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De eerste maanden van het voorbije jaar stonden in het teken van de
herleving van de bedrijvigheid, die vanaf het tweede kwartaal van 1975
in de Verenigde Staten op gang was gekomen en daarna oversloeg naar
de gezamenlijke industrielanden. Zij berustte hoofdzakelijk op de weder-
aanvulling van de voorraden, de aankopen van duurzame verbruiksgoede-
ren door de gezinnen en de overheidsuitgaven. Typisch voor de voorgaande
cyclussen was, dat op die. aanvankelijke herleving een herstel van de
industriële investeringen volgde; nu was dit evenwel over het algemeen
niet het geval. Vandaar dat het groeitempo bijna overal vertraagde vanaf
het tweede kwartaal van 1976.

De economie
van de
industriclanden,

De werkgelegenheid bleef ontoereikend en onthulde verstoringen van
structurele aard.

De consumptieprijzen stegen minder dan in 197.5; de kracht van de
inflatie bleef verschillen van land tot land.

Het samenvallen van de conjunctuuropleving veroorzaakte in het
eerste halfjaar van 1976 een verhoging van de prijzen van de grondstoffen.
Terzelfder tijd leidde de wederaanvulling van de voorraden in de industrie-
landen tot een verruiming van de invoer van basisprodukten, zodat het
tekort in het lopende betalingsverkeer van die landen gezamenlijk toenam
tegenover 197.5; aan de andere kant vermeerderde het lopende overschot
van de lid-staten van de Organisatie van de aardolie-exporterende 'landen
en verminderde het lopende tekort van het geheel van de andere ontwik-
kelingslanden. In de groep van de industrielanden vertoonde het verloop
van het verkeer met het buitenland een zeer heterogeen beeld. De over-
schotten van de Bondsrepubliek Duitsland, Zwitserland en Nederland
groeiden nog aan, terwijl de meeste andere Europese landen, behalve het
Verenigd Koninkrijk, hun toestand zagen verslechten; in de grote landen
buiten Europa vertoonde het lopende betalingsverkeer van het ene jaar
tot het andere een ommekeer : het omvangrijke Amerikaanse overschot
maakte plaats voor een licht tekort, terwijl Japan opnieuw crediteur werd.

De weerslag van de lopende betalingen op de valutamarkten werd
meestal versterkt door verplaatsingen van kapitalen. Deze laatste hadden
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De Belgische
economie.

dus doorgaans een evenwichtsverstorende uitwerking. De wisselkoersen
vertoonden dan ook zeer sterke schommelingen, ook in die landen waar de
overheden hun regulerende marktinterventies hebben voortgezet. Het inter-
nationale valutastelsel bleef tweeslachtig; vele landen ondergingen achter-
eenvolgens zowel de nadelen van de vaste koersen als die van de zwevende
koersen, inzonderheid, enerzijds, zware deviezenverliezen en, anderzijds,
de weerslag van de daling van de externe waarde van de nationale valuta's
op de binnenlandse kosten. De acties gevoerd door de verschillende natio-
nale autoriteiten konden niet beletten dat de vroegere uiteenlopende
ontwikkelingen van de koersen voortduurden: de sterke valuta's werden nog
sterker en de zwakke nog zwakker. De zwevende valuta's ondergingen
een depreciatie tegenover de valuta's van de landen van de Europese Eco-
nomische Gemeenschap die nog de akkoorden van Bazel inzake de schom-
melingsmarges toepassen en waarbij Zweden en Noorwegen zich in feite
aansloten; binnen die groep van zogenaamde « slanglanden )) werden
medio oktober, op verzoek van sommige lid-staten - andere dan de Bel-
gisch-Luxemburgse Economische Unie -, de spilkoersen gewijzigd: de
Duitse mark werd opgewaardeerd met 2 pct., terwijl werd besloten tot
devaluaties van 4 pct. voor de Deense kroon en van 1 pct. voor de Zweedse
en de Noorse kroon.

