de daggeldmarkt bereikten de netto-uitleningen van de deel-
nemers, met uitzondering van het Rentenfonds en het Herdiscontering-
en Waarborginstituut een daggemiddelde van fr. 4,8 miljard, tegen fr. 6,7
miljard in 1974. Het Rentenfonds, dat in de loop van de eerste drie kwar-
talen van 1974 grote bedragen had opgenomen, leende per saldo echter

Grafiek 35.
DAGGELD (1)

(Daggemiddelden, per kwartaal, in miljarden franken)
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(1) Zie Bijlage G, tnbel 18.
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aanzienlijke bedragen uit. Het Herdiscontering- en Waarborginstituut kon
bijgevolg zijn beroep op de markt aanmerkelijk uitbreiden.

De grotere ruimte waarover het Rentenfonds beschikte, werd bepaald
door twee factoren: enerzijds, had het gemiddeld minder genoteerde over-
heidsfondsen en schatkistcertificaten in portefeuille dan in 1974; anderzijds,
was het gemiddelde bedrag van zijn eigen uitstaande certilicaten aanmer-
kelijk hoger dan het voorgaande jaar. Bovendien werden de uitleningen
van het Fonds op verschillende tijdstippen ten dele gefinancierd met voor-
schotten die de Bank toestond ter uitvoering van een beleid dat erop
gericht was de markt te verruimen.

Onder invloed van de ommekeer in de positie van het Rentenfonds
en van de versoepeling van de voorwaarden waartegen het kapitaal uit-
leende, daalde de daggeldrente van 9,04 pct. in december 1974 tot 3,92 pct.
in maart. Van april tot oktober schommelde die rente tussen 4,3 en 5,1 pct.
In november en december daalde ze opnieuwonder 4 pct.

Het totale bedrag van het handelspapier en de bankaccepten in het
bezit van de gezamenlijke instellingen die aan de geldmarkt deelnemen,
was gemiddeld iets groter dan in 1974. Een analyse van het houderschap
van dat bedrag brengt evenwel zeer uiteenlopende ontwikkelingen aan het
licht. Zo werd de portefeuille in het bezit van diverse instellingen van de
markt en van het buitenland in januari, februari, april en oktober aan-
gedikt door voorlopige beleggingen van de Schatkist die de opbrengst van
haar openbare leningen of de vervroegde belastingstortingen had geïnd.
De portefeuille van de banken, die tijdens het eerste halfjaar slechts matig
gestegen was, overtrof vervolgens duidelijk het overeenstemmende peil
peil van 1974. Dank zij de ruime middelen die het Herdiscontering- en
Waarborginstituut zich op de daggeldmarkt kon verschaffen, lag zijn
portefeuille in de loop van elk kwartaal op een hoger peil dan in 1974.
In die omstandigheden was het bedrag van het door het Instituut aan de
Bank afgestane papier aanmerkelijk geringer dan de gemiddelden van het
voorgaande jaar.
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In het eerste halfjaar stegen de verplichtingen van de Bank, waarvan
de voornaamste tegenposten voorkomen in grafiek 36, veel meer dan het
jaar tevoren; onder de activa werd de aanmerkelijke aanwas van de devie-
zenreserves en van de portefeuille overheidspapier slechts zeer gedeelte-
lijk gecompenseerd door de inkrimping van de portefeuille handelspapier.

Tabel 21.

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

(Mil;arden franken)

Ondergebracht bij
de overige

Gemiddelde bedragen het Herdiscon- instellingen

ann het einde van de maand tering- en van de de Nationale Totaalmarkt vnn het Bank
(2) de banken Waarborg- pur-ticuliere vun Belgiëinstituut

(3) disconto en in (5)
het buitenland

(4 )

1970 ........................... 110,4 5,8 20,8 7,6 144,6
1971 ........................... 124,1 4,6 23,5 4,1 156,3
1972 ........................... 130,6 3,4 24,9 12,7 171,6
1973 ........................... 140,3 3,2 24,1 20,7 188,3
1974 ........................... 158,2 4,5 27,8 27,2 217,7

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 ............ 153,5 11,8 29,0 24,7 219,0

1975 le kwartaal ............ 156,8 7,5 47,0 11,3 222,6
2e kwartaal ............ 165,3 5,6 43,0 10,1 224,0
3e kwartaal ............ 175,4 9,2 30,1 7,9 222,6
4e kwartaal ............ 168,2(6) 12,8 33,1(6) 12,8 224,2(6)

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

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

(3) Bedrag van de portefeuille, met uitzonder iug van het deel dat gefinancierd werd door een beroep op het herdisconto
bij de Nntionule Bank van België.

(4) Inelusiel de voorlopige beleggingen van de Schatkist in handelspupier en in bankaccepten.
(5) Aange:.den de tabel uitsluitend betrelddng heeft op de kr-edieten bij hun oorsprong verleend door de banken, omvatten

de cijfers van deze kolom Diet de rechtstreekse kredieten van de Nationale Bank van België.
(6) Oktober-november.

Van eind juni tot eind december namen de verplichtingen zeer lichtjes
af; de teruggang van de portefeuille overheidspapier daarentegen werd
gecompenseerd door het herstel van de portefeuille handelspapier, die
evenwel niet zijn hoog peil van het voorgaande jaar bereikte; van hun kant
zijn de deviezenreserves vrijwel niet gewijzigd.
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Het gemiddelde bedrag van de portefeuilles overheidspapier op korte
termijn van de financiële instellingen overtrof in aanzienlijke mate dat
van 1974. De portefeuille van de openbare kredietinstellingen en van de
privé-spaarkassen verdubbelde bijna, terwijl die van de banken een
daling te zien gaf. Wat de emittenten betreft, trokken zowel de Schatkist
als het Rentenfonds meer middelen aan.

De rente van de certificaten van het Rentenfonds daalde geleidelijk
van 11 pct. eind 1974 tot 6,25 pct. eind juni; na een seizoenstijging in juli

Grafiek 36.

VERPLICHTINGEN VAN DE NATIONALE BANK VAN BELGIE
EN HUN VOORNAAMSTE TEGENPOSTEN

(Cumulatieve veranderingen, in miljarden franken, vanaf 31 december 1966) (1)

120

Verplichtingen (2)

Goud- en deviezenreserves (3)
Handelspapier

Handelspapier + Overheidspapier(4) + Voorschotten op

onderpand

80

40

- 20

1967 1969 1971 1973 1975

120

80

40

- 20

(1) Juren 1067 tot 1974 : einde kwartaal. Juar 1075 : einde maand.
(2) 'l'otaal vuu de passiefzijde van de balans van de Bank, exclusief de posten die een specifieke tegenpost hebben op de

uebiefaljde, en van de posten die werden afgetrokken van de tegenposten die in deze grafiek vertegenwoordigd zijn.
(3) Na aftrek van de verplichtingen tegenover het buitenland.
(4) Na aftrek van het creditsaldo van de rekening-courant van de Schatkist.
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Tabel 22.

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

(Miljarden franken)

Gemiddeldebedragen Papier in het bezit van Middelen ter beschikking
'I'otnnl gesteldvan (3)

ann het einde van de maand

I
vau het papier

I het Hentenfondsde overige(2 ) de bunken instellingen de Schatkist

1970 20,5 33,3 I 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
197-1 ........................... 25,3 32,7 58,0 54,8 3,2
1975 ........................... 19,2 62,7 81,9 68,8 13,1
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

1975 le kwartaal ............ 16,4 43,5 65,9 52,7 13,2
2e kwartaal ............ 13,4 72,9 86,3 75,5 10,8
s- kwartaal ............ 23,3 68,1 91,4 80,0 11,4
4e kwartaal ............ 23,8 60,1 83,9 67,0 16,9

(1) Papier uitgegeven door de Schatkist en het Rentenfonds en in het bezit van de banken, de Nationale Maatschappij
voor Krediet aan do Nijverheid, het Gemeentekrediet van België, de Nationale Ras voor Beroepskrediet, de Nationale
Maatschnppij voor de Huisvesting, de Nationale Leudmuetachuppi], het Centraal Bureau voor Hypothecair Krediet, het
Nationaal Instituut voor Landbouwkrediet de Algemene Spaar- en Lijfrentekas en de privé-spaarkassen.

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

(J) Het door de Schutkist uitgegeven papier in het bezit van het Rentenfonds werd beschouwd nls een bron van mid-
delen die ter beschikking werden gesteld van de Schatkist en werd afgetrokken van de middelen die het Fonds heeft
ontvangen.

viel zij terug tot 6,20 pct. in augustus, op welk peil zij zich vervolgens hand-
haafde. De rentepercentages van de schatkistcertificaten vertoonden een
gelijkaardig verloop.

MARKT VAN DE EFFECTEN MET VERANDERLIJK RENDEMENT

Aan de neerwaarts gerichte beweging van de noteringen der Belgische
effecten met veranderlijk rendement, die zich uitstrekte over het tweede
halfjaar van 1973 en het jaar 1974, tijdens hetwelk ze trouwens versnelde,
kwam begin 1975 een einde. In december lagen de koersen op de contant-
en termijnmarkt gemiddeld respectievelijk 16,8 en 19,5 pct. boven hun
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peil van het voorgaande jaar. Het relatief herstel van de noteringen is niet
het resultaat van een eenvormige beweging gedurende het hele jaar: de
duidelijke stijging gedurende de eerste maanden van het jaar werd van
juni tot oktober onderbroken door een afbrokkeling die evenwel niet te
vergelijken was met de instorting van het jaar tevoren en die gedeeltelijk
werd tenietgedaan in november en december.

Tabel 23.

MARKT VAN DE EFFECTEN MET VERANDERLIJK RENDEMENT

Kapit ua l-
omzet (1)

(Gemid-
delde" pCT

beUT8zitting,
in miljoenen

[ranke» )

Indexcijfers vau de koersen der
Belgische effecten (2)

(1%3 = 100)

Contentmarkt 'l'ermijumnrkt

1\)70
1\)71

1972
1\)73
1\)74
1975

1974 December
1975 December

III

166
]95
270

180
200

121
187

95
105
118

140

116

III

95
III

94
97

ll2
136
ll9
ll6

96
ll5

(1) 'I'rensacties Op de Brusselse Beurs (termijn- en contantmurkb}.
Bron : Beurscommissie te Brussel,

(2) Gemiddelden van de indexcijfers op de 100 en 25e van iedere maand voor de Brusselse en Antwerpse Beurzen.
Bron : Nationaal Instituut voor de Statistiek.

Benevens het feit dat het in de hand werd gewerkt door de zeer lage
prijzen van de aandelen in het begin van het jaar, kan het herstel van de
eerste maanden in verband worden gebracht met de daling van de rente-
tarieven op middellange en lange termijn. Het einde van die daling na het
midden van het jaar en, later, de aankondiging van de tijdelijke beperking
van de uitgekeerde dividenden zouden de verzwakking van juni tot okto-
ber kunnen verklaren, terwijl de herleving met ingang van november wel-
licht de betere conjuncturele vooruitzichten weerspiegelt.
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Een analoog verloop -. namelijk een stijging gevolgd door een tijde-
lijke afbrokkeling - vond men terug op de meeste buitenlandse beurzen.

Het daggemiddelde van de op de Brusselse beurs verhandelde kapi-
talen bedroeg fr. 200 miljoen, tegen fr. 180 miljoen in 1974; daar de
noteringen gemiddeld nog iets lager waren dan het voorgaande jaar, wijst
deze vergelijking op een verhoging in volume van de transacties.

Aangezien de stijging in de uitgekeerde dividenden lager was dan de
verhoging in de koersen, is het gemiddelde rendement van de Belgische
effecten, d.i. de verhouding tussen het laatste betaalde of aangekondigde
nettodividend en de koers, gedaald; eind december bedroeg het, op basis
van een aantal Belgische vennootschappen, 5,8 tegen 6,5 pct.
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WIJZIGING VAN DE STATUTEN

De statuten van de Bank werden gewijzigd overeenkomstig de resolu-
ties van de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders, ge-
houden op 27 oktober 1975.

Deze wijzigingen, goedgekeurd bij koninklijk besluit van 24 novem-
ber 1975 ('), vloeien voort uit de amendementen aangebracht in de orga-
nieke wet van onze Instelling krachtens de wet van 11 april 1975 (2).
Deze wet ontslaat voortaan de Bank ervan bijbanken en agentschappen
te vestigen in al de hoofdplaatsen van de gerechtelijke arrondissementen
en maakt het haar bijgevolg mogelijk, in overleg met de Regering, verder
te werken aan de voltooiing van het programma voor de rationalisatie van
haar net van agentschappen in de provincie, die noodzakelijk was wegens
de ingrijpende veranderingen die zich in de financiële structuur van het
Land hebben voorgedaan.

Het oorspronkelijke programma werd in 1975 beëindigd met de slui-
ting van de agentschappen te Zinnik en te Geraardsbergen.

Het aanvullende programma omvat de opheffing van de agentschap-
pen te Neufchâteau, Ieper, Aat, Dendermonde, Oudenaarde en Waver.
Het is gespreid over de periode van drie jaar gaande van 1976 tot 1978.

(1) Zie bijlage n" 7.
(2) Zie Belgisch Staatsblad van 23 augustus 1975.
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Beheer





Met grote spijt hebben wij op 26 februari 1975 afscheid genomen
van gouverneur Robert Vandeputte die op deze datum de leeftijdsgrens
van 67 jaar had bereikt.

De heer Robert Vandeputte, doctor in de rechten, doctor in de poli-
tieke en sociale wetenschappen, professor aan de Katholieke Universiteit
te Leuven, lid van de Regentenraad sedert 1954, had de hoge leiding van
onze Instelling op zich genomen na een uitzonderlijk schitterende loop-
baan die hem had gebracht van de Balie naar het Algemeen secretariaat
van de Belgische Vereniging der Banken en vervolgens, voor korte tijd,
naar de post van directeur van de Bank, waarna hij gedurende zevenen-
twintig jaar aan het hoofd stond van de Nationale Maatschappij voor
Krediet aan de Nijverheid, die onder zijn impuls is uitgegroeid tot een
van de hefbomen van 's Lands industriële ontwikkeling.

Hij was dus rijk aan ervaring toen hij op 1 maart 1971 werd aange-
zocht het ambt van Gouverneur van de Bank op zich te nemen. Vier jaar
lang wijdde hij er, onvermoeibaar, al zijn krachten aan; zijn hele optreden
was er voortdurend op gericht de Instelling te stuwen naar haar volle doel-
treffendheid, ten dienste van het algemeen belang. Hij had dan ook belang-
stelling voor al de aspecten van haar werking en nam of stimuleerde de
passende initiatieven om haar te verbeteren.

Zijn werkzaamheden beperkten zich evenwel niet tot de Bank. Gou-
verneur Vandeputte speelde ook een belangrijke rol als voorzitter of als
lid van de raden en de comités van verscheidene Belgische en interna-
tionale instellingen, waar veel gezag aan zijn adviezen werd gehecht.
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De uitstekende kwaliteiten van gouverneur Vandeputte hebben het
aanzien van de Bank gediend; zij is hem daarvoor erkentelijk. Allen die
het voorrecht genoten hem bij te staan in de vervulling van zijn opdracht
zullen de herinnering aan zijn sterke persoonlijkheid bewaren.

Gouverneur Vandeputte werd door Zijne Majesteit de Koning ertoe
gemachtigd de titel van Eregouverneur van de Bank te voeren.

** *

Ter opvolging van de heer Robert Vandeputte werd vice-gouverneur
Cecil de Strycker bij koninklijk besluit van 12 februari 1975 als Gouverneur
van de Bank aangesteld voor een ambtsperiode van vijf jaar met ingang
van 26 februari 1975.

** *

De heer Marcel D'Haeze, directeur-generaal van de Administratie der
Thesaurie en Regeringscommissaris bij de Bank sedert 1 februari 1963,
werd tot directeur van onze Instelling benoemd bij koninklijk besluit van
22 mei 1975; zijn benoeming - voor een termijn van zes jaar - is ingegaan
op 23 mei 1975. Bij koninklijk besluit van 28 mei 1975 werd hij per
30 mei 197.5 tot Vice-Gouverneur aangewezen.

** *

Het mandaat van directeur van de heer Henri Vloeberghs werd bij
koninklijk besluit van 20 januari 1975 hernieuwd voor een termijn van
zes jaar met ingang van 21 januari 1975.

** *
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Bij koninklijk besluit van 11 juli 1975 werd de heer Maurits Esselens,
directeur-generaal van de Administratie der Thesaurie, per 1 juni 1975,
benoemd tot Regeringscommissaris bij de Bank, ter vervanging van de
heer Marcel D'Haeze,

** *

De gewone algemene vergadering is op 24 februari 1975 overgegaan
tot de statutaire verkiezingen.

Zij vernieuwde de mandaten van regent van de heren Louis
Van Helshoecht en William Fraeys, gekozen onder de leidende personen
van de financiële instellingen van openbaar nut, alsmede het mandaat van
de heer Roger Ramaekers, als kandidaat voorgesteld door de meest repre-
sentatieve organisaties van de handel.

Die mandaten zullen een einde nemen na de gewone algemene verga-
dering in februari 1978.

De vergadering verlengde eveneens de mandaten van censor van
de heren Alex Florquin, Jacques DeIruelle en Hubert Detremmerie.

Voorts heeft zij als censor aangewezen de heer Joseph Polet, beheer-
der van vennootschappen, om te voorzien in de vacature ontstaan door
het vertrek van de heer Marcel Leclercq, voorzitter van het College;
laatstgenoemde, die op 7 februari 1975 de leeftijdsgrens had bereikt, werd
door de Minister van Financiën ertoe gemachtigd zijn lopend mandaat
van censor te eindigen.

De mandaten van de heren Florquin, Delruelle, Detremmerie en Polet
verstrijken na de gewone algemene vergadering in februari 1978.

Tijdens de vergadering heeft de Gouverneur, na te hebben gewezen
op de belangrijke functies uitgeoefend door. de heer. Marcel Leclercq in
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andere instellingen van de financiële sector, hem in de volgende bewoor-
dingen gehuldigd :

cc De heer Marcel Leclercq, die tot censor werd verkozen op 28 fe-
bruari 1955, neemt, sinds 25 maart 1970, met een welwillend gezag het
voorzitterschap van het College der Censoren waar.

)) Gedurende twintig jaar heeft hij zich met bekwaamheid en nauw-
gezetheid van zijn opdracht gekweten, terwijl hij er steeds om bezorgd
was de Bank en het openbaar welzijn te dienen. Zijn vriendelijkheid werd
door al zijn collega's gewaardeerd.

)) Met spijt neemt de Bank afscheid van een medewerker die zo actief
deelnam aan de werkzaamheden van haar Raden ».

Als blijk van achting en dankbaarheid voor de diensten bewezen aan
de Bank, heeft de vergadering aan de heer Marcel Leclercq haar toestem-
ming verleend om de titel van Erevoorzitter van het College der Censoren
te dragen.

** *

De Bank betreurt het overlijden, op 4 september 1975, van de heer
Emile Hayoit, gewezen censor, die bovendien bijna dertig jaar lang deel-
nam aan de werkzaamheden van het Discontocomité te Brussel.

** *

De heer Julien Liebaert, adviseur van de Directie, werd op 18 novem-
ber 1975 gepensioneerd.

Dank zij zijn grondige kennis van de kapitaalmarkten volbracht hij
een schitterende loopbaan in het departement Overheidsfondsen waaraan
hij zeer gewaardeerde diensten heeft bewezen.

De Bank blijft hem hiervoor erkentelijk.
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Personeel





De Bank werd getroffen door het overlijden, in 1975, van de heer
Paul Hermant, betreurde chef van het departement Krediet, van de heren
Georges Lenaerts, Louis Pissoort en Jules Van den Eynde, van het hoofd-
bestuur, en van de heer Jean Deroissart, van het agentschap te Bergen.
Hun gedachtenis zal trouw worden bewaard.

** *

Werden tijdens het voorbije jaar gepensioneerd, de heren Charles
Aussems, onderdirecteur, chef van het departement Drukkerij, Alexandre
Baudewijns, onderdirecteur, chef van het departement Algemeen Secre-
tariaat, Frans Van de Casteele, inspecteur-generaal, chef van de dienst
Documentatie, en Albert Vandertrappen, afdelingshoofd bij de dienst
Gebouwen.

De Bank uit haar waardering voor de bekwaamheid waarvan zij bij
hun ambtsvervulling blijk hebben gegeven en betuigt hun haar diepe
erkentelijkheid.