De coniunctuur in België weerspiegelde die van de belangrijkste
buitenlandse partners, behalve dat het herstel iets trager op gang kwam.
De herleving van de activiteit begon aan het einde van de zomer van 1975
en duurde voort tot midden 1976. Gedurende die periode, zoals trouwens
tijdens de rest van het jaar, verminderde het volume van de industriële
investeringen niettemin nog in vergelijking met het reeds afgezwakte peil
van het voorgaande jaar : de ooornaamste hinderpaal voor het herstel van
de investeringsneiging was het bestaan van een belangrijk ongebruikt
produktievermJ.ogen; een andere rem was de vrij zwakke rendabiliteit
van talrijke bedrijven, vooral in de sectoren die met het buitenland moeten
concurreren : de verbetering die in de eerste maanden van het jaar merk-
baar was, volstond niet om de gevolgen van de recessieperiode uit te wis-
sen en de verzwaring van de fiscale lasten uit hoofde van de belasting op
de nominale meerwaarden der voorraden en van de ontoereikendheid der
fiscale afschrijvingen bleef wegens de stijging van de prijzen voortduren.

De coniuncturele vertraging die in de tweede helft van 1976 tot uiting
kwam, is voornamelijk te wijten aan een verzwakking van de buitenlandse
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bestellingen, vooral van metaal- en textielprodukten die een eerste ver-
werking ondergaan, aan de stilstand in de voorraadvorming van de be-
drijven en, ten slotte, aan een vertraging van de aankopen van sommige
duurzame goederen door de gezinnen. Maar aangezien de bestedingen van
de overheid in vast kapitaal en de woningbouw verder de eonjunctuur
ondersteunden, vertoonde de totale binnenlandse vraag al bij al minder
sterke veranderingen dan de buitenlandse vraag.

Na in 1975 te zijn verminderd met 1,9 pct., is het volume van het
bruto nationale produkt in 1976 waarschijnlijk met 3 pct. toegenomen: het
zal dus dat van 1974 slechts met iets meer dan L pct. overtreffen. Boven-
dien geeft de aldus gemeten groei voor 1976 een bedrieglijk beeld van de
vermeerdering van het reële inkomen van de natie. De ruilvoet is immers
opnieuw verslechterd, d.w.z. dat de prijzen van de ingevoerde produkten
gemiddeld meer gestegen zijn dan die van de uitgevoerde produkten. De
hoeveelheid goederen die moest worden uitgevoerd om een zelfde hoe-
veelheid ingevoerde goederen te dekken, was groter in 1976 dan in 1975.
Tengevolge van dat additionele beslag op de produktie van goederen en
diensten voor het beschouwde jaar, ten gunste van het buitenland, kon het
reële inkomen dat werkelijk beschikbaar is voor binnenlandse bestedingen
niet in dezelfde mate toenemen als het nationale produkt. In werkelijkheid
zijn die bestedingen echter sterker gestegen dan het inkomen: de afwijking
veroorzaakte een ommekeer in de balans van het lopende verkeer, die defici-
tair werd. Toch was de ontoereikendheid van de nationale middelen niet
het gevolg van een toestand van meer dan volledige tewerkstelling
of van overbezetting van de uitrustingen: het produktievermogen van deze
laatste was op verre na niet volledig benut.

De herleving bracht geen fundamentele wijziging in de toestand van
de werkgelegenheid. Ze deed weliswaar de gedeeltelijke werkloosheid aan-
zienlijk teruglopen, maar ze had slechts weinig invloed op de volledige
werkloosheid: ze heeft de stijging ten hoogste wat afgeremd. De nieuwe
verzwakking van de coniunctuur in de tweede helft van het jaar leidde zeer
snel tot een stijging van de werkloosheid. Bovendien is de relatieve belang-
rijkheid van de structurele component van de werkloosheid verder toege-
nomen : men mag veronderstellen dat hij in de herfst overeenstemde met
ongeveer 40 pct. van het aantal normaal arbeidsgeschikte volledig werk-
lozen.

De toestand op de arbeidsmarkt, de bedaring van de prijsinflatie en
de maatregelen vervat in de herstelwet van 30 maart 1976 werkten de ver-
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traging in de stiiging van de lonen zeer in de hand. Van september 1975
tot september 1976 is de gemiddelde bruto uurverdienste toegenomen met
11 pct., tegen 24 pct. in 1974. Die vertraging samen met de verbetering
van de produktiviteit die met de verhoging van het produktietempo ge-
paard ging, verklaren in hoofdzaak waarom de stijging van de loonkosten
per eenheid produkt in de verwerkende niioerheid, na van maart-mei 1974
tot maart-mei 1975 een rekordpeil te hebben bereikt, gedurende de twaalf
volgende maanden veel zwakker was. Aangezien de andere factoren die
de winsten van de industriële bedrifven bepalen het voordeel van de groei
van het volume van de omzet blifkbaar niet hebben tenietgedaan, moeten
de brutowinsten over het algemeen genomen in 1976 minder ongunstig zifn
geweest; in vele gevallen deed de verbetering zich voor in het eerste half-
[aar. De inkomens van de landbouwers en die van de andere onafhankelijke
beroepen zouden zich ook minder ongunstig hebben ontwikkeld dan in
1975, in reële termen.