Zij denkt ook met dankbaarheid terug aan de toegewijde medewerking
van Mevr. Marcelle Charles-Van Biesem, de heer Fernand Colignon,
Mevr. Maria Coussement-Claes, de heren Jean Debuyl, Paul De Thaey,
Léon Ecrepont, Mevr. Simone Fieremans-Jolé, de heren René Frésom,
Baziel Hoogewijs, Gérard Laloy, Mevr. Madeleine Magdeleyns-Schutz,
de heren Désiré Nueman, Floribert Pays, Adolphe Remi, Marcel Schoutens,
Dominicus Sente, François Spruyt, Guillelmus Vanvolsum, Rufin Van
Waeyenbergh, Mej. Gilberte Van Landeghem, de heren François Verbrug-
gen, Léon Verhamme, Gustave Verhoonhove, Pierre Willem, Henri
Waeyenbergh, Raymond Wilmet, van het hoofdbestuur, alsmede de heren
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Jacobus Beyers, Gustave Bodson, Henricus De Cauter, Victor De Decker,
Michael Gibens, Evrard Henrotte, Hector Lamens, Robert Massart, Léon
Renaux, Roger Symoens, Roger Van Daele, Lucien Verpoorten, van de
bijbanken en agentschappen, die tijdens het jaar werden gepensioneerd.

** *

De leiding van het departement Krediet werd toevertrouwd aan de
heer Maurice Demanet, inspecteur-generaal, en die van het departement
Drukkerij, aan de heer Jacques Van Droogenbroeck, inspecteur-generaal.

De heer William Van Nieuwenhuyse, afdelingshoofd, werd aangesteld
als chef van de Technische dienst van de Drukkerij, en de heer Michel
Jacobs, afdelingshoofd, als chef van de dienst Documentatie.

De heer Gérard Walnier, in 1974 benoemd tot agent te Namen, werd
aan de leiding van het agentschap te Hoei opgevolgd door de heer Charles
Lots.

** *

De uitvoering van het oorspronkelijke programma voor de rationali-
satie van het net van agentschappen, werd in 1975 voltooid. Het personeel
van de gesloten agentschappen werd overgeplaatst naar naburige vesti-
gingen of naar het hoofdbestuur.

De wijzigingen in 1975 aangebracht aan de organieke wet en aan de
statuten van de Bank (1), maken de tenuitvoerlegging van het geplande
aanvullende programma mogelijk. Daarbij zullen, zoals voorheen, de
belangen van het personeel worden behartigd.

** *

(1) Zie blz. 119.
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De vertegenwoordiging van het personeel bij de directie werd uitge-
breid tot het kaderpersoneel. In mei 1975 nam laatstgenoemd personeel
voor de eerste maal deel aan de verkiezing van de afgevaardigden van
het personeel bij het Comité voor Veiligheid, Gezondheid en Verfraaiing
der werkplaatsen. Het is sedert september vertegenwoordigd in de
vakbondsafvaardiging van het personeel.

Na onderhandelingen die in een sfeer van wederzijds vertrouwen
werden gevoerd, kwam op 14 augustus 1975 tussen de directie en de
vakbondsafvaardiging een ondernemingsakkoord tot stand, geïnspireerd
op de per 3 juli 1975 in de banksector gesloten paritaire overeenkomst.

Het bestuur van de Bank geeft hierbij wederom uiting aan zijn vol-
doening over de prestaties die het personeel in 1975 heeft geleverd en over
zijn actieve bijdrage tot de voortdurende aanpassing van de werk- en
controlemethoden aan de meest recente ontwikkelingen van de heden-
daagse technieken, zoalsde invoering van de teleprocessing en de computer
auditing.

Het bestuur feliciteert andermaal zij die werden bevorderd of die,
als erkenning van hun diensten, een arbeidsereteken of een onderscheiding
in de nationale orden hebben ontvangen.
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Ontleding van de Balans

en van de Win st- en Verliesrekening

over het boekjaar 1975





ACTIVA

GOUDVOORRAAD
Per 31 december 1974 Per 31 december 1975

F 71.821.213.379 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.

Geen enkele beweging werd tijdens het boekjaar 1975 genoteerd.

Per 31 december 1975, 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 48,65724 voor één B.T.R. C),
de activa verworven bij toepassing van de tussen de Staat en de Bank
gesloten 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 (").

(') 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).
(2) Wet dd. 9 juni 1969. Zie verslag nopens de verrichtingen van het boekjaar 1969, blz. 148.
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Deelneming
Per 31 december 1974 Per 31 december 1975

F 24.866.210.770 26.343.131.216

Het bedrag voorkomend onder de rubriek (( Deelneming )) verte-
genwoordigt de tegenwaarde van wat gemeenlijk de trekkingsrechten in
de (( goudtranche )) (') en in de (( super-goudtranche » wordt genoemd.

In vergelijking met vorig jaar is het toegenomen met F 1.476.920.446,
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 : Burundi, Denemar-
ken, Bondsrepubliek Duitsland, Filippijnen, Italië,
Roemenië, Somalia. . F

b) Vereffening in Belgische franken van de vergoe-
ding aangaande de (( super-goudtranche )) van de
deelneming van België, voor het boekjaar afge-
sloten per 30 april 1975 (art. V, afdeling 9 van de
statuten van het Fonds) . F

c) Vereffening in Belgische franken van de intresten
per 31 oktober 1975 betreffende het Voorschot aan
het I.M.F. F

2.993.866.499

571.456.074

d) Uitgaven van het Fonds voor eigen rekening F

17.943.428

571.813

F 3.583.837.814

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

(') De « goudtranche » stemt overeen met F 7.906.801.500.
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Belgische franken door volgende landen: Afghanistan,
Chili, Costa-Rica, Egypte, Fidii-Eilanden, Filippiinen,
Korea, Panama, Rwanda, Somalia, Uruguay. F

Nettovermeerdering

Leningen C)

2.106.917.368

F 1.476.920.446

In 1975 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.

Bijzondere trekkingsrechten

F 28.425.674.147

Per 31 december 1974 Per 31 december 1975

29.946.559.191

Het tegoed op de rekening van de bijzondere trekkingsrechten onder-
gaat een vermeerdering van F 1.520.885.044 waarvan hieronder de ver-
klaring:

a) Verwerving van bijzondere trekkingsrechten die
door Denemarken en de Bondsrepubliek Duitsland
aan België werden gecedeerd ter gedeeltelijke veref-
fening van hun intra-communautaire schulden uit
hoofde van de akkoorden betreffende de vernau-
wing van de noteringsmarges (2) . . F

.b) Storting door het Internationaal Muntfonds van
bijzondere trekkingsrechten uit hoofde van de aan
de Belgische Schatkist verschuldigde intresten op
het Belgische tegoed in bijzondere trekkingsrechten
voor het boekjaar afgesloten per 30 april 1975
(art. XXVI van de statuten van het Fonds) F

F

739.396.490

781.488.554

1.520.885.044

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

van de eerste vijf maanden van het jaar 1975.
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De per 31 december 1975 geboekte actiefpost van F 29.946.559.191
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 C), moet het totaal van de tegoeden
die onder deze rubriek voorkomen, het geheel van de verbintenissen op
zicht ten belope van ten minste één derde dekken.

Geboekt op bovenvernoemde grondslag bedragen de dekkings-
elementen per 31 december 1975 in totaal F 128.110.903.786. Hieraan
beantwoordt een dekkingspercentage van 43,27 pct. Per 31 december 1974
bedroeg dit percentage 47,30 pct. C).

VREEMDE VALUTA'S

TE ONTVANGEN EN TE LEVEREN VREEMDE VALUTA'S EN GOUD (4)

De tegoeden en verplichtingen van de Bank in vreemde valuta's
zijn in de balansen per 31 december 1974 en per 31 december 1975 voor
volgende bedragen, overeenstemmend met de tegenwaarde ervan tegen de
spilkoersen, opgenomen :

(1) Zie blz. 152 van onderhavig verslag.
(2) Zie verslag betreffende de verrichtingen van het boekjaar 1969, blz. 152.

Per 31 december 1974 Per 31 december 1975

(3) Dekkingselementen F 125.113.098.296 _ ~ F 128.110.903.786 = 4327
Verbintenissen op zicht F 264.536.763.488 - 41,30 pct. F 296.041.008.186 ' pct.

(4) Zie blz. 153 van onderhavig verslag.
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Per 31 december 1974 Per 31 december 1975

Vreemde valuta's F 88.619.456.272 107.146.922.315

Te ontvangen vreemde valuta's
en goud. F

Totaal F 88.619.456.272 107.146.922.315

Te leveren vreemde valuta's en
goud (') F 11.082.189.238 12.072.218.985

Nettopositie F 77.537.267.034 95.074.703.330

De rubrieken « Vreemde valuta's li en ((Te leveren vreemde valuta's
en goud li werden, op 2 december 1975, ten belope van F 2.178.539.699
beïnvloed door de aanpassing der bedragen die de nog bestaande weder-
zijdse verbintenissen in het raam van het swapakkoord met de Federal
Reserve Bank of New York weergeven. De aanpassing, die er in bestond
in de bedragen van die trekkingen de terugslag tot uiting te brengen van de
herwaardering van de Belgische frank, waartoe in december 1971 werd
besloten, alsmede van de beide devaluaties van de dollar van de Verenigde
Staten van Amerika in december 1971 en in februari 1973, bracht geen
wijziging teweeg aan de nettopositie van de Bank in vreemde valuta's. Ze
leidde o.m. tot een stijging van het in dollars uitgedrukte bedrag van de
uitstaande swaps van $ 261.751.397,58 tot $ 315.763.350,l5. Per 31 decem-
ber 1975 was dat bedrag echter teruggelopen tot $ 297.616.757,59 inge-
volge terugbetalingen door de Federal Reserve Bank of New York.

De nettopositie per 31 december 1975 omvat dollars van de Verenigde
Staten van Amerika gedekt door de waarborg van de Belgische Staat voor
een bedrag van F 94.997.426.030 (") 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 « Uitgedrukte en
niet gerealiseerde koersverschillen li die voorkomt onder de passiva-over-
gangsrekeningen (').

(1) De lopende verrichtingen luiden alle in vreemde valuta's.
(2) Het verschil tussen F 94.997.426.030 en F 95.074.703.330 vertegenwoordigt de tegenwaarde

van saldi in vreemde valuta's die op de officiële valutamarkt te Brussel worden genoteerd.
(3) Zie blz. 154 van onderhavig verslag.
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Uitgedrukt in dollars, stemt het bedrag van F 94.997.426.030 overeen
met $ 2.355.245.796 wat een toeneming betekent met $ 438.616.131
t.o.v. 31 december 1974.

Die toeneming resulteert in hoofdzaak uit volgende bewegingen

Vermeerderingen :

a) Nettoverwerving van dollars uit hoofde van aankopen hetzij op de
markt te Brussel, hetzij van buitenlandse centrale banken;

b) Vereffeningen onder Europese landen krachtens de akkoorden betref-
fende de vernauwing van de noteringsmarges;

c) Inning van het provenu van de belegging van de tegoeden in vreemde
valuta's.

Verminderingen :

a) Omzetting in dollars van Belgische franken die aan het Interna-
tionaal Muntfonds werden voorgeschoten als bijdrage in de financiering
van de zgn. « oil Facility » (').

b) Aankoop tegen dollars van guldens ter dekking van interventies
in laatstgenoemde valuta op de markt te Brussel.

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 1975 onder de rubriek « Te leveren
vreemde valuta's en goud )) geboekte termijnverbintenissen, zij vermeld
dat ze uitsluitend verband houden met swaps van vreemde valuta's tegen
Belgische franken afgesloten met een buitenlandse centrale bank.

(1) Zie blz. 141 van onderhavig verslag.
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INTERNATIONALE AKKOORDEN
Per 31 december 1974 Per 31 december 1975

F 10.376.520

Onderhavige rubriek is voorbehouden voor de boeking van de vorde-
ringen in Belgische franken op de landen buiten de Europese Economische
Gemeenschap, waarmee België betalingsakkoorden heeft gesloten. Het
saldo dat eronder voorkomt per 31 december 1975 geeft het uitstaande
bedrag weer van de voorschotten die krachtens die akkoorden werden ver-
leend en waarvoor de overeenkomst van 15 juni 1972 tussen de Staat en de
Bank van toepassing is.

VOORSCHOT AAN HET I.M.F.
Per 31 december 1974 Per 31 december 1975

F 2.428.482.848

Luidens een akkoord, gesloten met het Internationaal Muntfonds en
goedgekeurd door de in Ministerraad vergaderde Regering, heeft de Bank
de verbintenis aangegaan deel te nemen in de Iinanciering van de zoge-
naamde (( oil facility ))die door het Fonds in het leven werd geroepen ten
gunste van de Lid-Staten die financieringsmoeilijkheden ondervinden in
verband met hun invoer van petroleum.

De deelneming van de Bank is vastgesteld op 200 miljoen B.T.R.; de
hulp wordt verleend in de vorm van voorschotten die door de Bank voor
eigen rekening aan het Internationaal Muntfonds worden toegestaan, wat
tot gevolg heeft dat ze niet onder de dekkingselementen van de zichtver-
tenissen kunnen worden opgenomen. De Bank is gedekt door de waarborg
van de Belgische Staat krachtens art. 6 van de besluitwet nr. 5 van 1 mei
1944 dat de laatste keer bij de wet van 7 juni 1973 werd gewijzigd.

Bedoelde voorschotten, die luiden in B.T.R., zijn geboekt tegen de
koers van F 48,65724 voor één B.T.R. (').

(') Zie noot (1) blz. 135 van onderhavig verslag.
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EUROPEES FONDS VOOR MONETAIRE SAMENWERKING e)

De vorderingen op en schulden tegenover 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 een zelfde vervaldag, behoudens
overeenkomst tussen de betrokken partijen niet voor compensatie in aan-
merking komen.

De boekingskoers bedraagt F 48,6572 per rekeneenheid.

Op de balans per 31 december 1975 komt geen vordering voor.

E.E.G. FINANCIELE BIJSTAND OP MIDDELLANGE TERMIJN (2)

Pel 31 december 1974 Per 31 december 1975

F 6.538.206.240 6.538.206.240

De Bank verzekert de financiering voor rekening van de Belgische
Staat van de lening op middellange termijn die aan de Italiaanse Republiek
werd verleend overeenkomstig de op 17 december 1974 aangenomen richt-
lijn van de Raad van de Europese Gemeenschappen. De lening werd aan
Italië in dollars van de Verenigde Staten van Amerika ter beschikking
gesteld; op de vervaldag is het een zelfde dollarbedrag verschuldigd, nI.
$ 162,1 miljoen of de tegenwaarde van 134,4 miljoen rekeneenheden.

DEBITEUREN WEGENS TERMIJNVERKOPEN VAN VREEMDE VALUTA'S EN
COUD (3)

Per 31 december 1974 Per 31 december 1975

F 13.470.148.168 11.914.125.848

(1) Opgericht volgens een reglement van de Raad der Europese Gemeenschappen dd. 3 april
1973 en in werking getreden op 1 juni 1973.

(2) Zie verslag nopens de verrichtingen van het boekjaar 1974, blz. 147.
(3) Zie blz. 153 van onderhavig verslag.
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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 cc 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.

Hun bedrag per 31 december 1975 vertegenwoordigt uitsluitend met
de Federal Reserve Bank of New York gesloten swaps. Het uitstaande
bedrag van die swaps is t.O.V.31 december 1974 afgenomen onder invloed
van onderstaande twee factoren :

- aanpassing van het bedrag der swaps naar rata van de herwaardering
van de Belgische frank waartoe in december 1971 werd besloten C),
n.l. F 348.847.022;

terugbetalingen door de Federal Reserve Bank of New York ten belope
van F 726.440.235.

HANDELSPAPIER
Per 31 december 1974 Per 31 december 1975

F 32.157.503.130 22.161.269.595

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

Per 31 december 1974 Per 31 december 1975

Wissels op België (") . F 32.157.503.130 22.161.269.595

Wissels op het buitenland F

Totaal F 32.157.503.130 22.161.269.595

(1) De lopende verrichtingen zijn alle in vreemde valuta's.
(2) Zie blz. 139 van onderhavig verslag.
(3) 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: Per 31 december 1974 Per 31 december 1975

F 2.088,3 miljoen
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VOORSCHOTTEN OP ONDERPAND

De voorschotten op onderpand kunnen worden ingedeeld als volgt :

Per 31 december 1974 Per 31 december 1975

Instellingen waarvoor een bijzon-
dere wet geldt F 434.729.215 3.313.200.375

Banken F 165.366.255 11.093

Ondernemingen en particulieren F 22.514.843 23.001.413

Totaal. .F 622.610.313 3.336.212.881

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,
bepalen 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

Belgische overheidsfondsen

Per 31 december 1975 had de Bank F 4.225.000.000 aan Belgische
schatkistcertificaten in portefeuille, tegen F 5.125.000.000' per 31 decem-
ber 1974.

Luxemburgse overheidseffecten

Per 31 december 1975 had de Bank geen Luxemburgse schatkistbons
in portefeuille. Dit was evenmin het geval per 31 december 1974.
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DEEL- EN PASMUNT
Per 31 december 1974 Per 31 december 1975

Thesauriebiljetten

Metaalgeld

Totaal

F

F

.F

271.439.850

107.249.051

291.544.540

117.573.767

378.688.901 409.118.307

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

TEGOED BIJ HET BESTUUR DER POSTCHECKS

Per 31 december 1974 Per 31 december 1975

F 1.907.188 1.689.431

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,
litt. 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
Per 31 december 1974 Per 31 december 1975

F 861.577.752 800.000.000

Onder deze rubriek zijn geboekt, de speciale schatkistbons die door
de Staat aan de Bank werden afgeleverd in uitvoering van de overeen-

(1) Zie verslag nopens de verrichtingen van het boekjaar 1962, blz.ISO.
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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,
alsmede de aflossingsmodaliteiten van bedoelde bons worden geregeld C).

Die aflossingsmodaliteiten werden dit jaar herzien en door de Bel-
gische Staat en de Bank werd een nieuwe overeenkomst ter zake geslo-
ten C).

Volgens de nieuwe regeling zal het op 31 december 1974 nog niet
afgeloste bedrag van de bons aan de Bank betaald worden in vijf annuï-
teiten, waarvan de eerste, ten belope van F 61.577.752, te betalen was op
31 december 1975 en de andere, ieder ten belope van F 200 miljoen, te
betalen zijn op 31 december van de volgende jaren.

Er zij in herinnering gebracht dat de Staat aan de Bank op het niet
afgeloste saldo een vergoeding betaalt tegen het tarief van 0,l0 pct. 's jaars.

VOORLOPIGE AANPASSING NAAR AANLEIDING VAN DE WET dd.
3 JULI 1972

Het bedrag van F 3.450.349.538 dat op 31 december 1973 onder de
rubriek « Voorlopige aanpassing naar aanleiding van de wet dd. 3 juli
1972 » werd geboekt is onveranderd gebleven. Het omvat het saldo van
de minder- en meerwaarden voortvloeiend uit de opwaardering 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.

De aanpassing zal definitief worden nadat het koninklijk besluit,
waarbij de wet dd. 3 juli 1972 betreffende de pariteit van de frank uit-
voerbaar wordt gemaakt, zal genomen zijn en dientengevolge een passende
overeenkomst tussen de Staat en de Bank zal kunnen gesloten worden.

(1) Zie verslag nopens de verrichtingen van het boekjaar 1973, bijlage 7, blz. 215.
(2) Zie bijlage 8, blz. 231.
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TE INNEN WAARDEN

Per 31 december 1974 Per 31 december 1975

F 1.683.432.893 996.431.832

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

OVERHEIDSFONDSEN

Per 31 december 1974 Per 31 december 1975

F 4.831.232.028 5.273.870.702

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

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 125.000.000 werden gestort van 1971 tot
1974 en het saldo ten bedrage van F 75.000.000 in 1975. Laatstgenoemd
bedrag is begrepen in de toeneming, met F 442.638.674 t.O.V.het jaar voor-
dien, van de portefeuille overheidsfondsen.

GEBOUWEN, MATERIEEL EN MEUBELEN

Per 31 december 1974 Per 31 december 1975

F 2.197.398.823 2.195.878.545

(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 lichte vermindering van de actiefpost ({Gebouwen, materieel en
meubelen )) vloeit per saldo voort uit, enerzijds, de verkoop van twee
oude gebouwen die door de Bank niet meer werden gebruikt en op de
actiefzijde geboekt stonden voor samen F 2.612.918 en, anderzijds, weinig
belangrijke uitgaven voor nieuwe gebouwen.

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 C).

In 1975 zijn die uitgaven gevoelig gestegen t.o.v. het vorige jaar, voor-
namelijk ingevolge de vervanging van slijtage vertonende technische
installaties en de vernieuwing van materieel voor de drukkerij.

Het verschil tussen de rekening ({Gebouwen, materieel en meubelen ))
op de actiefzijde, en de rekening cc 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 1974 Per 31 december 1975

F 5.454.418.091 6.481.462.888

Deze waarden bestaan hoofdzakelijk uit tegen de aankoopprijs ge-
boekte overheidsfondsen. De rekening op de passiefzijde ({Pensioenkas van
het Personeel ))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.

(1) Zie blz. 172 van onderhavig verslag.
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ACTIV A-OVERGANGSREKENINGEN

Per 31 december 1975 zien de activa-overgangsrekeningen eruit als
volgt:

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

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

c) Voorraden voor de drukkerij, voor de diensten van
de Bank en drukwerk in uitvoering . . F

d) Overschot op de in april, juli en oktober 1975 ver-
richte vervroegde stortingen inzake vennootschaps-
belasting, over te dragen naar het boekjaar 1976 .

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, in
1970 en in 1975, laten toe aanmoedigingspremies
toe te kennen voor de studies die door kinderen van
de personeelsleden worden gedaan, en nuttige sug-
gesties te belonen . . F

f) Waarden van de Verzamelingen. In deze post zijn
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 1974 Per 31 december 1975

F 256.103.618.400 288.380.851.100

Het bedrag van de bankbiljettenomloop per 31 december 1975 ver-
toont een toeneming t.O.V. 31 december 1974, met. F 32.277.232.700

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

Per 31 december 1974 Per 31 december 1975

F 5.000 .F 79.236.320.000 103.366.285.000
F 1.000 .F 156.170.253.000 163.812.004.000
F 50'0 F 10.008.795.500 1O.U5:822.000
F 100 .F 10.688.249.900 U.086. 740.100

Totaal .F 256.103.618.400 288.380.851.100

Een vergelijking over vijf jaar van de indeling van de bankbiljetten-
omloop, stelt de toenemende belangrijkheid in het licht van het in 1971
uitgegeven biljet van F 5.000. Aan het einde van 1975 vertegenwoordigde
dat biljet 36 pct. van het totaalbedrag van de biljetten in omloop, terwijl
het aandeel van het biljet van F 1.000 was geslonken tot ongeveer 57 pct.,
tegen 75 pct. in 1971.

1971 1972 1973 1974 1975

(in miljarden franken)

F 5.000 30,6 49,8 64,2 79,2 103,4
F 1.000 152,0 153,2 154,2 156,2 163,8
F 500 9,7 9,8 9,9 10,0 10,l
F 100 9,4 9,8 10,2 10,7 U,l

Totaal 201,7 222,6 238,5 256,l 288,4
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REKENINGEN-COURANT EN DIVERSEN

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

23.554.595

Per 31 december 1974 Per 31 december 1975

10.351.347Schatkist, gewone rekening. . F

Schatkist, buitengewone conjunc-
tuurtaks C) . F

Instellingen waarvoor een bijzon-
dere wet geldt F

6.954.718

118.348.964

858.322.536

719.815.615

Banken in België F

Ondernemingen en particulieren F

Banken in het buitenland, gewone
rekeningen F 422.077.966

3.655.220.376Te betalen waarden F

F 5.804.294.770Totaal

6.954.718

203.362.281

723.376.704

762.570.606

394.704.478

2.336.047.803

4.437.367.937

Volgende verbintenissen, luidend in Belgische franken, zijn opgeno-
men onder de rubriek « 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

F 2.628.850.318

Per 31 december 1974 Per 31 december 1975

3.222.789.14-9

(1) Artikel 7 van de wet dd. 12 maart 1957 bepaalt dat de opbrengst van die belasting globaal
dient te worden ingeschreven op een speciale rekening die onder een afzonderlijke rubriek moet
voorkomen op de staten en balansen van de Bank.
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PENSIOENKAS VAN HET PERSONEEL

Per 31 december 1974

F 5.454.418.091

Per 31 december 1975

6.481.462.888

De rekening cc 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 1975 uit als
volgt:

a) Herdisconto van handelspapier en schatkistcer-
ficaten in portefeuille . F

b) Herdisconto van plaatsingen in het buitenland F

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

d) Fonds van de Honderdste Verjaring. F

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

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

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

42.740.481

973.818.070

5.507.671.513

50.136.199

22.210.920

100.000.000

482.662.528

h) Maatschappelijke voorziening voor diverse risi-
co's C) . F 2.750.000.000

-----------------
Totaal F 9.929.239.711

(1) Zie blz. 148 van onderhavig verslag.
(2) De tegoeden in vreemde valuta's van de Bank alsmede het voorschot toegestaan aan

het I.M.F. worden geboekt op grond van de spilkoersen; het verschil tussen enerzijds, de aankoop-
koers of de volgens regel 03 van het I.M.F. vastgestelde koers van het B.T.R. en anderzijds, de
spilkoers, is opgenomen in de « Uitgedrukte en niet gerealiseerde koersverschillen » zolang het niet
definitief is, m.a.w. zolang de vreemde valuta's niet werden te gelde gemaakt of het voorschot
aan het I.M.F. niet werd terugbetaald.

(3) Zie blz. 173 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 1974 Per 31 december 1975

Statutaire reserve F 1.057.779.695 1.115.126.576

Buitengewone reserve . F 1.685.993.410 1.890.831.088

Afschrijvingsrekening van gebou-
wen, materieel en meubelen. F 2.072.921.299 2.071.724.521

Totaal. F 4.816.694.404 5.077.682.185

De verhoging van het Reservefonds vertegenwoordigt in hoofdzaak
het gedeelte van de winst van 1974 dat naar de statutaire reserve gaat en
een overschrijving van F 204.837.678 naar de buitengewone reserve ten
laste van de winst- en verliesrekening van 1975.

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 594.347.465 tegen F 593.903.282 per 31 december
1974.
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ORDEREKENINGEN

MINISTERS VAN NATIONALE OPVOEDING:
Tegoeden voor hun rekening bij het Bestuur der Postchecks (Onderwijswetgeving).

De orderekening Il Ministers van Nationale
Opvoeding : Tegoeden voor hun rekening bij het
Bestuur der Postchecks (Onderwijswetgeving) Il is op
de weekstaat van de Bank opgenomen onder het totaal
van de passiva C).

De tegenpost ervan I( 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 14.132.988.337

GEOPENDE DOCUMENTAIRE KREDIETEN

Onder de rubriek (I Geopende documentaire kre-
dieten )) zijn o.a. opgenomen, de exportkredieten
geopend door bemiddeling van buitenlandse banken F 47.385.442

(') Rekening geopend bij toepassing van de wet dd. 29 mei 1959, art. 15, gewijzigd door de
wet dd. 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 1975 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.

15.793.136.813

BORGTOCHTEN VERLEEND TEN GUNSTE VAN HET PERSONEEL

Borgtochten verleend door de Bank, uit hoofde
van leningen verstrekt door de Algemene Spaar- en
Lijfrentekas aan personeelsleden van de Bank voor
de bouw of de aankoop van een huis . . F 503;259.144

ONTVANGEN WAARBORGEN

De ontvangen waarborgen omvatten volgende
posten:

Onderpanden van de voorschot-
rekeningen .F 42.732.109.900

Waarborgen verleend door de
discontocedenten F 1.432.436

Te transporteren F 42.733.542.336

(') Andere dan die aanwezig in de portefeuille van de Bank, te weten :
geviseerde accepten: Per 31 december 1974 Per 31 december 1975
- uitvoer F 20.591.372.436(°) 15.793.136.813(°)
- invoer . . . . . . . . . F

----------------
15.793.136.813F

(*) Inclusief die welke op de balansdatum binnen
de 120 dagen vervallen. . . . . . . . F

20.591.372.436

1.400.699.132 1.391.623.285
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Transport. . F 42.733.542.336

Waarborgen in overheidseffecten
verstrekt door opnemers van call
money F 10.827.013.000

943.096.846Diverse borgtochten F

Totaal. . F

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 dd. 28 juli
1948 houdende wijziging van de besluitwet n' 5 van
1 mei 1944 betreffende de voorwaarden inzake aan-
en verkoop van goud en van vreemde valuta's. . F

TE INCASSEREN WAARDEN

De waarden - handelspapier, vreemde valuta's,
enz. - welk door rekening-couranthouders of door
buitenlandse correspondenten werden afgegeven ter
incassering, bedragen per 31 december 197.5 . . F

BEWAARNEMINGEN VAN EFFECTEN EN DIVERSE WAARDEN

De onderverdeling van de bewaarnemingen is als
volgt:

Internationaal Muntfonds 4.664.500.000F

F 4.664.500.000Te transporteren
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Transport . . F 4.664.500.000

Internationale Ontwikkelings-
Associatie F 1.516.550.000

Aziatische Ontwikkelingsbank F 255.876.743

Afrikaans Ontwikkelingsfonds .F 11.000.000

Andere bewaarnemingen . .F 141.518.912.991

Totaal. .F 147.966.839.734

SCHATKIST

De orderekeningen opgenomen onder de rubriek
« 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

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

4 1/2 % certificaten Nationale
Maatschappij voor de Huisves-

5.000.00'0.000

1.000.000.000

638.305.187

1.084.309.066

Te transporteren

. F 3.606.237.000
-------

. F 11.328.851.253

ting
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Transport. .F 11.328.851.253

4 1/2 % certificaten Nationale
Landmaatschappij .F 256.860.000

Diverse waarden :

- neergelegd door het Munt-
fonds (1) F 879.638.435

- andere F 3.083.243.546

F 15.548.593.234

Diverse waarden door de Staat in bewaring genomen:

Waarden door derden
gedeponeerd F 42.643.688.420

312.509.89l.500

3.436.090.831

Dienst der ingeschreven Schuld. F

Deposito- en Consignatiekas F

Als borgstelling gedeponeerde
waarden . F 12.109.103.113

F .370.698.773.864

Waarden afgegeven ingevolge de bepalingen betref-
fende het van onwaarde verklaren van de niet aange-
geven Belgische effecten aan toonder C) F 37.775

Af te leveren waarden . F

Totaal. . F

25.174.348.714

411.421.753.587

(') Belgisch Muntfonds.
(2) Bij toepassing van het besluit van ele Regent elel. 17 januari 1949.
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RENTENFONDS

De bij de Bank gedeponeerde waarden die eigen-
dom zijn van het krachtens de besluitwet dd. 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 .F

Beleende fondsen . . .F

Neergelegde waarborgen. .F

Totaal .F
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WINST- EN VERLIESREKENING

CREDIT

PROVENU DER DISCONTO- EN VOORSCHOTVERRICHTINGEN

Per 31 december 1974 Per 31 december 1975

F 3.891.969.917 1.086.481.063

Na de sterke aangroei die in 1973 en 1974 werd genoteerd, slonk het
provenu der disconto- en voorschotverrichtingen in 1975 tot minder dan
één derde van het peil bereikt in 1974.

Die belangrijke teruggang is te wijten :

enerzijds, aan de inkrimping van het gemiddeld volume der verrichtin-
gen, van het ene jaar tot het andere, van F 43,1 miljard tot F 15,4 mil-
jard C);

- anderzijds, aan de uitwerking van de opeenvolgende verlagingen der
disconto- en voorschotpercentages van respectievelijk 8,75 pct. en

(1) Gemiddeld volume der verrichtingen (in miljoenen Franken) :

- overheidseffecten . . . .
- handelspapier . . . . .
- voorschotten op onderpand .

In 1974
7.202

29.807
6.102

43.111

In 1975
3.592

11.123
663

15.378
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9,50 pct. aan het begin van het jaar tot het uniforme peil van 6 pct.
met ingang van 21 augustus; alle verrichtingen samen genomen, is het
in percent uitgedrukte brutoprovenu van de disconto- en voorschotver-
richtingen teruggelopen van 9,03 pct. in 1974 tot 7,07 pct. in 1975.

PROVENU VAN DE VERRICHTINGEN MET HET BUITENLAND

Per 31 december 1974 Per 31 december 1975

F 6.971.457.074 7.185.642.847

Het stijgingstempo van de op het credit van de winst- en verliesreke-
ning uit hoofde van de verrichtingen met het buitenland ingeschreven
bruto-ontvangsten, is verder vertraagd : voor 1975 beloopt de stijging
slechts 3 pct. t.o.v. de resultaten over 1974 die zelf, vergeleken met die
van 1973, met 26 pct. waren vermeerderd; van 1972 tot 1973 bereikte het
stijgingsritme meer dan 100 pct.

Hoewel het volume der verrichtingen is toegenomen, werd de bruto-
ontvangst gedrukt door de uitgesproken daling van de rentepercentages
op de internationale markt. Aldus slonk het nettorendement van de door
de waarborg van de Belgische Staat gedekte tegoeden in dollars van de
Verenigde Staten van Amerika, van 8,67 pct. in 1974 tot 6,28 pct. in 1975.

PROVENU DER OVERHEIDSFONDSEN

Per 31 december 1974 Per 31 december 1975

F 346.186.516 388.350.264

Het provenu der overheidsfondsen verworven door de Bank krach-
tens de artikelen 18 en 21 van haar statuten C), neemt van jaar tot jaar

(1) Zie blz. 147 van onderhavig verslag.
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toe ingevolge de stijging van de portefeuille die voortvloeit uit de over-
schrijvingen naar het Reservefonds. De stijging in 1975 werd geaccen-
tueerd door een verbetering van het gemiddelde rendement der effecten
waaruit de portefeuille overheidsfondsen is samengesteld.

RECHTEN OP BEWAARNEMINGEN, PROVISIES EN VERGOEDINGEN

Per 31 december 1974 Per 31 december 1975

F 211.152.598 184.645.301

Het bedrag geïnd uit hoofde van rechten op bewaarnemingen, provi-
sies en vergoedingen daalt van het ene jaar tot het andere met F 26,5
miljoen.

Die daling wordt in hoofdzaak verklaard door een vermindering van
de provisies die door de Bank worden aangerekend uit hoofde van pres-
taties voor rekening van derden.

Zijn onder meer onder de vergoedingen opgenomen, de forfaitaire
toelage van 0,10 pct. op de niet-rentende geconsolideerde vordering van
F 34.000.000.000 van de Bank op de Staat, alsmede de vergoeding, bere-
kend tegen 0,10 pct. 's jaars, op het niet-afgeloste bedrag aan speciale
schatkistbons C).

DIVERSE ONTVANGSTEN

Per 31 december 1974 Per 31 december 1975

F 27.703.380 12.216.222

Onder de diverse ontvangsten voor 1975 komt in hoofdzaak de meer-
waarde voor op de verkoop van twee afgeschreven gebouwen die de Bank
niet meer gebruikte.

(') Zie blz. 146 van onderhavig verslag.
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AFNEMINGEN VAN DE PASSIVA-OVERGANGSREKENINGEN

- Voorziening voor gebouwen, materieel en meubelen.

Per 31 december 1974 Per 31 december 1975

F 6.974.259 1.092.640

Het bedrag afgenomen van de rekening (( Voorziening voor gebou-
wen, materieel en meubelen )) moet de investeringsuitgaven voor nieuwe
constructies dekken (').

In 1975 waren die uitgaven kleiner dan tijdens het vorige boekjaar.

(') Zie blz. 171 van onderhavig verslag.
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DEBET

AANDEEL VAN DE STAAT

Per 31 december 1974 Per 31 december 1975

Disconto en voorschotten. .F 2.586.324.493 626.337.836

Verrichtingen met het
buitenland .F 3.819.511.515 3.167.053.160

Monetaire reserve F 678.014.678 197.270.900

F 7.083.850.686 3.990.661.896

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.

Aan de toekenning aan de Staat van een gedeelte van het provenu van
de verrichtingen van de Bank liggen volgende bepalingen ten grond :

_. Disconto en voorschotten.

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
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disconto-, voorschot- en beleningsverrichtingen, aan de Staat toekomt. Het
bedrag dat de Staat uit dien hoofde voor het boekjaar 1975 heeft ontvangen
werd sterk beïnvloed door de inkrimping van het brutoprovenu uit disconto-
en voorschotverrichtingen.

- Verrichtingen met het buitenland.

Ingevolge art. 6 van de besluitwet n' 5 van 1 mei 1944, zoals het de
laatste maal door de wet van 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.

Aan de toepassingsmodaliteiten van de waarborg, zoals ze werden
gepreciseerd in een brief van de Minister van Financiën d.d. 31 december
1973, en ook bleven gelden voor het jaar 1974, werden in 1975 sommige
aanpassingen aangebracht.

Volgens één van die modaliteiten wordt aan de Openbare Schatkist
55 pct. gestort van het brutoprovenu van de belegging van bedoelde dollars.

Mede onder invloed van deze aanpassing is het door de Staat ont-
vangen bedrag teruggelopen van F 3.820 miljoen tot F 3.167 miljoen,
waarvan F 61,7 miljoen werd besteed aan de delging van de minderwaarde
voortvloeiend uit de devaluatie van de dollar op 13 februari 1973 C).

Bovendien behoudt de Staat het overschot, boven de aan de Bank
gestorte bonificatie van 0,50 pct., van de vergoeding die hem door het Inter-
nationaal 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 1975 F 1.108 miljoen tegen F 366 miljoen in
1974.

(1) Zie blz. 146 van onderhavig verslag.
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Tenslotte stort de Bank hem het verschil tussen de door de Italiaanse
Republiek betaalde intresten op de aan dat land in 1974 verleende finan-
ciële bijstand op middellange termijn en een conventionele vergoeding van
3 pct. 's jaars toekomend aan de Bank. Dat verschil beloopt F 274 miljoen
voor 1975.

- 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.

Het bedrag dat uit dien hoofde aan de Openbare Schatkist per
31 december 1975 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 voor de bestaansduur van de monetaire
reserve.

Het is gedaald van F 678 miljoen in 1974 tot F 197 miljoen in 1975
wegens de trapsgewijze terugbetaling aan de deponenten van de als mone-
taire reserve aangelegde deposito's.

De verdelingen van baten en lasten tussen de Belgische Staat en de
Luxemburgse Staat die volgens akkoord tussen beide regeringen dienen
te worden verricht, worden geregeld door het bijzonder protocol van 29 ja-
nuari 1963 tussen België en het Groothertogdom Luxemburg betreffende
het stelsel van monetaire associatie C).

(1) Zie Belgisch Staatsblad dd. 29 juli 1965, blz. 9064 en volgende.
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ALGEMENE ONKOSTEN

Per 31 december 1974 Per 31 decomber 1975

Bezoldigingen en sociale lasten F 2.021.436.754 2.487.495.723

Andere exploitatiekosten . F 194.991.481 260.088.081

F 2.216.428.235 2.747.583.804

min

Kosten ten laste van derden . F 270.510.951 401.473.813

F 1.945.917.284 2.346.109.991

Zoals blijkt uit bovenstaande cijfers wordt de hoogte van de algemene
onkosten van de Bank hoofdzakelijk bepaald door de uitgaven met betrek-
king tot de bezoldigingen en de sociale lasten.

Deze laatste zijn in 1975 aangegroeid ingevolge de stijging van het
prijsindexcijfer bij consumptie die ternauwernood trager was dan in 1974,
de beslissingen inzake sociale programmatie die van kracht werden in de
banksector op 1 juli, de verhoging volgens barema van de lonen en be-
zoldigingen en de opvoering van de percentages en/of de plafonds betref-
fende bepaalde bijdragen voor de maatschappelijke zekerheid.

De nu reeds sedert meer dan tien jaar durende stabiliteit van het
personeelsbestand heeft het mogelijk gemaakt de aangroei van die uit-
gaven te beperken. De verhoogde gemiddelde leeftijd van de personeels-
leden draagt echter bij tot de stijging van de gemiddelde individuele loon-
kost.

De andere exploitatiekosten omvatten de lopende kantoorkosten, de
drukkosten, de kosten van informatieverwerking, van onderhoud en her-
stelling van de gebouwen en de technische uitrusting ervan. Ook die kosten
hebben de invloed ondergaan van de gestegen prijzen en tarieven.

De kosten ten laste van derden, in mindering gebracht op het bruto-
bedrag van de algemene onkosten, vertegenwoordigen de kostprijs van de
diensten door de Bank gepresteerd ten gunste van derden. Het gaat hier
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om het Belgisch-Luxemburgs Instituut voor de Wissel en het Centraal
Bureau voor de Kleine Spaarders aan wie de Bank plaatsruimte en perso-
neel ter beschikking stelt.

Er weze aan herinnerd dat de dienst van de Rijkskassier en die van
het Rentenfonds gratis worden verzekerd.

BELASTINGEN EN TAKSEN

Per 31 december 1974 Per 31 december 1975

F 724.016.694 897.466.437

De Bank boekt als last eigen aan het boekjaar alle onverschillig 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 1975 op grond van het belastbaar inkomen werd aan-
gepast, omvat het bedrag van F 897.466.437 de roerende en onroerende
voorheffingen, het niet-aftrekbare 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 aanslagjaar
1974.