Onder invloed van de ontwikkeling van de wereldmarkten gingen in
België de groothandelsprijzen van de grondstoffen en van de halfafge-
werkte produkten tot in iuli 1976 opnieuwomhoog. Voor de industriële
eindprodukten verliep de stiigerule beweging minder snel, maar zif duurde
langer. Over het geheel beschouwd was de verhoging van het algemene
peil van de groothandelsprijzen in België evenwel zwakker dan in tal van
andere industrielanden, ten dele doordat de stiiging van de priizen van de
gezamenliike invoer werd afgeremd door de versterking van de gemid-
delde koers van de Belgische frank. Die [eiteliike opwaardering heeft even-
eens bifgedragen tot de vertraging van de stijging der consumptiepriizen,
die terugliep van 11 pct. in 1975 tot 7,6 pct.

Ret tekort op de balans van het lopende verkeer van de Belgisch-
Luxemburgse Economische Unie met het buitenland beliep fr. 23 milfard
voor de eerste tien maanden. De deviezenreserves van de Bank vermin-
derden gedurende die periode evenwel met fr. 52 miljard. Tijdens de
periodes van koortsachtige bedrijvigheid op de valutamarkten in het eerste
en het derde kwartaal van 1976 zijn per saldo immers zeer aanzienliike
kortlopende kapitalen naar het buitenland afgevloeid. Die verplaatsingen
van kasmiddelen geschiedden in de vorm van wijzigingen in de betalings-
termijnen en via bewegingen in de positie van de banken in deviezen en
in Belgische franken tegenover het buitenland, als gevolg van orders van
ingezetenen en buitenlanders. In de laatste twee maanden van het [aar
is de toestand omgeslagen : de lopende betalingen sloten met een groot
overschot en er werden netto kapitaaltoevloeiingen opgetekend; de valuta-
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reserves van de Bank werden opnieuwaangevuld ten belope van ongeveer
fr. 28 miljard.

Over het gehele jaar beschouwd, werden de financiële spaarmiddelen
in hoofdzaak belegd op de binnenlandse financiële markten, waar de vraag
krachtig bleef. Als eerste factor dient te worden vermeld dat, wegens het
toegenomen tekort van de lopende transacties van de centrale overheid,
de netto financieringsbehoeften van de gezamenlijke overheid - centrale
en lagere samen - voor de eerste tien maanden fr. 174 miljard be-
droegen, tegen fr. 141 miljard voor dezelfde periode van 1975. In de tweede
plaats heeft de sector (( bedrijven )) zijn bruto schuldenlast eveneens
opgedreven om de wederaanvulling van de voorraden te financieren
en, gedurende een deel van het [aar, om te voorzien in de vervanging
van de kasmiddelen die werden gebruikt om nettovorderingen op het bui-
tenland te vormen; de vraag naar kort krediet was trouwens bijzonder
krachtig gedurende de periodes van onrust op de valutamarkten. Inde
derde plaats heeft de sector cc particulieren ))meer langlopende schulden
aangegaan dan in 1975 om woningen te bouwen. Verhoudingsgewijze
vroegen de bedrijven en particulieren meer langlopende kredieten dan in
1975, de particulieren wegens de aard van de te financieren uitgaven en
de bedrijven o.m. in verband met de bijzonder sterke stijging van de rente-
percentages voor kort krediet. De financiële activa waarvan die nieuwe
schulden de tegenwaarde vormen hebben, meer dan in 1975, de vorm aan-
genomen van tegoeden in Belgische franken. De neiging om monetaire
kasmiddelen of andere financiële activa met geringe of onveranderde op-
brengst aan te houden is verminderd.