AFSCHRIJVING VAN GEBOUWEN, MATERIEEL EN MEUBELEN

Per 31 december 1974 Per 31 december 1975

F 82.428.663 190.004.870

De per 31 december 1975 uitgevoerde afschrijvingen kunnen worden
uitgesplitst als volgt :

- een eerste deel, ten bedrage van F 1.092.640, werd geboekt op het
credit van de in het Reservefonds begrepen afschrijvingsrekening van de
gebouwen, het materieel en de meubelen; het heeft betrekking op nieuwe
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constructies (bedrag afgenomen van de voorziening voor gebouwen, mate-
rieel en meubelen);

- een tweede deel, ten belope van F 188.912.230, dekt volgende
uitgaven:

a) Vernieuwing van gebouwen en technische uit-
rusting . F

b) Aankoop van materieel voor de drukkerij, de
technische diensten en de kantoren . F

c) Aankoop van meubelen voor de kantoren. . F

47.109.529

128.276.571

13.526.130

BIJKOMENDE TOELAGE AAN DE PENSIOENKAS VAN HET PERSONEEL

F 498.000.000

Per 31 december 1974 Per 31 december 1975

525.000.000

De toekenning van een bijkomende toelage aan de Pensioenkas van
het personeel wordt gerechtvaardigd door de aangroei van de verbin-
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. Niettegenstaande een zekere vertraging,
is de stijging uitzonderlijk scherp gebleven en is, zoals dat reeds het geval
was in 1974, een zekere spreiding aangewezen gebleken.

OVERSCHRIJVING NAAR DE RESERVE- EN VOORZIENINGS-
REKENINGEN

Volgende overschrijvingen worden gedaan :

- naar de buitengewone reserve . . F

- naar de maatschappelijke voorziening voor diverse
ilik~ F

- naar het Fonds van de Honderdste Verjaring (') F

(1) Zie blz. 149 en 154 van onderhavig verslag.
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Hierna detailgegevens betreffende de toestand van de buitengewone
reserve en van de voorzieningsrekeningen :

a) Buitengewone reserve.

Per 31 december 1974 . .F 1.685.993.410

Overschrijving ten laste van de winst- en verlies-
rekening tot stijving van het Reservefonds . F 204.837.678

Saldo per 31 december 1975 . F 1.890.831.088

In het bedrag van de overschrijving is het gedeelte van de winst be-
grepen, dat van fiscale vrijdom geniet, mits het onbeschikbaar blijft C),
en dat verwezenlijkt werd op de verkoop en de inning van effecten uit de
portefeuille overheidsfondsen, nI. F 68.600, en op de verkoop van
onroerende goederen die de Bank niet meer gebruikte C), nI. F 6.837.678.

b) Voorziening voor gebouwen, materieel en meubelen.

Per 31 december 1974

Afneming in 1975 (3) .

Saldo per 31 december 1975

.F

-F
.F

483.755.168

1.092.640

482.662.528

Op 31 december 1975 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 1974 2.650.000.000

Afneming van het winstsaldo van het boekjaar 1975 F 100.000.000
----------------

2.750.000.000

F

Saldo per 31 december 1975 .F

(1) Artikelen 34 en 105 van het Wetboek der inkomstenbelastingen.
(2) Zie blz. 165 van onderhavig verslag.
(3) Zie blz. 171 van onderhavig verslag.
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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 2.750.000.000 vertegenwoordigt 2,68 pct. van
het gemiddelde cumulatieve bedrag in 1975 van de portefeuille handels-
papier en de beleggingen in vreemde valuta's.

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 570.347.465

a) 10 pct. aan de reserve. F

b) 8 pct. aan het personeel . F

57.034.747

45.627.797

3. Van het nieuwe overschot, te weten F 467.684.921

a) aan het Rijk, 1/5 . . F

b) aan de aandeelhouders, een tweede dividend F

c) het saldo aan de reserve .

Totaal van de te verdelen nettowinst

F

F

93.536.984

373.500.000

647.937

594.347.465
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DIVIDEND TOEGEKEND VOOR HET BOEKJAAR 1975

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' 174 zal met ingang van 1 maart 1976 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 1.450,88 C), inclusief het belastingkrediet en de roerende voorheffing.

De Regentenraad :

Marcel D'HAEZE, 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,
Cecil de STRYCKER.

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

B I . k d' 795 x 57,5
e asting re let 100

F

F

795,00

457,13

Roerende voorheffing
795 x 1

4
F 198,75

-----'---

F 1.450,88
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Balans

Winst- en Verliesrekening

Orderekeningen



ACTIVA
I

BALANS PER 31[

~----------------------------------------------------~------------~I

Goudvoorraad

Internationaal Muntfonds :
Deelneming
Leningen
Bijzondere trekkingsrechten

Totaal van de dekklngselementen

Vreemde valuta's

Te ontvangen vreemde valuta's en goud

Internationale akkoorden

Voorschot aan het I.M.F.

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

3.313.200.375
11.093

23.001.413

Te innen waarden

Overheidsfondsen

Gebouwen, materieel en meubelen

Waarden van de Pensioenkas van het Personeel.

Overgangsrekeningen

Totaal van de activa

178

71.821.213.379

26.343.131.216

29.946.559.191

128.110.903.786

107.146.922.315

10.376.520

2.428.482.848

6.538.206.240

11.914.125.848

22.161.269.595

3.336.212.881

4.225.000.000

409.118.307

1.689.431

34.000.000.000

800.000.000

3.450.349.538

996.431.832

5.273.870.702

2.195.878.545

6.481.462.888

1.301.856.709

340.782.157.985



lDECEMBER 1975 PASSIVA

Bankbiljetten in omloop .

Rekeningen-courant en diversen

S
~

Gewone rekening. . .
chatkist. .Buitengewone eonjunctuurtaks

Instellingen waarvoor een bijzondere wet geldt
Banken in België
Ondernemingen en particulieren
Banken in het buitenland, gewone rekeningen
'I'e betalen waarden

10.351.347
6.954.718

203.362.281
723.376.704
762.570.606
394.704.478

2.336.047.803

Internationale akkoorden

Totaal der verbintenissen op zicht

Internattonaal Muntfonds :
Bijzondere trekkingsrechten, netto cumulatieve toewijzing.

Europees Fonds voor Monetaire Samenwerking .

Monetaire reserve :

België
Groothertogdom Luxemburg

Te leveren vreemde valuta's en goud

Pensioenkas van het Personeel

Overgangsrekeningen

Kapitaal

Reservefonds
Statutaire reserve
Buitengewone reserve
Afschrijvingsrekening van gebouwen, materieel en meubelen

Te verdelen nettowinst

Totaal van de passiva

-
179

288.380.851.100

4.437.367.937

3.222.789.149

296.041.008.186

10.186.198.565

12.072.218.985

6.481.462.888

9.929.239.711

400.000.000

1.115.126.576
1.890.831.088
2.071. 724.521

594.347.465

340.782.157.985



DEBET

626.337.836
3.167.053.160

197.270.900

WINST - EN VERLIESREKENIN P

Aandeel van de Staat :
Disconto en voorschotten
Verrichtingen met het buitenland
Monetaire reserve

Algemene onkosten :
Bezoldigingen en sociale lasten
Andere exploitatiekosten

min:
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
Fonds van de Honderdste Verjaring

Te verdelen nettowinst

204.837.678
100.000.000

10.000.000 314.837.678

594.347.465 Il

8.858.428.337 I~----------------------------------------------------------~----------------r-
ORDEREKENINGEN PEE31

3.990.661.896

2.487.495.723
260.088.081

2.747.583.804
401.473.813 2.346.109.991

897.466.437
190.004.870
525.000.000

Ministers van Nationale Opvoeding : I
Tegoeden voor hun rekening bij het B estuur 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 discontocedenten
TV aarborgen verstrekt door opnemers van call money
Diverse borgtochten

Van de Schatkist ontvangen waarborgcertificaten .
Te incasseren waarden .
Bewaarnemlngen van effecten en diverse waarden

Internationaal Muntfonds
Internationale Ontwikkelingsassociatie
Aziatische Ontwikkelingsbank
Afrikaans Ontwihkclingsfonds
Andere bewaarnemingen

Schatkist :

r
I

'1

.' .

Diverse waarden toebehorend aan de Staat
Preferente aandelen N.M.B.S.
Gewone aandelen N.M.B.S. .
Deelhebbende obligaties N.M.B.S.
Schatkistbon 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

,

ï
.1

·1

:------.
IDiverse waarden door de Staat in bewaring genomen

Waarden door derden gedeponeerd .
Dienst der ingeschreven Schuld
Deposito- en Consignatiekas .
Als borgstelling gedeponeerde waarden. . . .i

Waarden afgegeven ingevolge de bepalingen betreffende hel,l
van onwaarde verklaren van de niet aangegeven Belgiso~
effecten aan toonder .

Af te leveren waarden .
Rentenfonds
Algemene Spaar- en Lijfrentekas :

Voorlopige beleggingen .
Beleende fondsen.
N eergelegde waarborgen

·1'

l
"

'--~--------------------------------------------------~



-PER 31 DECEMBER 1975 CREDIT

Provenu der disconto- en voorschotverrichtingen

Provenu der verrichtingen met het buitenland .

Provenu der overheidsfondsen

Rechten op bewaarnemingen, provisies en vergoedingen

Diverse ontvangsten

Afnemingen van passiva-overgangsrekeningen

Voorziening voor gebouwen, materieel en meubelen

1.086.481.063

7.185.642.847

388.350.264

184.645.301

12.216.222

1.092.640

8.858.428.337

DECEMBER 1975

(Onderwij swetgeving ) 14.132.988.337
47.385.442

15.793.136.813
503.259.144

42.732.109.900
1.432.436

10.827.013.000

I: 943.096.846 54.503.652.182
900.000.000
158.912.410

I

I· 4.664.500.000
I. 1.516.550.000

255.876.743
11.000.000

141.518.912.991
147.966.839.734

5.000.000.000
1.000.000.000

638.305.187
1.084.309.066

3.606.237.000
256.860.000

I
879.638.435

3.083.243.546
~ 15.548.593.234

42.643.688.420
312.509.891.500

3.436.090.831
12.109.103.113

370.698.773.864

t • 37.775
25.174.348.714 411.421. 753.587

23.832.571.369

1.271.976.191
64.042.736

620.658.938
1.956.677 .865





VERSLAG

VAN HET

COLLEGE DER CENSOREN





Het College der censoren wenst zich aan te sluiten bij de hulde die
de Regentenraad heeft gebracht aan de heer eregouverneur Robert
Vandeputte, die gedurende vier jaar de Instelling heeft geleid.

Het betuigt hem hier zijn bijzondere waardering voor de bekwaam-
heid waarmee hij zich van zijn opdracht heeft gekweten.

** *

Met spijt heeft het College afscheid genomen van zijn voorzitter, de
heer Marcel Leclercq, wiens mandaat na de gewone algemene vergadering
een einde heeft genomen krachtens de statutaire bepalingen betreffende
de leeftijdsgrens.

Door het vertrek van deze collega, die op grond van een lange ervaring
zeer vertrouwd was met de werking van het College, en er gedurende vijf
jaar het voorzitterschap van waarnam, verliezen wij een bijzonder waarde-
volle medewerker. Zijn weloverwogen adviezen werden steeds met
aandacht beluisterd en door zijn grote minzaamheid genoot hij ieders
sympathie.

Het College verheugt zich ten zeerste over het besluit van de algemene
vergadering om de heer Leclercq de eretitel van zijn functie te verlenen
en wil hem hier graag nogmaals zijn dankbaarheid en zijn gehechtheid
betuigen.

Het mandaat van censor, dat door het vertrek van de heer Leclercq
is vrijgekomen, werd toevertrouwd aan de heer Joseph Palet.

In zijn zitting van 26 maart 1975 heeft het College, overeenkomstig
artikel54 der statuten, de heer censor Alex Florquin tot voorzitter verkozen
en de heer censor Louis Petit tot secretaris.

** *

185



De leden van het College hechten eraan een laatste hulde te brengen
aan de nagedachtenis van hun oud-collega, de heer Emile Hayoit, die
op 4 september 1975 is overleden.

Hij zal in hun herinnering blijven voortleven.

** *

Het College heeft, zoals gebruikelijk, de controle en het toezicht uit-
geoefend waarmee het krachtens de wettelijke en statutaire bepalingen is
belast.

De begrotingen voor het boekjaar 1976 alsmede de balans en de
winst- en verliesrekening per 31 december 1975 werden binnen de regle-
mentaire termijnen aan het College voorgelegd.

De begrotingsramingen werden goedgekeurd na een zorgvuldig onder-
zoek van de door de diensten overgelegde bewijsstukken en van de uitvoe-
rige documentatie die ter beschikking van al de leden werd gesteld.

Na de boekingen grondig te hebben gecontroleerd en de inventaris-
bestanddelen aan steekproeven te hebben onderworpen, heeft het College
eveneens de balans en de winst- en verliesrekening goedgekeurd.

De verdeling van de winst werd geregeld door de Algemene Raad.

** *

Het College werd door de Directie ingelicht over de aanpassing van
de bedragen der wederzijdse verplichtingen die nog uitstaan onder de
met de Federal Reserve Bank of New York gesloten swapregeling, alsmede
over de onderhandelingen die met de Regering werden gevoerd betref-
fende de herziening van de formule voor de verdeling tussen de Staat en
de Bank van de inkomsten uit de belegging van de dollars die door de
Staatsgarantie zijn gedekt.
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Het werd eveneens op de hoogte gebracht van de voorstellen tot wij-
ziging van de statuten van de Bank, ten einde de tekst hiervan in overeen-
stemming te brengen met de bepalingen van de wet van 11 april 1975 op
grond waarvan de Bank de uitvoering van het programma voor de rationa-
lisatie van haar net van agentschappen in de provincie kan voortzetten.

** *

De processen-verbaal van de inspeeties en verificaties zowel bij het
Hoofdbestuur als in de vestigingen in de provincie, werden geregeld aan
het College voorgelegd.

De censoren hebben, na de talrijke controles waaraan zij hebben deel-
genomen, tot de volkomen regelmatigheid van de verrichte operaties
kunnen concluderen. Zij hebben vastgesteld dat de Bank en haar personeel
belast met de inspeeties alles in het werk hebben gesteld om de controle-
methoden aan te passen aan de groeiende betekenis van de informatie-
verwerking in de bedrijfsvoering, en dat de computer audittechnieken
geleidelijk worden toegepast.

Gaarne betuigt het College nogmaals zijn dank aan de Directie die,
onder alle omstandigheden, zijn opdracht in grote mate heeft vergemak-
kelijkt, en het feliciteert het personeel voor de ijver en de toewijding waar-
van het onophoudelijk blijk geeft bij het uitvoeren van zijn taak.

De leden van het Callege der Censaren,

Louis PETIT, secretaris,
Gaston VANDEWALLE,
Jacques DELRUELLE,
Hubert DETREMMERIE,
Henri DE KERCKHEER,
Roger van de WYER,
André LEYSEN,
Lucien ROEGIERS,
Joseph POLET.

De Voorzitter,
Alex FLORQUIN.
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Beheer en toezicht

Departementen en diensten

Bijbanken en agentschappen

Discontokantoren





BEHEER EN TOEZICHT

Gouverneur H. Cecil de STRYCKER.

Vice-Gouverneur H. Marcel D'HAEZE.

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 RAMAEKERS,
Raymond PULINCKX,
Charles HURIAUX,
Jozef HOUTHUYS,
William FRAEYS,
Georges DEBUNNE.

Censoren HH. Alex FLORQUIN, voorzitter,
Louis PETIT, secretaris,
Gaston VANDEWALLE,
Jacques DELRUELLE,
Hubert DETREMMERIE,
Henri DE KERCKHEER,
Roger van de WYER,
André LEYSEN,
Lucien ROEGIERS,
Joseph POLET.

Secretaris Mej. Godelieve VAN POUCKE.

Schatbewaarder H. Maurice JORDENS.

REGERINGSCOMMISSARIS

H. Maurits ESSELENS.
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ADVISEURS

Economisch adviseur H. Jacques MERTENS de WILMARS.

Adviseur van de Directie H. Armand VRANCKX, chef van het personeel.

DEPARTEMENTEN EN DIENSTEN

Departement Algemene Thesaurie HH. M. JORDENS, schatbewaarder,

Hoofdkas J. SANDRON, hoojdkassier,
inspecteur-generaal,

Rekeningen-courant C. SCHLOSS, inspecteur-generaal.

Departement Buitenland P. ANDRE, onderdirecteur,

Wisseldienst F. HEYVAERT, inspecteur-generaal,

Statistiek Buitenlandse Betalingen W. VANLEEUW, inspecteur-generaal,

Internationale Akkoorden R. VANDEN BRANDEN, inspecteur-generaal,

Controle van de Verrichtingen op Goederen G. VAN DEN STEEN, afdelingshoofd.

Departement Drukkerij J. VAN DROOGENBHOECK,
inspecteur-generaal,

Technische dienst W. VAN NIEUWENHUYSE, afdelingshoofd,

Administratieve dienst M. VAN HEDEN, afdelingshoofd.

Departement Krediet M. DEMANET, inspecteur-generaai.

Disconto R. STEVENS, inspecteur-generaal,

Voorschotten en Portefeuille P. BOON, afdelingshoofd,

Risicocentrale F. TOUHNEUR, inspecteur-generaal,

Departement Overheidsfondsen A. ROWIES, inspecteur-generaal,

Effecten O. BELLEMANS, inspecteur-generaal,

Rentenmarkt P. GENIE, afdelingshoofd,

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

Departement Algemene Controle R. SIMONIS, onderdirecteur,

Buitencontrole J. MAERTENS, inspecteur-generaal;

Inspeetie R. VAN STEENKISTE, inspecteur-generaal.
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Departement Algemeen Secretariaat

Secretariaat

Secretariaat van de Directie

Departement Bijbanken en Agentschappen

Departement Boekhouding en Budgetcontrole :

Boekhouding

Budgetcontrole

Departement Immobiliën

Gebouwen

Economaat en Toezicht

Departement Personeel

Sociale Relaties

Bezoldigingen en Pensioenen

Medico-sociale dienst

Departement Organisatie en Opleiding

Elektronisch Centrum

Organisatie

Opleiding

Departement Studiën

Voorlichting

Statistiek

Documentatie

Juridische dienst

Dienst Verzamelingen en
Letterkundige Bibliotheek

H. G. DEVRIENDT, inspecteur-generuai,

Mej. M. WILLEMS, afdelingshoofd.

HH. J. GRAS, onderdirecteur,

J. VANNESTE, inspecteur-generaal.

P.. DASIN, onderdirecteur,

G. LAKIERE, inspecteur-generaal,

J. VAN ROY, inspecteur-generaal.

J. WENS, inspecteur-generaal,

F. DEMEULENAERE, inspecteur-generaal,

I. DE NIL, inspecteur-generaal,

A. VRANèKX, adviseur van de directie,
chef van het personeel,

J. LUYCKF ASSEEL, inspecteur-generaal,

G. PIRSON, inspecteur-generaal,

Dr M. ROMAIN.

HH. J. POULLET, onderdirecteur,

A. VLASSELAER, inspecteur-generaal,

J. NAGANT, afdelingshoofd,

P. JACOBS, afdelingshoofd.

J. BAUDEWYNS, onderdirecteur,
V. JANSSENS, eerste adviseur,

L. PLUM, inspecteur-generaal,

R. EGLEM, inspecteur-generaal,

M. JACOBS, afdelingshoofd.

A. VRANCKX, adviseur van de directie.

A. vander STRAETEN, inspecteur-generaal,
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BIJBANKEN

Beheerders :

Antwerpen HH. K. DEWAELE,

Luik A. FRANÇOIS,

Luxemburg (Groothertogdom) M. HEl'\NEQUIN.

AGENTSCHAPPEN (')

Agenten:

Aalst HH. F. DE KEYSER,

Aarlen R. TOBIE,

Aat F. KERVYN de MARCKE ten DRIESSCHE,

Bergen A. D'HAUWE,

Brugge

Charleroi

J. VANDEN BOSCH,

J. TIELEMANS,

Dendermonde J. BOUDOU,

Dinant G. MARLET,

Doornik P. NYS,

Gent F. COLLUMBIEN,

Hasselt M. WELLEMANS,

Hoei C. LOTS,

Ieper

Kortrii}:

G. BURGGRAEVE,

F. LEFLERE,

La Louvière R. DEKUYPER,

(l) De volgende agentschappen werden gesloten in de loop van het boekjaar 1975 :
- Zinnik : 31-1-1975
- Geraardsbergen : 31-3-1975

De agentschappen te Ieper en te Neufchâteau zullen in de loop van het boekjaar 1976 gesloten
worden.
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Agenten:

Malmédy

Marche-en- Famenne

HH. H. LIENART van LIDTH de JEUDE,

J. TASSIER,

J. BOFFING,

L. KERREMANS,

F. RYCKAERT,

G. WALNIER,

J. VAN ROMPAY,

P. VAN NIEUWENHUYSE,

G.ONGENA,

P. PEETROONS,

L. GHYSELS,

M. THIJS,

H. ALLAER,

K. MORTIER,

F. DEPUYDT,

L. VAN DEN WIJNGAERT,

V. BRANDELAER,

F. VANI-ŒRP,

R. PINSART.

Leuven

Mechelen

Moeskroen

Namen

Neufchâteau

Nijvel

Oostende

Oudenaarde

Roeselare

Ronse

Sint-Niklaas

Tienen

Tongeren

Turnhout

Verviers

Veurne

Waver

195



DISCONTOKANTOREN

Zoals dit reeds het geval was in 1974, hebben ook in de loop van 1975 ver-

scheidene discontokantoren hun autonomie verworven en zich als dusdanig onttrokken

aan de voogdij van de Bank.

Nadat er in 1974 reeds 22 discontokantoren het autonoom statuut hadden ver-

worven, zijn er tijdens het jaar 1975 nog 5 autonoom geworden: Bergen (na groepering
met Zinnik), Doornik, La Louvière, Leuven en Tongeren. Verder zijn in de loop van

1975 de kantoren van Philippeville en Verviers-Malmédy in vereffening getreden.

Van de hiernavermelde kantoren die nog onder de voogdij van de Bank staan,
zal dat van Mechelen en Boom normaal in de loop van het eerste kwartaal van 1976

zijn autonomie verwerven. Wat het kantoor te Luxemburg betreft, dient aangestipt te

worden dat het in de praktijk sedert verscheidene jaren inactief is.

- Discontokantoren die nog onder de voogdij van de Bank staan op 31-12-1975.

a) die hun activiteiten nog verder zetten :

Leden:

Luxemburg HH. A. GROENEN,
N. BRAUN,
M. BLONDELOT.

Mechelen en Boom P. CARTUYVELS,
P. DESSAIN,
A. POUPPEZ de KETTENIS,
J. VIGNERON,
F. VERHAEGEN.

Tienen J. GILAlN,
L. HALFLANTS,
B. DELACROIX,
R. ROLIN-JAEQUEMYNS.
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b) in vereffening
Leden:

Aat HH. H. LEMAIRE,
M. SIMON.

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

Moeskroen ]. CASIER.

Philippeville G. LADURON,
C. VAN ROLLEGHEM.

Verviers en Malmédy G. PELTZER,
F. TIQUET,
R. van der SCHUEREN.
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Bijlagen



VERGELIJKING VAN DE BALANSEN

ACTIVA 1972 19751971 1973 1974

Goudvoorraad I 77.206,6 75.393,9 71.817,9 71.821,2 71.821,2

Internationaal Muntfonds : I
Deelneming 29.972,2 25.913,7 23.959,3 24.866,2 26.343,1
Leningen - - - - -
Bijzondere trekkingsrechten 20.269,8 26.095,0 30.477,0 28.425,7 29.946,6

Totaal van de dekkingselementen 127.448,6 127.402,6 126.254,2 125.113,1 128.110,9

Vreemde valuta's. 35.039,2 52.420,9 75.905,1 88.619,5 107.146,9

Te ontvangen vreemde valuta's en goud 244,8 11,4 - - -

Internationale akkoorden I - - - - 10,4

Voorschot aan het I.M.F. 2.428,5

Europees Fonds voor Monetaire Samenwerking 3.500,2 - -

E.E.G. : Financiële bijstand op middellange termijn 6.538,2 6.538,2

Debiteuren wegens termijnverkopen van vreemde
valuta's en goud 34.777,4 20.594,4 28.775,8 13.470,1 11.914,1

Handelspapier 15.084,2 33.433,7 40.081,8 32.157,5 22.161,3

Voorschotten op onderpand :
Instellingen waarvoor een bijzondere wet geldt 305,9 2.630,5 364,6 434,7 3.313,2
Banken 0,7 867,6 2.080,7

I
165,4 -

Ondernemingeu en particulieren 12,0 27,7 20,2 I 22,5 23,0
318,6 3.525,8 2.465,5 622,6 3.336,2

Overheidseffecten :
Belgische overheidseffecten 4.925,0 1.100,0 450,0 5.125,0 4.225,0
Luxemburgse overheidseffecten - - - - -

eel- en pasmunt 312,3 312,8 301,8 378,7 409,1

egoed bij het Bestuur der Postchecks . 0,9 1,6 1,4 1,9 1,7

econsolideerde vordering op de Staat . 34.000,0 34.000,0 34.000,0 34.000,0 34.000,0

peciale Schatkistbons 2.771,3 861,6 800,0

oorloplge aanpassing naar aanleiding van de wet
dd. 3 juli 1972 . 3.450,4 3.450,4 3.450,4

e innen waarden 414,3 565,7 1.050,8 1.683,4 996,4

verheidsfondsen 3.832,3 4.110,8 4.293,6 4.831,2 5.273,9

ebouwen, materieel en meubelen . 2.191,7 2.191,6 2.193,5 2.197,4 2.195,9

aarden van de Pensioenkas van het Personeel 3.514,1 3.988,2
I

4.541,1 5.454,4 6.481,5

fgeschreven en te verzilveren waarden -p:m. p.m. ".

vergangsrekeningen 578,4 778,4 913,4 1.134,4 1.301,8

262.681,8 ! 284.437,9 330.949,9 325.639,4 340.782,2
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PER 31 DECEMBER (in miljoenen franken) BIJLAGE 1

I

I
PASSIVA 1971 1972 1973 1974 1975

Bankbiljetten in omloop 201. 765,5 1222.559,7 238.505,9 256.103,6 288.380,8

Rekeningen-courant en diversen :

Schatkist :

Gewone rekening 19,3 20,2 4,0 23,6 10,·)
Buitengewone conjunctuurtaks 7,4 7,4 7,0 7,0 7,0

Instellingen waarvoor een bijzondere wet geldt 374,6 496,8 308,9 118,3 203,4
Banken in België 1.009,2 1.089,7 559,5 858,3 723,4

Ondernemingen en particulieren 297,1 352,6 390,5 719,8 762,6

Banken in het buitenland, gewone rekeningen . 698,7 605,3 626,6 422,1 394,7

Te betalen waarden 1.485,5 1.605,3 2.444,2 3.655,2 2.336,0

3.891,8 4.177,3 4.340,7
I

5.804,3 4.437,4

Internationale akkoorden . 3.129,3 1.407,0 1.971,9 2.628,9 3.222,8- iTotaal del' verbintenissen op zicht 208.786,6 228.144,0 . 244.818,5 264.536,8 296.041,0

Internatlonaal Muntfonds :

Bijzondere trekkingsrechten, netto cumulatieve
toewijzing 7.022,3 10.467,3 10.186,2 10.186,2 10.186,2

Europees Fonds voor Monetaire Samenwerking - - -

Monetaire reserve :

België , 11.791,0 33.630,8 20.746,0
Groothertogdom Luxemburg 897,8 300,0

Te leveren vreemde valuta's en goud 35.796,2 21.546,6 26.530,3 11.082,2 12.072,2
I

Pensioenkas van het personeel 3.514,1 3.988,2 I 4.541,1 5.454,4 6.481,5

Overgangsrekeningen 2.999,5 3.728,7 4.997,2 7.523,2 9.929,2

Kapitaal 400,0 400,0 400,0 400,0 400,0

Reservefonds :

Statutaire reserve 899,5 950,3 1.002,7 1.057,8 1.11;),1
Buitengewone reserve 732,6 857,6 1.308,7 1.686,0 1.890,9
Afschrijvingsrekening van geb., mat. en meub. 2.028,3 2.033,3 2.068,9 2.072,9 2.071,7

Te verdelen nettowinst 502,7 530,9 567,7 593,9 594,!

262.681,8 284.437,9 330.949,9 325.639,4 1340.782,2



VERGELIJKING VAN DE WIN ST- EN

T

DEBET (1) 1971 1972
I

1973
I

1974 I 1975

Aandeel van de Staat :

Disconto en voorschotten 346,9

I
203,7 799,4 2.586,3 626,3

Verrichtingen met het buitenland . 329,4 465,9 2.110,0 3.819,5 3.167,0

Monetaire reserve 660,4 678,0 197,3

676,3 669,6 3.569,8 7.083,8 3.990,6

Algemene onkosten :

Bezoldigingen en sociale lasten 1.206,6 1.883,9 1.597,1 2.021,4 2.487,5

Andere exploitatiekosten 157,8 153,1 180,9 195,0 260,1

1.364,4 1.587,0 1.778,0 2.216,4 2.747,6
min
Kosten ten laste van derden - 182,5 - 198,8 - 287,4 - 270,5 - 401,5

1.181,9 1.338,7 1.540,6 1.945,9 2.346,1

Belastingen en taksen 396,1 351,1 863,3 724,0 897,5

Afschrijvingen van gebouwen, materieel en meubelen 88,4 120,1 174,3 82,4 190,0

Bijkomende toelage aan de Pensioenkas van het
personeel 138,0 198,2 212,0 498,0 525,0

Overschrijvingen naar de reserve- en voorslentngs-
rekeningen :

- Buitengewone reserve 200,1 125,1 451,1 377,3 204,8
- Fiscale voorziening 360,0 310,0 - - -
- Maatschap. voorziening voor diverse risico's 125,0 95,0 680,0 150,0 100,0

- Fonds van de Honderdste Verjaring - - - - 10,0

e verdelen nettowinst 502,7 530,9 567,7 593,9 594,4

3.668,5 3.738,7 8.058,8 11.455,3 8.858,4

(1) De cijfers betreffende 1971 en 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 verzifveren waarden ».
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VERLIESREKENINGEN PER 31 DECEMBER (in miljoenen franken) BIJLAGE 2

CREDIT (1) 1971 1972 1973 19711 1975

Provenu der disconto- en voorschotverrichtingen . 679,4 670,4 1.538,8 3.892,0 1.086,5

Provenu der verrichtingen met het buitenland . 2.131,4 2.155,0 5.537,0 6.971,4 ' 7.185,6

Provenu der overheidsfondsen , 267,3 288,0 299,4 346,2 388,4

Rechten op bewaarnemingen, provisies en vergoed. 188,9 199,6 213,1 211,1 184.6

Diverse ontvangsten (2) 0,7 26,7 2,8 27,7 12,2

Afnemingen van passiva-overgangsrekeningen :

- Voorz. vr gebouwen, materieel en meubelen 27,9 24,5 15,8 6,9 1,1

- Fiscale voorziening 372,9 374,5 451,9

! 3.668,5 3.738,7 8.058,8 11.455,3 8.858,4
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BIJLAGE 3

DIVERSE GEGEVENS

1971 1972 1973 1974 1975

Brutodividend toegekend per aandeel . 837,80 887,06 950 993,75 993,75

Roerende voorheffing ingehouden per aandeel . 157,80 167,06 190 198,75 198,75

Nettodividend toegekend per aanùeel . 680,00 720,00 760 795,00 795,00

Belastbaar inkomen aan te geven voor de personen-
belasting 1.032,00 1.093,00 1.292 1.351,50 1.450,88

I
1 ,
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BIJLAGE 4

OPGAVE VAN DE OVERHEIDSFONDSEN
DIE OP 31 DECEMBER 1975 DEEL UITMAAKTEN

VAN DE PORTEFEUILLE VAN DE BANK

Overheidsfondsen en andere krachtens de statuten verworven effecten

7,50 pct. Belgische Lening 1969/87.
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.
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.
10 9,75 pct. Belgische Lening 1975/81/85.
4 pct. Belgische Lotenlening 1941.
4 pct. Oorlogsschade 1923.
8 - 8,25 pct. Wegenfonds 1970/76/83.
2 pct. Nationale Stichting voor de Financiering van het Wetenschappelijk

Onderzoek 1960/69 - 1990/99, le tranche.
Nationale Stichting voor de Financiering van het 'Wetenschappelijk

Onderzoek 1960/69 - 1990/99, 2" 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, 4e tranche.
Nationale Stichting voor de Financiering van het Wetenschappelijk

Onderzoek 1960/69 - 1990/99, 5e tranche.

2 pct.

2 pct.

2 pct.

2 pct.
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het Wetenschappelijk

het Wetenschappelijk

het Wetenschappelijk

het Weten schappelij k

Nationale Stichting voor de Financiering van
Onderzoek 1960/69 - 1990/99, 6e tranche.

Nationale Stichting voor de Financiering van
Onderzoek 1960/69 - 1990/99, 7° tranche.

Nationale Stichting voor de Financiering van
Onderzoek 1960/69 - 1990/99, 8e tranche.

Nationale Stichting voor de Financiering van
Onderzoek 1960/69 - 1990/99, ge tranche.

Nationale Stichting voor de Financiering van het Wetenschappelijk
Onderzoek 1960/69 - 1990/99, lOe tranche.

8,25 pct. Regie van Telegrafie en Telefonie 1969/81.
8,50 pct. Regie van Telegrafie en Telefonie 1970/84.
7,25 pct. Regie van Telegrafie en Telefonie 1971/83.
7,75 pct. Regie van Telegrafie en Telefonie 1973/85.
8 - 8,25 pct. Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen 1970/76/82.
7,75 pct. Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen 1971/85.
6,75 pct. Nationale Kas voor Beroepskrediet 1968/88.
8,25 pct. Nationale Kas voor Beroepskrediet 1970/78.
6,75 pct. Nationale Maatschappij voor Krediet aan de Nijverheid 1968/88.
8,25 pct. Nationale Maatschappij voor Krediet aan de Nijverheid 1969/80.
8,25 pct. Nationale Maatschappij voor Krediet aan de Nijverheid 1970/90.
8 pct. Nationale Maatschappij voor Krediet aan de Nijverheid 1971/91.
8 pct. Nationale Maatschappij voor Krediet aan de Nijverheid 1971/79.
7,75 pct. Lening van de Intercommunale Vereniging voor de Autoweg E3 1971/83.
7,75 pct. Lening van de Intercommunale Vereniging

voor de Autosnelweg E5 1971/83.
7,25 pct. Samengevoegde Leningen van de Intercommunale Vereniging

voor de Autoweg EB 1972-73/84.

2 pct.

2 pct.

2 pct.

2 pct.

2 pct.

7,25 pct.

7,75 pct.
8 pct.
7,75 pct.
8,75 pct.

Lening van de Intercommunale Vereniging voor de Autosnelwegen van de
Brusselse Periferie « B 1 » 1973/85.

Lening van de Stad Antwerpen 1971 /82.
Lening van de Stad Gent 1971/81.
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.
Litauer uitgifte.

1e en 2e tranches

3e tranche van de Belgische uitgifte.
Genotsaandelen van de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen.
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BIJLAGE 5

WEEKSTATEN

IN HET « BELGISCH STAATSBLAD» GEPUBLICEERD IN 1975



WEEKSTATEN IN HET « BELGISCH STAATSBLAD» GEPUBLICEERD IN 1975
ACTIVA (Miljoenen Iran ken)

2

Internationaal Munlfonds : Debiteuren
Te ont- Europees E.E.G. : Overheidselfecten : Teqoed bij Voorlopiqe Waarden

Totaal weqensVoorschot Fonds Financiële Voorschotten Geconsoli- aanpassing Gebouwen, van de
Goud· vangen Interner- termijn- Speciale TOTAAL

van de Vreemde voor bijstand Deel- en het Bestuur deerde naar aan- Overheids-

DATA Bijzondere vreemde tionale aan het op middel-
verkopen Handelspapier op Schœtkist- leidinq van

materieel en Pensioenkas Diversen

voorraad Deel· dekkinqs- valuta's Monetaire van pasmunt der vorderinq fondsen ACTIVA
akkoorden onderpand Belgische Luxem- bons van het

Leningen trekkinqs- elementen
valuta's I.M.F. Sermen- lanqe vreemde val. burgse op de Staat de wet d.d, meubelen

neming rechten en qoud werking termijn en qoud
overheids- overheids- Postchecks 3 juli 1972 Personeel (

effecten effecten

I
I

I
I

6 jan. 1975 71.821 124.866 ... 28.426 125.113 89.015 ... ... - ... 6.538 13.710 31.404 2.597 450 .. . 33G 2 34.000 2.771 3.450 4.83] 2.193 5.213 4.286 325.909

13 }) 71.821 24.647 ... 28.426 124.894 89.877 ... ... - ... 6.538 14.095 23.749 429 4.200 '" 374 1 34.000 2.771 3.450 4.831 I 2.193 5.215 4.249 320.865

20 }) 71.821 24.381 ... 28.426 124.628 90.244 ... ... - ... 6.538 14.095 21.972 417 I 3.225 ... 402 2 34.000 2.771 3.450 4.831

1

2.193 5.243 4.339 318.350

27 71.821 24.381 28.426 124.628 91.210 838 6.538 14.839 12.814 53 I 5.721) 444 1 34.000 862 3.450 4.831 2.197 5.774 1.585 309.889
}) ... ... ... - i ...

3 februari 71.821 24.379 ... I 28.426 124.626 93.224 ... ... - 1.666 6.538 15.766 10.874 10.241
I

... I ... 455 1 34.000 862 3.450 5.273 2.197 5.777 1.28:3 316.233
I

10 » 71.821 24.379 ... 28.426 124.626 94.160 ... ... - 2.358 6.538 16.119 19.154 208 '" ... 484 2 34.000 862 3.450 5.273 I 2.197 5.763 1.077 316.271

17 }) 71.821 24.379 ... 28.426 124.626 94.934 ... ... - 4.120 6.538 16.119 14.308 23 I ... ... 492 2 34.000 862 3.450 5.273 2.197 5.828 1.240 314.012

24 }) 71.821 24.384 ... 28.426 124.631 95.599 ... ... - 7.274 6.538 16.119 6.183 22 ... 506 ] 34.000 862 3.450 5.273 2.197 5.878 1.333 309.866
'"

l,

3 maart 71.821 25.501 ... 28.426 125.748 98.257 ... ... - 6.181 6.538 13.692 10.796 230 ... ... 487 1 34.000 862 3.450 5.273 2.197 5.888 1.435 315.035

10 }) 71.821 25.501 ... 28.426 125.748 98.491 ... ... - 6.945 6.538 13692 9.037 181 ... ... 484 1 34.000 852 3.450 5.273 2.197 5.879 1.908 314.686

17 }) 71.821 25.501 ... 28.426 125.748 98.756 ... ... - 7.201 6.538 13.592 6.134 108 ... ... 501 1 34.000 862 3.450 5.273 2.197 5.879 1.593 31UHHi

24 }) 71.821 25.501 ... 28.426 125.748 98.901 ... ... - 7.201 6.538 13.692 5.935 222 ... ... 488 1 34.000 852 3.450 5.273 2.197 5.883 1.816 312.207

28 }) 71.821 25.501 ... 28.425 125.748 99.229 ... ... - 7.248 6.538 13.692 9.701 64 2.475 '" 484 1 34.000 862 3.450 5.273 2.197 5.889 1.563 318.414

7 april 71.821 25.501 I 28.426 125.748 99.394 - 7.419 6.538 13.648 10.267 29 3.250 445 1 34.000 862 3.450 5.273
I

2.197 5.875 1.992 320.388... ... ... ...
14 }) 71.821 25.501 ... 28.426 125.748 99.569 ... ... - , 7.489 6.538 13.648 9.897 26 250 ... 453 2 34.000 862 3.450 5.273 2.197 5.914 1.821 317.137

21 }) 71.821 25.501 ... 28.426 125.748 99.352 ... ... - 7.489 6.538 13.320 10.88G lIB ... .. . 443 1 34.000 852 3.450 5.274 2.197 5.935 2.163 317.771

8 }) 71.821 25.501 ... 28.761 126.083 100.010 ... ... - 7.389 6.538 13.Q70 7.549 22 5.200 ... 446 1 34.000 862 3.450 5.274 2.197 5.941 2.189 320.221

5 mei 71.821 25.369 ... 28.761 125.951 100.664 ... ... - 7.466 6.538 13.070 9.350 9.18] ... ... 401 1 34.000 862 3.450 5.274 2.197 5.955 2.088 326.458

12 }) 71.821 25.369 ... 28.761 125.951 100.931 ... ... - 9.184 6.538 13.070 15.186 116 ... ... 387 1 34.000 862 3.450 5.274 2.197 5.963 2.029 325.13ü