Het monetaire beleid en meer in het bijzonder de keuzen die de over-
heden onder de mogelijke doelstellingen moesten maken ondergingen, meer
nog dan vroeger, de invloed van de belemmeringen van een open economie
die afhankelijk is van het buitenland op het gebied van de produktie en
het verkeer van goederen en diensten en op dat van het kapitaalverkeer.
De gegevens waarmee het beleid rekening moest houden waren " verslech-
tering van de conjunctuur vanaf het midden van het jaar, het probleem
van de werkloosheid, dat reeds zorgwekkend teas gedurende de herstel-
periode maar daarna nog scherpere vormen aannam, de hardnekkigheid
van de inflatie en,ten slotte, de twee golven van onrust die de deviezen-
markten hebben geschokt en waarvan de tweede de langste en de krach-
tigste was. Bij het vastleggen van de doelstellingen waaraan voorrang moest
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worden verleend, werden niet alleen de onmiddelliike voor- en nadelen van
elke doelstelling tegen elkaar afgewogen, maar werd ook de balans opge-
maakt in een veel verder perspectief voor de economie in haar geheel.

Kon de deviezenspeculatie rationeel li;ken in de berekeningen van
het aizonderliike economische subiect, hetzii als een bescherming tegen
een relatieve depreciatie van de frank, hetzi; soms als een middel oni kapi-
taalwinsten, voortvloeiend uit koersverschillen, te realiseren, toch vormde
zii, door haar omvang, een bedreiging voor de externe waarde van de na-
tionale geldeenheid. Welnu, in de heersende omstandigheden zou een
depreciatie van de frank zonder enige twiifel onmiddellijk een aanleiding
ziin geweest voor een verhoging van de in de nationale munt uitgedrukte
priizen der ingevoerde produkten en aldus spoedig een nieuwe impuls
hebben gegeven aan de stiiging van de binnenlandse priizen en kosten.
Aangezien de intensiteit waarmee die soort van ingevoerde inflatie zich
verspreidt, over het algemeen afhangt van het aandeel van de invoer in de
totale besteding, van de mogelukheden die buitenlandse produkten te ver-
vangen door binnenlandse en van de strakheid der formele of impliciete
banden tussen priizeï: en inkomens, was het gevaar biizonder groot dat de
Belgische economie door die kwaadaardige koorts zou worden aangetast
en meegesleept in de noodlottige spiraal van wisselkoersen en priizen. De
Belgische verwerkende niiverheid betrekt een aanzienluk deel van haar
produktiegoederen uit het buitenland; zii beschikt meestal niet of niet ge-
noeg - dat is het geval met de energie - over de mogeli;kheden om die
ingevoerde goederen door nationale produkten te vervangen; tenslotte be-
hoort België tot die landen waar de al dan niet geïndexeerde inkomens van
iedere aard in symbiose met elkaar en met de priizet: eoolueren. In die
omstandigheden zou een depreciatie van de frank, op enkele uitzonderin-
gen na, slechts een kortstondig voordeel hebben opgeleverd voor de uit-
voer, de produktie en de werkgelegenheid; daarentegen zou zij na een vrii
korte termiin ongetwiifeld hebben geleid tot een versnelling van de in-
flatie, met haar nasleep van nieuwe handicaps en verstoringen. Ofschoon
zii minder van het buitenland afhankeli;k waren dan de Belgische economie,
hadden andere industrielanden reeds tot hun schade het bewï;s geleverd
dat een neerwaartse aanpassing van de koers van de nationale geldeenheid
niet noodzakeliitc de ultieme weg is voor de binnenlandse expansie en voor
de terugkeer naar het externe evenwicht en dat die ontwaarding eerder de
inflatoire factoren kan aanwakkeren en bovendien oorzaak kan ziin van
speculatieve gedragingen, van kapitaalafvloeiingen die tot de nieuwe
verwachte koersverschuivingen leiden.
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Daarom heeft de Bank, met instemming van de Regering, besloten
zich in het raam van het monetaire beleid in de eerste plaats te verzetten
tegen de ontwikkelingen die hadden kunnen leiden tot een verlaging van
de spilkoers van de Belgische frank binnen de ({slang )),of zelfs tot de uit-
treding van België uit dat gebied van vaste wisselkoersen. In de voorgaande
bladzijden is eraan herinnerd dat de aanpassing van de spilkoersen, in
oktober, op verzoek van partnerlanden geschiedde; de wiizigingen waar-
toe aan het einde van de onderhandelingen werd besloten waren trouwens
van geringe omvang.

In periodes waarin de gedragingen van ingezetenen en buitenlanders
oorzaak ziin van verstorende kapitaalbewegingen, is het stelsel van de
dubbele valutamarkt een onontbeerlijke bescherming gebleken, want aan-
zienluke hoeveelheden financiële activa hadden naar het buitenland kun-
nen worden verplaatst. Dat stelsel verhindert evenwel niet de verplaatsin-
gen van bedriijsmiddelen, die plaatsgriiper; via veranderingen in de
betalingstermijnen, ter gelegenheid van handelstransacties die tot het
domein van de gereglementeerde markt behoren; het oermiid: evenmin
de wiizigingen in de posities die de banken eventueel op de gereglemen-
teerde markt moeten innemen om tegemoet te komen aan de vraag van hun
cliënteel. Die wiizigingen werden beperkt door specifieke regelingen :
in [uni werden voor de contante posities van de banken in buitenlandse
valuta's strengere grenzen vastgesteld. Aan de andere kant werden de
banken verzocht de debetrente op zeer kort krediet in Belgische franken
dat aan hun buitenlandse correspondenten boven de gebruikeliike bedra-
gen werd verstrekt, gedurende de eerste weken van oktober bijzonder
sterk te verhogen.

Het is meer door de geldpolitiek stricto sensu dat de autoriteiten de
verplaatsingen van kortlopende kapitalen, waartoe de binnenlandse of
buitenlandse bedriteen overgingen, hebben kunnen afremmen. Dat beleid
van de Bank omvatte een besnoeiing van de liquiditeitscreatie op de bin-
nenlandse geldmarkt en een verhoging van de rentepercentages voor kort
krediet; die acties leunden trouwens bij elkaar aan.

Het verloop van de binnenlandse economische activiteit was weliswaar
niet van dien aard dat het een stiiging van de kosten van het kortlopende
krediet wenseliik maakte. Toch vormde het geen onooerkomeliik beletsel.
Het rentepeil, in elk geval dat voor kort krediet, is immers geen belang-
riike factor van de bestedingsbeslissingen of is het niet meer.
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Uit de ervaring blijkt duidelijk dat de investeringen van de bedrijven
beantwoorden aan een geheel van andere factoren, o.m. de bezettingsgraad
van het produktievermogen, die meer doorwegen dan de kredietkasten; de
rentepercentages voor middellang of lang krediet zijn in 1976 overigens
maar heel weinig verhoogd en bovendien heeft de verbetering van de sub-
sidieverlening door de overheid, waartoe in 1975 werd besloten, haar uit-
werking laten gelden. Van hun kant worden de bewegingen van de voor-
raden weliswaar in ruime mate gefinancierd door middel van bankkrediet,
maar in de iongste decennia verliepen ze meestal in dezelfde richting als de
rente voor kort krediet; de verhogingen van deze laatste in de fasen van
opgaande coniunctuur hadden geen cmmuldelliike weerslag op de aan-
kopen waartoe op grond van andere factoren was besloten; weliswaar werd
het [aar 1976 helemaal niet gekenmerkt door coniunotuuroersnellingen en
men zou dan ook geneigd ziin een oorzakeliik: verband te leggen tussen het
duurder worden van het bankkrediet i-n de tweede helft van het [aar en de
stopzetting in de aanvulling van de voorraden; maar het bliikt dat die stil-
stand veeleer het gevolg is van de verwachtingen met betrekking tot het
verloop van de vraag : dezelfde aarzeling van de bedriicen werd waarge-
nomen in die landen waar de rente voor kort geld vriiwel niet was gestegen.