16 }) 71.821 25.369 ... 28.761 125.951 101.907 ... ... - 9.184 6.538 13.220 16.211 116 ... .. . 399 1 34.000 852 3.450 5.274 2.197 5.nOn 2.359 327.632

5 }) 71.821 25.941 ... 28.750 126.522 102.207 ... ... - 9.184 6.538 13. :220 11.395 265 ... .. . 392 1 34.000 862 3.450 5.255 2.197 5.977 2.579 324.155

2 juni 71.821 25.317 ... 28.928 125.066 104.941 ... ... - 7.845 6.538 13.q25 14.404 21 4.400 .. . 382 ] 34.000 862 3.450 5.266 2.197 5.981 2.255 332.144

9 }) 71.821 25.317 ... 28.928 126.066 104.987 ... ... - 7.745 6.538 13.375 9.785 22 8.850 ... 391 1 34.000 862 3.450 5.266 2.107 5.983 2.421 331.940

6 }) 71.821 25.317 ... 29.710 126.848 104.933 ... ... - 6.845 6.538 13.215 1.677 20 15.125 .. . 403 1 34.000 862 3.450 5.265 2.197 5.985 2.525 329.890

3 }) 71.821 25.317 ... 29.710 126.848 105.103 ... ... - 5.845 6.538 13.070 4.094 17 13.125 ... 415 l 34.000 862 3.450 5.265 2.197 5.985 2.501 329.317

0 }) 71.821 25.5154 ... 29.947 127.322 106.827 ... ... - 3.528 6.538 12.990 4.180 3.423 20.500 .. . 373 I 1 34.000

I

862 3.450 5.274 2.197 6.005 3.165 340.735
I

71.821 25.554 127.322 107.159 3.029 6.538 12.990 20.441 351
I

1 862 5.2H 2.567
7 juli ... 29.947 ... ... - 4.025 89 .. . 34.000 3.450 2.197 5.992 336.287

4 }) 71.821 26.579 ... 29.947 I 128.347 107.439 ... ... - 2.320 6.538 12.990 19.742 287 ... ... 363 2 34.000 862 3.450 5.274 2.197 5.995 2.879 332.685

8 }) 71.821 26.579 ... 29.947 128.347 107.496 '" ... - 690 6.538 12.990 14.369 373 1.5715 .. . 402 1 34.000 862 3.450 5.274 2.197 5.995 2.685 327.244

8 }) 71.821 26.579 ... 29.947 128.347 107.616 ... ... - 90 6.538 12.990 9.369 42 2.275 .. . 428 2 34.000 852 3.450 5.274 2.197 5.995 2.772 322.247

4 augustus 71.821 26.579 ... 29.947 128.347 107.869 ... ... - ... 6.538 12.990 9.777 32 5.925 .. . 419 1 34.000 852 3.450 5.271 2.197 5.983 3.087 326.748

1 }) 71.821 26.579 ... 29.947 128.347 109.163 ... ... - .. , 6.538 12.990 1.033 24 9.625 ... 420 1 34.000 862 3.450 5.271 2.197 5.983 3.278 323.182

8 }) 71.821 26.579 ... 29.947 128.347 109.330 ... ... - ... 6.538 12.990 1.398 24 9.275 .. . 402 2 34.000 862 3.450 5.271 2.197 5.983 3.117 323.195

5 }) 71.821 26.579 ... 29.947 128.347 109.421 ... ... - ... 6.538 12.990 6.973 1.323 ... I .. . 415 1 34.000 852 3.450 5.271 2.197 5.98B 3.071 320.843
I

1 september 71.821 26.417 ... 29.947 128.185 110.004 ... ... - ... 6.538 12.990 13.757 134 .. . ... I 398 1 34.000 862 3.450 5.271 2.197 15.983 3.194 325.9H

8 }) 71.821 26.417 ... 29.947 128.185 110.058 ... ... - ... 6.538 12.990 3.8V1 21 10.150 ... I 397 ... 34.000 852 3.450 5.271 2.197 5.973 3.312 327.217

5 }) 71.821 26.417 ... 29.947 128.185 110.223 ... ... - ... 6.538 12.990 2.823 1.027 6.950 ... 421 ... 34.000 862 3.450 5.271 2.197 5.973 3.377 324.289

2 }) 71.821 26.417 ... 29.947 128.185 108.508 ... ... - ... 6.538 12.990 3.472 2.360 5.025 ... 433 1 34.000 862 3.450 5.271 2.197 5.977 4.205 323.474

9 }) 71.821 26.417 ... 29.947 128.185 106.284 ... ... 2.428 ... 6.538 12.990 5.875 1.193 7.100 I ... 445 2 34.000 8G2 3.450 5.271 2.197 5.979 3.501 326.300

6 oktober 71.821 26.417 ... 29.947 128.185 106.420 ... ... 2.428 ... 6.538 12.990 17.541 2.317 .. . ... 422 1 34.000 862 3.450 5.271 2.197 5.9G3 3.277 331.862

3 }) 71.821 26.417 ... 29.947 128.185 107.374 ... ... 2.428 ... 6.538 12.990 13.225 85 ... ... 447 , 1 34.000 862 3.450 5.271 2.197 5.963 4.019 327.035

0 » 71.821 26.417 ... 29.947 128.185 107.477 ... ... 2.428. ... 6.538 12.990 10.182 49 ... ... 452 2 34.000 862 3.450 5.271 2.197 5.963 3.853 323.899

7 » 71.821 26.417 ... 29.947 128.185 107.660 ... ... 2.428 ... 6.538 12.990 6.965 715 ... ... 487 1 34.000 862 3.450 5.271 2.197 5.963 3.967 321.039

3 november 71.821 26.297 ... 29.947 128.065 107.629 ... ... 2.428 ... 6.538 12.990 11.525 38 ... ... 4G5 2 34.000 862 3.450 5.271
!

2.197 5.964 4.104 325.528

7 » 71.821 26.297 ... 29.947 128.065 106.591 ... ... 2.428 ... 6.538 12.990 13.952 39 ... ... 438 1 34.000 862 3.450 5.271 2.197 5.949 4.792 327.563

7 » 71.821 26.638 ... 29.947 128.406 105.802 ... ... 2.428 ... 6.538 12.990 11.747 41 ... ... 433 2 34.000 862 3.450 5.271 2.197 5.949 4.106 324.222

4 » 71.821 26.638 ... 29.947 128.406 105.786 ... 5 2.428 ... 6.538 12.990 11.837 80 ... ... I 446 1 34.000 862 :J.450 5.271 2.197 5.950 4.080 324.327

1 december 71.821 26.638 ... 29.947 128.406 105.868 ... ... 2.428 ... 6.538 12.990 19.236 207 ... ... 416 2 34.000 862 3.450 5.271 2.197 5.953 4.232 332.056

8 » 71.821 26.470 ... 29.947 128.238 108.273 ... ... 2.428 ... 6.538 12.641 16.906 1.319 1.275 ... 427 2 34.000 862 3.450 5.271 2.197 5.943 4.473 334.243

5 » 71.821 26.470 ... 29.947 128.238 108.351 ... ... 2.428 ... 6.538 12.641 12.814 3.235 2.800 ... 442 1 34.000 862 3.450 5.271 2.197 5.944 4.478 333.690

2 » 71.821 26.470 ... 29.947 128.238 108.362 ... ... 2.428 ... 6.538 12.315 14.555 4.900 6.375 ... 439 1 34.000 862 3.450 5.271 2.197 5.942 4.252 340.125

9 » 71.821 26.470 ... 29.947 128.238 107.539 ... ... 2.428 ... 6.538 12.315 19.057 856 7.400
I

... I 434 1 34.000 862 3.450 5.2H 2.197 5.956 5.611 342.156

I I I

2

1
2
3

1
1
2

1
1
2

1
2
2

1
2
2

1
2

1
2
2

(1) Waarvan hel kapitaal: Ir. 400 miljoen.



WEEKSTATEN IN HET « BELGISCH STAATSBLAD» GEPUBLICEERD IN 1975
(Miljoenen franken) PASSIVA

Orderekening :
Rekeningen-courant : Monetaire reserve

Bestuur der Internationaal
Postchecks :

Europees

Tegoed voor
Totaal Munllonds : Fonds Te leveren Pensioenkas

Kapitaal.

-ekenl nq van de Bankbiljetten Interne- der Bijzondere reserves en TOTAAL
Schatkist Banken Diverse voor

Ministers van tionœle trekkings. Groot- vreemde val. van het Diversen afschrijvings· DATA

Ncrtionœle I in het rekeningen- verbintenissen rechten, Monetaire
in omloop akkoorden hertogdom rekeningen PASSIVA

Opvoeding buitenland, courant netto Samen- België en goud Personeel
Buitengewone en te op zicht Luxem- (I)

'let van 1l·7·1973· Gewone eonjunctuur- gewone betalen
cumulatieve werking

onderwij swet- rekening taks rekeningen waarden
toewijzing burg

geving}

11.792 256.346

I
17 7 366 1.336 2.575 260.647 10.186 ... 20.746 300 11.323 5.213 12.659 4.835 325.909 6 jan. 1975

11.745 251.000 2 7 303 1.204 2.446 254.962 10.186 ... 20.746 300 11.713 5.215 12.909 4.835 320.866 13 »

11.574 248.227 6 7 243 2.043 2.307 252.833 10.186 ... 20.190 300 11.713 5.243 13.050 4.835 318.350 20 »

11.477 243.676 10 7 286 2.387 2.163 248.529 10.186 ... 20.190 300 12.469 5.774 7.167 5.274 309.889 27 »

11.263 248.975 67 7 401 2.081 2.104 253.7.25 10.186 ... 20.122 300 13.410 5.777 7.430 5.274 316.233 3 februari

11.264 248.477 36 I 7 393 2.056 2.187 253.156 10.186 20.122 300 13.814 5.763 7.656 5.274 316.271 10... »

11.038 245.993 65 7 365 2.780 2.119 251.329 10.186 ... 19.349 300 13.815 5.828 7.931 5.274 314.012 17 »

11.039 244.884 109 7 352 2.801 2.527 250.680 10.186 ... 15.588 300 13.827 5.878 8.133 5.274 309.866 24 »

10.863 252.104 65 7 4.36 2.274 2.158 257.044 10.186 ... 15.588 300 11.382 5.888 9.373 5.274 315.035 3 maart

10.691 252.545 57 7 372 1.604 2.06] 256.646 10.186 ... 15.474 300 11.408 5.878 9.520 5.274 314.686 10 »

10.646 250.000 50 7 359 1.380 1.974 253.770 10.186 ... 15.427 300 11.421 5.879 9.676 5.274 311.933 17 »

10.535 249.801 77 7 270 1.606 2.067 253.828 10.186 ... 15.546 300 11.409 5.883 9.781 5.274 312.207 24 »

10.436 255.333 ... 7 335 2.125 2.010 259.810 10.186 ... 15.509 300 11.399 5.889 10.047 5.274 318.414 28 »

10.263 257.618 22 7 271 1.541 2.200 261.659 10.186 ... 15.502 300 11.351 5.875 10.241 5.274 320.388 7 april

10.263 255.342 22 7 24.4 1.622 2.016 259.253 10.186 ... 15.400 300 11.358 5.914 9.452 5.274 317.137 14 »

10.218 255.255 90 7 268 2.341 2.118 260.070 10.186 ... 15.438 300 10.981 5.935 9.578 5.274 317.771 21 »

10.076 255.035

I
16 7 236 5.166 2.057 262.517 10.186 ... 15.434 300 10.686 5.941 9.883 5.274 320.221 28 »

10.039 264.627 62 7 346 1.303 2.169 268.51·1 10.186 ... 15.429 300 10.682 5.955 10.118 5.274 326.458 5 mei

9.963 263.312 49 7 290 1.176 2.118 266.952 10.186 ... 15.428 300 10.684 5.963 10.352 5.274 325.139 12 »

9.886 264.329 60 7 304 2.083 2.226 269.009 10.186 ... 15.428 300 10.857 5.963 10.615 5.274 327.632 16 »

9.710 263.698 85 7 259 2.366 2.169 268.584 10.186 ... 11.622 300 10.857 5.977 11.355 5.274 324.155 26 »

9.618 271.685 24 7 370 1.688 1.967 275.741 10.186 ... 11.622 300 11.212 5.981 11.828 5.274 332.144 2 juni

9.518 271.974 9 7 281 1.455 2.020 275.746 10.186 ... 11.619 ... 11.039 5.983 12.093 5.274 331.940 9 »

9.298 271.786 11 7 369 2.550 2.044 276.767 10.186 ... 7.812 ... 10.852 5.985 13.014 5.274 329.890 16 »

9.225 272.454 20 7 324 1.510 1.840 276.155 10.186 ... 7.672 ... 10.683 5.986 13.361 5.274 329.317 23 »

8.983 282.307 7 7 317 2.451 1.926 287.015 10.186 ... 7.672 ... 10.594 6.005 13.989 5.274 340.735 30 »

8.879 286.448 6 7 254 1.278 1.868 289.861 10.186 ... 47 ... 10.594 5.992 14.333 5.274
I

336.287 7 juli

8.732 282.663 24 7 227 2.226 1.861 287.008 10.186 ... 40 ... 10.632 5.995 13.550 5.274 332.685 14 »

8.732 277.950 11 7 373 1.320 1.826 281.487 10.186 ... 40 ... 10.588 5.995 13.674 5.274 327.244 18 »

8.645 272.049 15 7 205 2.185 1.921 276.382 10.186 ... 1 ... 10.594 5.995 13.815 5.274 322.247 28 »

8.462 277.016 21 7 257 1.388 1.901 280.590 10.186 '" 1 ... 10.594 5.983 14.120 5.274 326.748 4 augustus

8.398 273.204 11 7 194 1.469 1.863 276.748 10.186 ... ... ... 10.587 5.983 14.404 5.274 323.182 11 »

8.287 272.508 10 7 205 1.981 1.873 276.584 10.186 ... ... ... 10.587 5.983 14.581 5.274 323.195 18 »

8.207 269.881 138 7 21:31 2.105 1.812 274.174 10.186 ... ... .. . 10.587 5.983 14.639 5.274 320.843 25 »

8.128 275.905 112 7 408 1.691 1.788 279.911 10.186 ... ... ... 10.629 5.983 14.991 5.274 326.974 1 september

7.978 275.815 2 7 753 1.585 1.884 280.046 10.186 ... ... .. . 10.629 5.973 15.109 5.274 327.217 8 »

7.738 272.918 G 7 675 1.545 1.844 276.995 10.186 ... ... ... 10.629 5.975 15.230 5.274 324.289 15 })

7.738 272.040 Ei
!

7 687 1.452 1.959 276.1:)1 10.186 ... ... ... 10.628 5.977 15.258 5.274 323.474 22 »

7.556 272.244 14 7 766 3.872 1.884 278.787 10.186 ... ... ... 10.629 5.97G 15.445 5.274 326.300 29 »

7.396 280.139 143 7 642 1.066 2.280 284.277 10.186 ... ... .. . 10.631 5.963 15.531 5.274 331.862 6 oktober

10.546 274.890 179 7 665 1.285 2.258 279.284 10.186 ... ... ... 10.630 5.963 15.698 5.274 327.035 13 })

10.488 272.730 166 rt 754 1.191 2.199 277.047 10.186 10.630 5.963 14.799 5.274 323.899 20 }), ... ... ...
10.251 268.134 94 7 636 2.869 2.265 274.005 10.186 ... ... ... 10.630 5.963 14.981 5.274 321.039 27 »

9.990 273.691 189 7 662 1.512 2.270 278.331 10.186 ... ... ... 10.012 5.964 15.161 5.274 325.528 3 november

9.942 276.012 119 7 637 1.288 2.200 280.263 10.186 ... ... ... 10.612 5.949 15.279 5.274 327.563 7 »

9.811 272.649 175 7 644 1.187 2.133 276.795 10.186 ... ... ... 10.614 5.949 15.404 5.274 324.222 17 »

9.711 271.18\J 131 7 455 2.837 2.160 276.779 10.186 ... ... ... 10.615 5.950 15.523 5.274 324.327 24 })

9.497 278.775 159 7 567 2.743 2.154 284.405 10.186 ... ... ... 10.619 5.953 15.619 5.274 332.056 1 december

13.846 279.193 4 7 524 1.880 2.664 284.272 10.186 ... ... ... 12.798 5.943 15.770 5.274 334.243 8 })

13.736 279.014 4 7 591 1.062 2.893 283.574 10.186 ... ... '" 12.797 5 044 15.915 5.274 333.6DO 15 })

13.447 285.149 19 7 545 1.467 2.764 289.951 10.186 ... ... ... 12.476 5.942 16.296 5.274 340.125 22 »

13.413 285.203 5 7 327 3.096 3.254 291.892 10.186 ... ...
I

... 12.476 5.956 16.372 5.274 342.156 29 »
I





BIJLAGE 6

ECONOMISCHE EN FINANCIELE STATISTIEKEN

Tabeli.

Geografische indeling van de uitvoer
van de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie

Maandgemiddelden in miljarden Iranken In procenten
van de totale waarde

1\J74
I

1075 v HJ75 v
(Eerste

1070 1!J71 1!J72 1!J73 1!J74 l!JGO 10

(Eerste 10 maanden)
maan-
den)

l. Landen met markteconomie .47,27 50,64 57,91 70,45 88,20 88,'29 82,79 97,0 95,9

a) Ontwikkelde landen ...... 43,39 46,56 53,33 64,79 79,57 79,80 73,80 82,4 85,5
waarvan :

Europese Economische
Gemeenschap ............ 35,31 37,S9 43,74 53,02 64,07 64,30 60,48 58,3 70,0

Oorspronkelijke leden . 32,94 35,50 40,45 48,65 57,85 58,12 53,66 50,5 62,1
Duitse Bondsrepu-
bliek ............... (11 ,67) (13,11) (14,71) (17,16) (19,71) (19,78) (19,35) (15,8) (22,4)
Frankrijk ......... (9,60) (10,26) (12,03) (15,06) (18,31) (18,46) (16,22) (10,4) (18,8)
Italië ............... (2,28) (2,25) (2,70) (3,50) (4,10) (4,23) (3,26) (3,1 ) (3,8 )
Nederland ......... (9,39) (9,88) (11,01) (12,93) (15,73) (15,65) (14,83) (21,2) (17,1)

Nieuwe leden ......... 2,37 2,39 3,29 4,37 6,22 6,18 6,82 7,8 7,9
waarvan : Verenigd
Koninkrijk ......... (1,79) (1,87) (2,63) (3,36) (4,95) (4,87) (5,50) (5,5) (6,4)

Verenigde Staten ......... 2,93 3,45 3,61 4,07 5,13 5,19 3,40 9,5 3,9
Japan ..................... 0,36 0,31 0,40 0,65 0,71 0,75 0,48 0,6 0,6

b) Ontwikkelingslanden ... 3,88 4,08 4,58 5,66 8,63 8,49 8,99 14,6 10,4

waarvan :

Leden van de Organisa-
tie van aardolie-exporte-
rende landen ............... (0,79) (0,81) (1,07) (1,49) (2,21) (2,15) (3,47) (2,8) (4,0)
Republiek Zaïre ......... (0,47) (0,52) (0,43) (0,46) (0,60) (0,58) (0,46) (1,6) (0,5)

2. Landen met centraal geleide
economie ..................... 0,81 0,79 1,05 1,73 2,86 2,83 2,78 2,5 3,2

Totaal (1) ... 48,33 51,69 59,25 72,51 91,65 91,68 86,33 100,0 100,0

Bronnen: Nationaal Instituut voor de Statistiek Berekeningen van de Nationale Bank vau België.

( 1) Inclusief scheepsproviand en diversen.
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Tabel 2.

Voor de betaling van in- en uitvoer gebruikte valuta's e)

(Inprocenten van het totaal)

Invoerbetalingen Uitvoerontvangsten

Valuta's

I I I I
I 1075

I I I I
I 19751970 1971 1972 1973 1974 (Eerste 1970 1971 1972 1973 1974 (Eerste

9 maand.) 9 maand.)

Belgische frank ..... , ............................... 23,8 25,1 27,1 26,0 25,2 25,6 45,7 46,2 46,0 48,9 52,2 50,6
Duitse mark .......................................... 18,3 18,9 18,6 19,6 20,1 20,0 17,7 17,7 18,1 17,4 16,5 16,4
Franse frank ............................................ 9,4 10,1 11,9 12,1 11,0 11,9 7,7 8,5 10,3 11,3 10,6 10,g
Nederlandse gulden ................................. 6,0 6,5 6,6 7,0 7,8 7,9 6,7 6,7 6,9 6,7 6,7 6,5
Pond sterling ............................................ 8,1 7,7 7,4 7,1 5,8 6,2 2,6 2,3 2,3 2,0 2,2 2,6
Italiaanse lire .......................................... 3,1 2,9 3,0 2,5 2,2 2,2 0,7 0,7 1,2 1,1 1,0 0,9
Deense kroon ............................................. 0,1 0,3 0,3 0,3 .. . ... . .. . .. 0,1 0,2 . .. . ..
Totaal van de valuta's der E.E.G.·landen ...... 68,8 71,5

I
74,9 74,6 72,1 73,8 81,1 82,1 84,9 87,6 89,2 87,9

Dollar van de Verenigde Staten ..................... 21,5 20,6 18,3 18,8 21,0 19,9 14,9 14,5 11,9 9,7 8,2 9,8
Overige valuta 's ..................................... 9,7 7,9 6,8 6.6 6,9 6,3 4,0 3,4 3,2 2,7 2,6 2,3

(') Het gaat uitsluitend om de betalingen van eigenlijke in- en uitvoer van goederen, dus exclusief het maakloon' en de
arbi trage.



Tabel 3.

Nationale Bank van België: goud- en devlezenreserves, termijnpositie
in buitenlandse valuta's en, tegenover het buitenland, in Belgische franken

(Miljarden franken)

Goud- en deviezenreserves 'I'ermijnpoait.ie waarvan :

Netto- Jaurlijkse
'l'egoe- tegoeden verande- Jaarlijkse

den hij bet Bel· Eind· Positie Positie ringen in veraride-
bij het Euro- Buiten- gische totuni in in de totale ringen

Einde periode Goud- Interna- pese landse franken
'I'otaal Buiten- Bel· 'I'otaal buiten- Bel· goud- en in het

voor- tienale Fonds val ute 'e à lnndse gische landse gische deviezen- eindtotaal
rund Morre- voor Ù valuta's franken reserves (3 )

taire Moue- contant
contant valuta's franken

(3)
Fonds taire

(2 ) (f) ~
(1) Samen- (a)+(b)

werking +(e)+ (i) ~ (il ~ (k ) ~ (1) ~
(a) (b) (e) (d) (e) (d)+(e) (g) (h) (g)+(h) (f)+(i) (d)+(g) (e)+ (h) (m) (n)

1969 ......... 76,0 7,8 - 35,6 -0,9 118,5 -34,2 3,7 -30,5 88,0 1,4 2,8

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 ......... 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 +10,4(4) +11,4(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 +12,4 +13,4

1975 Nov. 71,8 59,0 ... 112,4(5)-3,7 239,5 -10.,6 13,0 2,4 241,9 101,8 9,3 +19,5(4) +19,9(4)

Dec. 71,8 58,7 ... 113,7(5)-3,7 240,5 -12,1 11,9 - 0,2 240.3 101,6 8,2 +18,4 +18,8

(1) Omvatten a) de rechten die de Belgische Staat bezit als lid van het Inter-
nationale 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, en b) de voorschotten die de Bank voor
haar eigen rekening aan het Fonds binnen de « oliefaciliteit » verleende krachtens
een met het Fonds gesloten overeenkomst die dool' de Regering werd goedgekeurd.

e) Verschil tussen de tegoeden op het buitenland (behalve de uitvoeraccepten ),
en de verplichtingen tegenover het buitenland, inzonderheid tegenover de centrale
banken.

(3) Exclusief de boekhoudkundige veranderingen, namelijk die welke voortvloeien
a) uit de aanpassingen van diverse tegoeden en verplichtingen, ten gevolge 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 Washing-
ton op 18 december 1971, en van de devaluatie van de dollar van de Verenigde Staten
in 1973, b) uit toewijzingen van bijzondere trekkingsrechten aan België in 1970,
1971 en 1972, en c) uit wijzigingen van de wisselkoersen die, sedert januari 1974,
mogelijk de tegenwaarde in Belgische franken van de veranderingen in de aangehouden
buitenlandse valuta's hebben beïnvloed.

(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 4.

Officiële wisselkoersen vastgesteld door de in de Verrekenkamer te Brussel vergaderde bankiers

(Dagelijlcse noleringen, in Belgische franken)

1 1 1 1 1 100 1 1 1 1 1 100 1
100 100 1 100

1975 U.S.- pond Nederl. Duitse Franse Ital. Oenedese Zwits. Zweedse Deense Noorse Oostenr. Finse

dollar sterling lire dollar frank kroon kroon kroon schill.
escudo peseta

mark
zaïre yell

gulden mark frank

Januari
Hoogste 36,32 84,90 14,50 15,04 8,15 5,58 39,69 14,28 8,91 6,43 6,98 214 ,00148,00 64,71 10,15 72,64 12,10
Laagste 34,51 82,69 14,37 14,95 8,OG 5,45 34,67 13,95 8,70 6,28 G,92 210,50 143,60 61,72 9,90 69,03 11,64
Gemiddelde 35,45 83,78 14 ,44 14 ,99 8,12 5,50 35,66 14,05 8,78 6,32 6,95 211 ,52145,55 63,16 10,00 79,89 11 ,85

Februari
Hoogste 35,55 84,28 14,51 15,03 8,19 5,51 35,65 14,22 8,78 6,40 6,99 212,75 145,50 63,20 10,05 71 ,10 12,05
Laagste 34,04 82,60 14,38 14,89 8,08 5,42 34,08 13,91 8,73 6,28 6,93 209,60 143,25 61,18 19,81 69,09 11,72
Gemiddelde 34,80 83,32 14,45 14,94 8,13 5,46 34,78 14.,06 8,75 6,30 6,95 210,94 143,94 62,01 9,95 69,60 11,94

Maart
Hoogste 34,66 83,54 14,54 14,92 8,23 5,49 34,65 14 ,16 8,81 6,38 7,07 210,50 145,00 61,96 9,88 69,33 12,11
Laagste 33,94 82,63 14,43 14,79 8,14 5,42 34,0:'313,72 8,74 6,28 6,96 208,25 142,00 61,23 9,78 67,88 11,90
Gemiddelde 34,34 83,10 14 ,49 14,83 8,18 5,45 34,36 13,88 8,77 6,33 7,00 209,26 143,41 61,62 9,81 68,68 11 ,99

April
Hoogste 35,48 83,88 14,55 14,86 8,50 5,58 35,35 13,79 8,87 6,42 7,09 210,00 148,00 62,91 9,92 70,96 12,20
Laagste 34,63 83,40 14 ,48 14,78 8,26 5,51 34,53 13,70 8,83 6,32 7,00 208,50 143,00 61,94 9,80 69,25 11,91
Gemiddelde 35,15 83,32 14,51 14,80 8,38 5,55 34,82 13,75 8,85 6,37 7,05 208,98 144,24 62,50 9,86 70,30 12,05

Mei
Hoogste 35,22 82,43 14,58 15,01 8,82 5,61 34,48 14,15 8,95 6,48 7,10 213,00 145,00 62,91 9,93 70,45 12,15
Laagste 34,67 80,01 14,49 14,78 8,50 5,54 33,51 13,75 8,85 6,35 7,00 208,60 143,00 62,22 9,77 69,35 11 ,90
Gemiddelde 34,89 81,01 14 ,5::314,87 8,63 5,57 33,94 13,95 8,89 6,41 7,07 210,12 143,87 62,52 9,84 69,79 12,00

Juni
Hoogste 35,25 81,29 14,59 14,99 8,77 5,62 34,23 14,09 8,97 6,45 7,16 212,75 161,50 62,97 9,94 70,50 12,03
Laagste 34,76 76,95 14,44 14,90 8,68 5,57 33,88 13,94 8,91 6,41 7,10 210,40 144,00 62,48 9,86 69,51 11,84
Gemiddelde 34,94 79,71 14,51 14,94 8,73 5,59 34,06 14,02 8,93 6,43 7.13 211 ,30145,23 62,68 9.90 69,88 11,93

Juli
Hoogste 38,44 83,02 14,51 15,01 8,80 5,78 37,23 14,20 8,99 6,49 7,16 213,25 149,00 65,92 10,17 76,88 12,92
Laagste 35,42 77,76 14,39 14,86 8,67 5,61 34,39 14,04 8,89 6,41 7,06 210,00 144,50 63,03 9,95 70,84 11 ,99
Gemiddelde 36,80 80,39 14,44 14,93 8,72 5,67 35,72 14,11 8,94 6,45 7,10 211,95 145,59 64,28 10,05 73,59 12,43

Augustus
Hoogste 38,47 82,45 14 ,55 14,93 8,79 5,77 37,27 14,37 8,98 6,44 7,06 212,00 146,00 65,94 10,16 76,94 12,92
Laagste 38,05 80,37 14,41 14,81 8,72 5,71 36,77 14,20 8,80 6,41 6,95 210,25 144,75 65,25 10,10 76,10 12,75
Gemiddelde 38,28 80,96 14 ,49 14,86 8,75 5,7::3 37,00 14.27 8,87 6,43 7,01 211 ,02145,19 65,67 10,12 76,56 12,86

September
Hoogste 40,49 83,09 14,72 15,11 8,82 5,85 39,69 14,76 8,89 6,51 7,06 214,30 1,.47,5067,45 10,30 80,98 13,37
Laagste 38,42 81,17 14,54 14,89 8,74 5,75 37,33 14,34 8,78 6,43 6,96 211 ,00145,00 65,83 10,12 76,84 12,93
Gemiddelde 39,21 81,78 14 ,61 14,99 8,77 5,79 38,22 14,48 8,83 6,46 7,00 212,44 146,00 66,39 10,17 78,42 13,09

Oktober
Hoogste 39,72 80,97 14,70 15,13 8,88 5,80 38,85 14,71 8,90 6,52 7,09 214 ,30147,75 66,71 10,13 79,43 13,15
Laagste 38,51 79,48 14,62 15,06 8,81 5,71 37,51 14,52 8,85 6,43 7,01 212,50 145,75 65,40 10,02 77 ,Ol 12,76
Gemiddelde 38,94 80,11 14,66 15,09 8,84 5,74 38,02 14,63 8,87 6,47 7,05 213.22 146,47 65,83 10,07 77,89 12,90

November
Hoogste 39,56 80,25 14,72 15,11 8,88 5,78 39,17 14,77 8,95 6,48 7,12 214 ,00147,75 66,37 10,17 79,12 13,06
Laagste 38,47 79,73 14 ,67 15,06 8,84 5,72 37,79 14,66 8,86 6,46 7,03 212,75 146,00 65,36 10,06 76,94 12,76
Gemiddelde 39,03 79,98 14 ,69 15,08 8,86 5,75 38,50 14,71 8,90 6,47 7,07 213,12 146,53 65,88 10,11 78,06 12,91

December
Hoogste 39,69 80,13 14,72 15,12 8,89 5,81 39,18 15,10 9,02 6,46 7,14 215,00 147,50 66,54 10,28 79,38 13,00
Laagste 39,34 79,55 14,69 15,05 8,82 5,77 38,82 14,78 8,93 6,38 7,09 213,10 144,75 66,01 10,15 78,68 12,87
Gemiddelde 39,51 79,91 14,71 15,07 8,86 5,79 39,01 15,00 8,97 6,43 7,11 213,80 146,32 66,32 10,22 79,03 12,94

Jaar
Hoogste 40,49 84,aO 14,72 15,13 8,89 5,85 39,69 15,10 9,02 6,52 7,16 215.00 161,50 67,45 10,30 80,98 13,37
Laagste 33,94 76,95 14,37 14,78 8,06 5,42 33,51 13,70 8,70 6,28 6,92 208,25 142,00 61,18 9,77 67,88 11 ,64
Gemiddelde 36,80 81,45 14,54 14,95 8,58 5,64 36,19 14,24 8,86 6,41 7,04 211,50 145,22 64,10 10,01 73,61 12,41



Tabel 5.

Schatkistontvangsten en -ultgaven voortvloeiend uit de uitvoering
van de lopende budgettaire verrichtingen

(Miljarden [rtmken )

Huwe cijfers Vergelijkbaar Saldo
gemaakte cijfers (l)

(e) =
Ontvangsten

I
Uitgaven Ontvangsten

I
Uitgaven (a) - (b)

ot
(a) (b) (c) (d) (c) - (d)

1970 ................. " ........ 295,2 279,5 294,7 279,0 +15,7
1971 ..................... ..... 320,5 309,7 324,3 313,5 +10,8
1972 ........................... 360,5 360,8 367,8 368,1 - 0,3
1973 ........................... 404,5 408,4 430,2 434,1 - 3,9
1974 ........................... 483,8 484,4 513,1 513,7 - 0,6

1974 Eerste 10 maanden ... 405,7 413,3 429,9 437,5 - 7,6
1975 Eerste 10 maanden ... 471 ,3 51ö,6 496,8 542,1 -'15,3

e) De cijfers zijn vergelijkbaar gemaakt, enerzijds, door uitschakeling van de
ontvangsten en uitgaven betreffende het Bestuur van de Posterijen en dat van het
Maritiem Transport die, vóór de oprichting van de Regie der Posterijen en van de
Regie voor Maritiem 'I'ransport in 1971, begrepen waren in de verrichtingen volgens
begroting en, anderzijds, door toevoeging bij deze laatste van de lopende gedebudget-
teerde ontvangsten en uitgaven van het Fonds voor Economische Expansie 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 6.

Officiële stand van de rijksschuld

(Miljarden franken)

Directe schuld Van de
in Belgische franken Indirecte

Republiek
in buiten- Zaïre '1'ot331

Einde periode Schuld op landse schuld over-
(4)Geves- middel- Kort- geld- 'I'otnul (2 ) genomen

tigde lange lopende 'Pot aal soorten schuld
schuld termijn schuld (I) (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 .................. 559,4 15,9 120,0 695,3 5,5 700,8 62,9 1,0 764,7

1974 Oktober ...... 621,4 19,7 114,8 755,9 4,7 760,6 59,8 0,8 821,2
December ... 613,7 19,7 123,4 756,8 4,6 761,4 59,2 0,8 821,4

1975 Oktober ...... 687,0 17,6 139,4 844,0 3,9 847,9 85,6 0,5 934,0
December ... 681,9 17,2 140,4 839,5 3,7 843,2 85,1 0,4 928,7

Bron: Ministerie van Financiën, Bestuur der 'I'hesuur-ie.

(') Exclusief de intergouvernementele schulden voortvloeiend uit de oorlog 1914-
1918.

(2) 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.

(3) Schuld waarvan de Belgische Staat de last voor zijn rekening nee~t 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.

(') 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 6bis
vermeldt de veranderingen in de rijksschuld die voor de Schatkist geen aanleiding
gaven tot geldbewegingen.
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Tabel 6bis.

Rijksschuld e~ beschikbare middelen voor de
dekking van de netto flnanolerlngsbehoetten van de centrale overheid

(V erande ringen in miljarden franken)

1974
I

1975
1970 1971 1972 1973 1974

(Eerste 10 maanden)

l. Rijksschuld (1) .................. +23,3 +23,0 +66,9 +53,1 +56,7 +56,5 +112,6

2. Verrichtingen zonder geldbewe.
gmgen:
a) Schatkistcertificaten in het

bezit van het Internationale (- 0,5) ( -10,4) (+ 3,9) (+ 1,3) (- 0,7) (- 1,3) (- 2,0)
Monetaire Fonds (2) .........

b) Tegoeden van de Nationale
Bank van België bij het
Bestuur der Postchecks voor
rekening van de Ministers

( ... ) (- 0,3)van Nationale Opvoeding (3) (- 0,2) ( -- 2,1) (-) (-) (-)

c) Diversen ..................... ( ... ) c- 0,1) (- 0,5) (+ 2,8) ( ... ) ( ... ) ( ... )

Totaal 2 ... - 0.5 -10,8 + 3,2 + 2,0 - 0,7 - 1,3 - 2,0

3. Beschikbare middelen voor de
dekking van de netto Iinancie-
ringsbehoeften door de Schatkist +23,8 +33,8 +63,7 +51,1 +57,4 +57,8 +114,6
(= l. - 2.) .....................

4. Gedebudgetteerde schuld ten las.
te van de centrale overheid (4) +13,9 +17,6 +23,7 +19,9 +19,5 +15,9 + 17,2

5. Beschikbare middelen voor de
dekking van de netto financie-
ringsbehoeften van de centrale
overheid (= 3. + 4.) (5) ...... +37,7 +51,4 +87,4 +71,0 +76,9 +73,7 +131,8

e) Volgens tabel ô van onderhavige bijlage.

(2) De afgifte van schatkistcertificaten aan het Internationale Monetaire Fonds
voor de gedeeltelijke storting van de verhogingen van het Belgische quotum geeft
uiteraard geen aanleiding tot een thesaurieontvangst ; de overige veranderingen in de
portefeuille van het Fonds, die gepaard gaan met zijn verrichtingen in Belgische fran-
ken, hebben, overeenkomstig de vigerende wettelijke en conventionele bepalingen,
ontvangsten en uitgaven bij de Nationale Bank van België en niet bij de Schatkist tot
gevolg.

e) Tot november 1973, d.w.z. gedurende de periode dat in de rijksschuld was
opgenomen de verplichting van de Staat die overeenstemt met de bedoelde tegoeden.
De veranderingen in deze laatste hebben bewegingen in de tegoeden van de Ministers
van Nationale Opvoeding bij de Bank als juiste tegenpost.

(4) 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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Chartaal geld (*)

(Miljarden [rtmken )

Door de Door de Jaarlijkse
Nationale Bank Schatkist Chartaal geld veranderingen

vun België uitgegeven (1) in het
uitgegeven biljetten churteul geld
biljetten en munten

183,0 7,0 185,2
188,2 7,5 190,7 + 5,5
201,8 8,1 204,5 +13,,8
222,6 8,5 225,3 +20,8
238,5 9,1 240,7 +15,4

243,1 9,2 246,1 + 5,4 (2)

256,1 9,5 258,4 +17,7
273,7 9,9 277,1 +18,7 (')

288,4 10.2 n.b. Il.b.

Tabel 7.

Einde periode

1969
1970
1971
1972
1973

1974.Oktober
December

1975 Oktober
December

(") Zie 'I'ijdschrift van de Nationnle Bank van België, Stabistieken , tabel XIII-4.

(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 dool' 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 8.

Giraal geld (*)

(Miljarden franken)

In het bezit van de bedrijven en particulieren

I

In het Jaarlijkse
bij de bij het bij de bezit veruude-

Einde periode Nationale Bestuur banken van de Eindtotaal ringen
Bunk van der en Totaal overheid in het

België Postchecks overheids- I (1) eindtotaal
instellingen

1969 ..................... 0,4 43,9 131,2 175,5 25,7 201,2
1970 ..................... 0,4 49,6 152,6 202,6 25,3 227,9 +26,7
1971 (" ) ............... 0,6 49,6 176,4 226,6 29,6 256,2 +28,3
1971 (3 ) ............... 0,6 49,6 176,4 226,6 34,0 260,6
1972 ..................... 0,6 60,3 206,1 267,0 38,0 305,0 +44,4
1973 ..................... 0,5 61,4 231,2 293,1 43,2 336,3 +31,3

1974 Oktober ....... 0,2 64,1 248,7 313,0 41,7 354,7 +18,4(4)
December ...... 0,3 61,5 259,9 321,7 47,6 369,3 +33,0

1975 Oktober ......... 0,3 70,4 287,6 358,3 47,8 406,1 +36,8(4)

(*) Zie Tijdschrift van de Nationale Bank vun België, Statisbiekeu , tabel XIII-4.

(1) Tegoeden van de buitengewone rekenplichtigen bij het Bestuur der Post-
checks en direct opvraagbare rekeningen en rekeningen voor ten hoogste een maand
van de openbare besturen bij het Gemeentekrediet van België.

(2) Oude reeks.

(3) Nieuwe reeks. Het verschil tegenover de oude reeks vloeit voort uit een
betere telling van de tegoeden van de buitengewone rekenplichtigen bij het Bestuur
der Postchecks.

(4) Verandering in de eerste tien maanden.
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Tabel 9.

Deposito's op gewone boekjes

( Veranderingen in miljarden franken)

Depositonemende instellingen

I

Algemene

I
Privé-

I

Openbare TotaalBanken Spaar- en spaarkassen krediet-
Lijfrentekas instellingen

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

1974 ........................... +12,9 +17,8 +13,7 + 6,2 + 50,6

1974 Eerste 10 maanden ... + 2,7 + 6,9 + 4,8 + 3,5 + 17,9
1975 Eerste 10 maanden ... +37,0 +21,9 +19,3 + 8,3 + 86,5
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Tabel 10.

Uitstaande obligaties en kasbons in Belgische franken

Indeling naar emittenten

(Ve-randeringen in miljarden franken)

Privé-
spaar-

F'innnciêl a Overige kassen,
Centrale overheids- publiek- hypotheek- Overigeoverheid rechtelijke Banken en rroLnnl

(1)
instellingen

lichnrn eu en I kapita- emittenten
(2 )

instellingen lisutie-
maatschap-
pijen (2 )

1970 ..................... + 28,4 + 42,2 + 6,7 + 4,6 + 7,0 + 5,3 + 94,2
1971 ..................... + 79,4 + 48,9 + 11,9 + 4,8 + 7,2 + 10,0 +162,2
1972 ..................... + 94,6 + 33,4 + 13.7 + 5,3 + 4,5 + 23,1 -~-174,6
1973 ..................... + 79,2 + 41,5 + 8,1 + 6,1 v+ 8,9 v+ 16,9 v+160,7

1974 ..................... + 66,1 + 57,0 v+ 6,9 + 6,9 v+ 12,4 v+ 10,7 v+160,O

1974 Eerste 10 maanden + 74,2 + 44.5 v- 2,5 + 5,3 v+ 10,4 v+ 10,4 v+142,3
1975 Eerste 10 maanden + 96,4 + 65,3 v+ 10,6 + 8,2 v+ 11,2 v+ 17,8 v +209,5

(1) Directe en indirecte schuld, alsmede de gedebudgetteerde schuld ten laste
van de centrale overheid, voor zover zij kon worden opgetekend.

(2) 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 Anderemet financiële Overige
overwegend instellingen Overheid Buitenland houders Totaal

geldscheppend (1) (2 )
karakter

1970 ..................... + 29,4 + 5,3 + 0,4 r- 0,2 + 59,3 + 94,2
1971 ..................... + 48,9 + 45,2 + 2,0 r+ 1,0 + 65,1 +162,2
1972 ..................... + 56,0 + 58,6 + 1,8 r+ 0,7 + 57,5 +174,6
1973 ..................... + 48,3 + 26,3 + 2,5 r+ 0,6 v+ 83,0 v+160,7

1974 ..................... + 38,2 + 24,5 + 2,0 + 0,2 v+ 95,1 v+160,0

1974 Eerste 10 maanden + 35,6 + 22,4 + 2,4 + 0,2 v+ 81,7 v+142,3
1975 Eerste 10 m. ... v + 61,4 + 53,4 + 0,9 + 1,8 + 92,0 +209,5

(') Exclusief de netto-aankopen van sommige financiële instellingen, waarvan het
bedrag voor 1975 niet bekend is : die van de instellingen voor verzekering op het leven
en tegen arbeidsongevallen en die van de pensioenfondsen.

(2) De cijfers van deze kolom zijn als sluitpost berekend en vertegenwoordigen
in hoofdzaak de netto-aankopen van de particulieren en van de bedrijven. Zie tabel ] 2
van deze bijlage.
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Tabel 12.

Obligaties en kasbons in Belgische franken
in het bezit van de particulieren en de bedrijven

Indeling naar emittenten

(Verande'ringen in miljarden franken)

Privé·
spaar-

Overige kassen,
Centrale Financiële publiek- hypotheek- Overige
overheid overheide- rechtelijke Banken en emittenten rrotaal

instellingen Lelramen en kapita-
instellingen Jisebie-

maatschap-
pijen

1970 ..................... +13,1 +29,6 + 1,8 + 4,6 + 7,2 + 3,0 + 59,3

1971 ..................... +16,5 +29,9 + 2,0 + 4,8 + 7,1 + 4,8 + 65,1

1972 ..................... +19,4 +18,5 + 9.,0 + 5,2 + 4,3 + 8,1 + 57,5

1973 ..................... +20,0 +36,3 + 1,6 + 6,1 v+ 8,6 v+lO,4 v+ 83,0

1974 ..................... +25,4 +42,7 + 2,8 + 6,7 V +11,7 v+ 5,8 v+ 95,1

1974 Eerste 10 maanden +29,1 +33,4 v- 1,9 + 5,3 v+ 9,9 v+ 5,9 v+ 81,7
1975 Eerste 10 maanden +26,8 +44,1 v+ 0,9 + 8,3 v+10,1 v+ 1,8 v+ 92,0
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Tabel 13.

Giraal geld
Totaalcijfers dergedane betalingen en gebruiksfrequentie (*)

(!YI aandgemiddelden per standaardmaand van 25 dagen)

Totnulcijfers van de gedane betalingen G ebruiksfreq uent.ie(M iljarden franken)

doormiddel doormiddel vau de van de
van direct van tegoeden 'I'otnnl direct tegoeden

opvraagbare bij het Bestuur opvrnagbaree bij het Bestuur
bankdeposito's der Postchecks bankdeposito's der Postchecks

1970 ........................... 325,7 207,3 533,0 3,33 4,13
1971 ........................... 375,7 234,4 610,1 3,28 4,24

435,4 266,4 701,8 3,25 (1)
1972 ........................... 4,15
1973 ........................... 522,5 293,3 815,8 3,38 4,41
1974 ........................... 646,6 353,5 1.000,1 3,99 4,82

1974 Eerste Il maanden ... 634,8 350,8 985,6 3,93 4,75
1975 Eerste Il maanden ... 696,1 407,1 1.103,2 3,84 5,05

--- ---
(2 ) (2 )

--- ---
1974 le kwartaal ............ 586,5 346,4 932,9 3,79 3,74 4,77 4,62

2e kwartaal ............ 655,2 362,7 1.017,9 3,92 3,94 4,75 4,75
3e kwartaal ............ 636,7 339,8 976,5 3,85 4,09 4,70 4,88
4e kwartaal ............ 708,0 365,2 1.073,2 4,39 4.14 4,87 5,10

1975 le kwartaal ............ 673,9 415,8 1.089,7 4,04 4,03 5,44 5,21
2e kwartaal ............ 738,1 430,9 1.169,0 4,03 3,90 5,15 5,06
3c kwartaal ............ 658,6 370,9 1.029,5 3,44 3,84 4,53 4,86

(*) ZIe 'Pijdschrift van de Nationale Bank van België. Stntist.ieken, tabel XIII-13.

e) De cijfers van 1972 tot 1975 zijn, om statistische redenen, niet geheel ver-
gelijkbaar met die van de voorgaande jaren.

(2) Voor seizoeninvloeden gecorrigeerde cijfers.
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Tabel H.

Rentepercentages van beleggingen in Belgische franken
die openstaan voor het publiek (')

Termijndeposito's Deposito's Rendement bij do uitgifte
Gemiddeldvnn de kasbons en obligatiesbij de banken op gewone vnn de openbare beursrendement

(3 maanden) spaarboekjes l.red ietinstellingen van de
Einde periode bij de staatsleningen

Algemene (met meer
Spear- en dan 5 jnur

Grote
Gewone Lijfrentekas looptijd)

deposito's deposito's (3 ) (1 jnar ) (5 jaur) (4)
(2 )

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 .................. 9,500 5,75 4,75 6,75 7,50 7,92

1974 Juni ......... ri ,875 6,75 5,75 8,00 8,75 8,86
December ... 10,500 7,00 6,25 8,25 9,75 9,03

1975 Januari ...... 9,500 7,00 6,25 8,25 9,75 9,24
Februari ... 8,625 6,50 6,25 8,00 9,75 8,79
Maart ... .... . . 7,000 6,00 6,00 7,75 9,00 8,71
April ......... 6,500 6,00 6,00 7,25 8,50 8,42
Mei ......... 5,875 5,50 5,75 7,25 8,50 8,09
Juni ......... 5,500 5,00 5,50 6,75 8,00 8,07
Juli . . .... . .. 5,750 5,00 5,50 6,75 8,00 8,21
Augustus ... 5,375 5,00 5,50 6,75 8,00 8,41
September ... 5,125 5,00 5,50 6,75 8,00 8,50
Oktober ...... 5,750 4,65 5,50 6,75 8,00 8,50
November ... 5,875 4,65 5,50 6,75 8,00 8,53
December ... 5,875 4,65 5,50 6,75 8,00 8,72

(') Percentages vóór belastingheffingen bij de bron.

(") 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. 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) Percentages 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 15.

Rentepercentages van de Belgische geldmarkt, de Buro-frank en de Euro-dollar (*)

Niet-
Schatkistcertificaten geviseerde Deposito's

uitgegeven en niet- in Euro-valuta's
bij toewijzing H.W.I. : gecertifi- (3 maanden)

Schatkist- (4) geviseerde ceerde (2)
certi- Renten- of gecertificeerde bank-

fioaten fonds- accepten
Daggeld op zeer cer+i- ban kuccepten verhandeld

(1) korte ficuteu betreffende op de
termijn (4 maan- markt van
(3 maan- den) invoer het pnrt.i-

den) (3 ) (6 maan- (9 maan- (120 dagen culiere Belgische Dollars
(2) den) den) en minder looptijd) disconto franken (7 )

(2) (5) (voor
ongeveer
90 dagen)

(2) (6)

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 7,45 - 6,00 7,00 7,31 6,37
1971 ............ 3,70 4,80 5,15 5,35 5,65 4,45 5,65 5,75 5,62
1972 .... . .... ... 2,48 4,50 4,85 4,85 5,25 4,90 5,40 5,81 5,62
1973 ........ ... 4,81 7,65 7,95 - - 7,65 9,50 10,25 9,87

1974 Juni ...... 8,97(8) 11,25 11,50 - - 8,65 12,25 12,56 12,75
December 9,51(9) 10,50 11,00 - - 8,65 10,00 10,90 11,25 9,87

1975 Januari ... 6,47 9,50 10,00 10,75 10,75 8,15 8,85 9,50 10,25 7,25
Februari ... 5,46 8,50 9,00 9,50 9,25 8,00 8,10 8.50 9,25 7,12
Maart ... 3,92 7,30 7,40 8,00 - 6,75 6,75 7,35 7,75 6,62
April ...... 4,53 7,15 7,25 7,75 8,00 6,25 6,90 7,25 6,50
Mei ...... 4,77 6,60 6,75 7,50 7,50 5,75 6,45 6.63 5,87
Juni ...... 4,30 G,OO 6,25 6,50 6,75 5,75 5,85 6,06 6,50
Juli ...... 4,93 6,25 6.50 6,50 6,75 5,75 5,85 6,38 6,75
Augustus 5,10 6,05 6,20 6,75 7,00 5,25 5,70 5,94 7,12
September 4,33 6,05 6,20 6,75 7,00 5,25 5,60 5,94 7,75
Oktober ... 4,50 6,05 6,20 6,75 6,90 5,25 5,60 6,31 6,50
November 3,88 6,05 6,20 6,75 6,90 5,25 5,80 6,56 6,75
December 3,94 6,05 6,20 6,75 - 5,25 5,80 6,44 5,62

..,
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(*) Zie 'I'ijdschrif't vun de Nutionale Bunk van België, Stutist.ieken, tubellen XIX-2 en 3 .

( 1) Daggemiddelden.
( 2) Einde periode.
(3) Laatste wekelijkse toewijzing van de periode.
(4) Laatste toewijzing van het jaar of toewijzing van de maand.
e) Tussen 1 juni 1970 en 22 oktober 1(:)73 : rentepercentages voor de verrichtin-

gen op 61 tot 120 dagen. Het gaat om het percentage voor de accepten die worden
aangerekend op het herdiscontoplafond van de cederende bank bij de Nationale Bank
van België; van 8 juli 1974 tot 26 februari 1975 verschilde het percentage naargelang
de accepten werden aangerekend op het subplafond A (Iinkerkolom ) of op het subpla-
fond B (rechterkolom) .

(6) Vanaf 22 januari 1975 : niet op de herdiscontoplafonds aangerekende
accepten.

(7) Bron : The Times. Tarief voor de belegger die zich niet dekt op termijn.
(8) Eerste halfjaar.
(9) Tweede halfjaar.



Tabel 16.

Officieel disconto- en voorschottentarief van de Nationale Bank van België

Disconto Voorschotten in rekening-courant
en lening in tegen

Geaccepteerde,
bij een bunk

gedomicilieerde
wissels, warrants Schatkist-

ell Schatkist- en certificnten
geviseerde (3) Rentenfonds- uitgegeven voor Andereof gccertifi- Overige wissels certificaten meer dun overheide-ceerde (4) uitgegeven voor 130 dagen

accepten en promessen maximum en voor fondsen
waaraan 130 dagen maximum (2 )

buitenlandse (1) 374 dagen
handels- (l)

truusacties
ten grondslag

liggen

Einde jaar

1969 ........................... 7.50 9,50 9,00 9,50 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
1975 ........................... 6,00 6,00 6,00

1975

1 januari 29 januari ...... 8,75 (5) 9,50 9,50
30 januari 12 maart ...... 8,25 (5) 9,00 9,00
13 maart 23 april ......... 7,50 8,00 8,00
2·:1april 28 mei ............ 7,00 7,50 7,50
29 mei 20 augustus ...... 6,50 6.50 6,50
21 augustus· 31 december 6.00 6,00 6,00

(1)
(2)
CS)
(4) Het certificeringsstelsel werd op 1 juni 1970 ingevoerd.
(5) Rentepercentage van het op het herdiseontosubplafond A aangerekende

papier. Voor de betrokken periodes was de discontovoet voor het op het subplafond B
aangerekende papier :

1974 (einde van het jaar)

Maximaal beleningspercentage 95 pct.
Maximaal beleningspercentage 80 pct.
Het visum werd afgeschaft op 1 april 1974.

1975 1 januari - 29 januari
30 januari - 26 februari
27 februari - 12 maart

9,50
9,50
9,00

pct.
pct.
pct.

8,25 pct.
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Tabel 17.

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

1975 Januari
Februari
Maart
April
Mei
Juni
Juli
Augustus
September
Oktober
November
December

Herdisconteringsmogelijkheid
van het Herdi contering-

en Waarborginstituut
voor de mobilisering

van niet op de
herdiscontoplufouds
aangerekend 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

9,00
8,50
7,75
7,25
6,50
6,50
6,50
6,00
6,00
6,00
6,00
6,00

(1) Rentepercentages die sedert 21 december 1973 bestaan.

(2) Rentepercentages die sedert 8 juli 1974 bestaan.
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Voorschotten boven het
maandelijkse quotum

toegewez an aan de
beuken, de privé-
spaarkas sen en de
openbare krediet-

instellingen
( 2)

13,00
12,75
11,75
10,75
10,25
10,25

9,25
9,25
8,25
7,75
7,00
6,75
7,00
6,50
6,50
6,50
6,50
6,50



Tabel 18.

Daggeld (*)

(M iliarden franken)

Knpitanl uitgeleend door Kapitaal opgenomen door
Totaal

de het de van de
het het Herdiscon- verban-de Renten- overige de Renten- tering- en overige deldebunken fonds instel- bunken fonds Waarborg- instel- kapitalen

lingen instituut lingen

Daggemiddelden

1970 ........................... 3,8 1,6 3,2 1,4 0,1 6,7 0,4 8,6
1971 ........................... 4,4 1,2 3,2 1,9 0,3 6,1 0,5 8,8
1972 ........................... 5,2 0,8 3,5 2,2 1,2 5,4 0,7 9,5
1973 ........................... 6,4 0,9 4,2 2,9 3,1 4,8 0,7 11,5
1974 ........................... 6,2 1,4 4,2 3,1 3,9 4,2 0,6 11,8
1975 ........................... 6,5 5,7 3,4 4,1 0,1 10,4 l,a 15,6

(") Zie 'I'ijdschrift van de Nationale Bank van België, Statietieken. 'tabel XVIII-I.
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BIJLAGE 7

Koninklijk besluit yan 24 november 1975 houdende goedkeuring yan wijzigingen
aan de statuten yan de Nationale Bank yan België

(Belgisch Staatsblad van 12 december 1975)

BOUDEWIJN, Koning der Belgen,

Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 11 april 1975 tot wijziging van het koninklijk besluit n" 29
van 24 augustus 1939, betreffende de bedrijvigheid, de inrichting en de bevoegdheden
der Nationale Bank van België, genomen ter uitvoering van de wet van 1 mei 1939
(art. 1, 1, h);

Gelet op artikel 92 van de statuten van de Nationale Bank van België;

Gelet op het afschrift van een openbare akte verleden op 27 oktober 1975 voor
Mr. Jacques Possoz, notaris te Brussel, waarbij aan de statuten van de naamloze ven-
nootschap « Nationale Bank van België» wijzigingen worden aangebracht die door de
regelmatig gevormde algemene vergadering der aandeelhouders werden aangenomen;

Gelet op het Regentsbesluit van 13 september 1948 en de koninklijke besluiten
van 1 oktober 1957, 29 juli 1959, 8 maart 1968 en 22 september 1969;

Op de voordracht van Onze Minister van Financiën,

Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1. - Goedgekeurd worden de volgende wIJzlgmgen, aangebracht aan
de statuten van de Nationale Bank van België, bij hierboven beoogde akte van 27 okto-
ber 1975 :

1°) De tekst van artikel één wordt vervangen door de volgende tekst

« Voor de Nationale Bank van België, opgericht in de vorm van een naamloze
vennootschap, ingesteld krachtens de wet van 5 mei 1850, en het laatst verlengd
overeenkomstig de wet van 19 juni 1959, gelden voortaan de bepalingen van het
koninklijk besluit n" 29 van 24 augustus 1939, genomen ter uitvoering van de wet van
1 mei 1939, bepalingen het laatst gewijzigd bij de wet van 11 april 1975, en de
onderhavige statuten.

Zij heeft haar maatschappelijke zetel te Brussel ».
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Van Koningswege :

De Minister van Financiën,
W. DE CLERCQ

2°) De tekst van artikel twee wordt vervangen door de volgende tekst :

« De Bank vestigt bijbanken of agentschappen in de plaatsen van het grondgebied
van de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie waar de noodwendigheid wordt vast-
gesteld in overleg met de betrokken regering ».

Art. 2. - Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staats-
blad is bekendgemaakt.

Art. 3. - Onze Minister van Financiën is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 24 november 1975.

BOUDEWIJN
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BIJLAGE 8

OVEREENKOMST VAN 31 DECEMBER 1975

tussen de Belgische Staat en de Nationale Bank van België
tot wijziging van de Overeenkomst van 31 december 1973 aangaande het in werking

stellen van de staatswaarborg op de tegoeden in USA dollars van de Bank
overeenkomstig de brief van de Minister van Financiën dd. 18 februari 1972.

Gelet op het zevende lid van artikel 6 van de besluitwet n" 5 van 1 mei 1944,
zoals deze laatst werd gewijzigd door de wet van 7 juni 1973, waardoor de Belgische
Staat de Nationale Bank van België waarborgt tegen elk disagio of verlies dat deze
laatste zou kunnen ondergaan op haar tegoeden in USA dollars die zij diende te ver-
werven in uitvoering van de verplichtingen die België op zich genomen heeft ten
opzichte van het Internationaal Monetair Fonds;

Gelet op de door de Minister van Financiën aan de Gouverneur van de Natio-
nale Bank van België gerichte brieven dd. 18 februari 1972 en 31 december 1973 die
de uitvoeringsmodaliteiten van de staatswaarborg vaststellen;

Gelet op de Overeenkomst van 31 december 1973 tussen de Belgische Staat en
de Nationale Bank van België aangaande het in werking stellen van de staatswaar-
borg op de tegoeden in USA dollars van de Bank overeenkomstig de brief van de
Minister van Financiën dd. 18 februari 1972;

Overwegend dat het passend is de aflossingsmodaliteiten van de Schatkistbons,
waarvan sprake in artikel 3 van de genoemde Overeenkomst, te herzien;

Werd overeengekomen wat volgt tussen

de Belgische Staat, vertegenwoordigd door zijn Minister van Financiën, de heer Willy
De Clercq, enerzijds,

en

de Nationale Bank van België, vertegenwoordigd door haar Gouverneur, de heer Cecil
de Strycker, anderzijds,
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C. de Strycker.

Enig artikel. - Het artikel 4 van de Overeenkomst van 31 december 1973 wordt
vervangen door de volgende beschikking

« Het niet afgeloste bedrag van de Schatkistbons, uitgegeven in toepassing van
artikel 3, dat op 31 december 1974, 861.577.752 Belgische frank bedroeg, zal aan Je
Bank worden betaald in vijf annuïteiten, waarvan de eerste, ten belope van 61.577.752
Belgische frank, te betalen is op 31 december 1975 en waarvan de andere, ieder ten
belope van 200 miljoen Belgische frank, te betalen zijn op 31 december van de
volgende jaren, »

Opgemaakt in tweevoud te Brussel, op 31 december 1975.

Voor de Belgische Staat,
De Minister van Financiën,

w. De Clercq.

Voor de Nationale Bank van
België,

De Gouverneur,
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