De verhoging van de rente voor kort krediet heeft de produktiekosten
van de bedrijven wis en zeker verzwaard. Volgens berekeningen van de
Bank zou de rentelast van de kortlopende en langlopende schuld ongeveer
een twintigste van de totale waarde van de in de verwerkende industrie
geproduceerde goederen en diensten uitmaken; een verhoging met 1 pct.
van de rente voor kort krediet doet die waarde met nauuieliiks 0,3 pct. ver-
meerderen, terwiil de twee voornaamste kostenelementen - te weten de
lonen en de ingevoerde produkten - door een depreciatie van de frank in
een forse en algemene stiiging zouden ziin meegesleurd. In dat verband
moet worden gewezen op het verschil tussen de ziensunize van, enerzijds,
de firma waarvan de micro-economische visie veeleer op de naaste toekomst
gericht is en waarvan de berekeningen ervan uitgaan dat (( al het overige
geliik bliift )), en, asulerziids, de overheid die van een macro-economisch
standpunt moet uitgaan en rekening moet houden met de onderlinge af-
hankeliikheid, de verwevenheid, de afgeleide gevolgen, kortom, met de
dynamiek van de oerschiinselen in een langere periode. Hoewel de overheid
zich bii haar beleidskeuze moet laten leiden door een globale benadering
van de problemen, heeft zii toch oog gehad voor het biizondere geval
van de bedrisoen met hoge schulden, waarvan de bedriijsuitkomstea konden
te liiden hebben onder biikomende financiële lasten en die niet rechtstreeks
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deelnamen aan de overdracht van kasmiddelen naar het buitenland. De
wens van de Bank dat bij de verhoging van de debetrentetarieven selec-
tiever zou worden te werk gegaan, bleef niet zonder uitwerking, maar het
enige onderscheid dat de banken hebben kunnen invoeren was gebaseerd
op de orde van grootte van de kredieten. De Bank wou een nog grotere
selectiviteit verkrijgen, maar dit bleek niet verwezenlijkbaar. Die onmoge-
lijkheid hoeft geen verwondering te wekken : alleen een autoritair
kredietbeheer had de banken zijn wil kunnen opleggen; nu bestaat er in
een regime, waarin het economische beleid de beginselen van de markt-
economie in acht neemt, geen enkele discriminatiemaatstaf, geen enkel
doeltreffend registratie-instrument en geen enkele nauwkeurige controle
waardoor het mogeliik. zou zijn een zo strenge reglementering te bedenken
en toe te passen.

Tenslotte heeft het rentepeil van het kortlopende krediet de gezins-
bestedingen niet beïnvloed. Het afbetalingskrediet heeft hooidzakeluk: be-
trekking op enkele categorieën van aankopen - wagens en huishoudtoe-
stellen - en de beslissingen om op krediet te kopen worden beïnvloed
door de ter zake geldende voorschriften, die overigens in 1975 werden
versoepeld, en helemaal niet door de rentepercentages. Die soort schulden
van de gezinnen is trouwens, in verhouding tot het inkomen, vrij gering.
Het is in hoofdzaak oni te bouwen dat de particulieren een beroep doen op
het - overigens langlopende - krediet; die categorie van bestedingen
bleef in 1976 op een zo hoog peil dat er knelpunten ontstonden in de bouw-
sector en de prijsstiiging er nog ruimschoots hoger lag dan het gemiddelde:
los van alle andere overwegingen zag de overheid zich verplicht de toe-
neming van de huisvestingskredieten te beperken.

De deviezenverkopen waartoe de Bank, in verscheidene periodes van
het jaar, diende over te gaan om de schommelingsmarges tussen de frank
en de valuta's van de andere slanglanden niet in het gedrang te brengen,
deden de liquiditeiten van de financiële instellingen verminderen. Die in-
stellingen beperkten biigevolg hun aanbod op de geldmarkt, op een ogen-
blik dat de financieringsbehoeften van de Schatkist en van die bedrijven die
kasmiddelen naar het buitenland hadden overgeheveld nüpender werden.
Daardoor waren de Staat en de financiële instellingen geneigd zich te
richten tot de Bank, de uitlener in laatste instantie.

Met het doel de spanningen op de valutamarkt te doen afnemen,
trachtte de Bank te verhinderen dat door opneming van bankkredieten de
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afgevloeide kasmiddelen opnieuw zouden worden aangevuld en liet zij
de rentepercentages stijgen om aldus het buitenlandse kort kapitaal te
weerhouden en de leningen door niet-ingezetenen tegen te gaan.

Zij weigerde dus de verkrapping van de geldmarkt zonder meer te
compenseren door liquiditeiten te scheppen in een mate die de rente-
stijging zou hebben verzacht. De Bank kon zich echter, zelfs tijdens de
zwaarste crisismomenten op de valutamarkt, niet onttrekken aan haar ver-
plichtingen van laatste bankier van de Schatkist; deze laatste kon zich niet
meer normaal bevoorraden op de geldmarkt en dat juist op een ogenblik
dat haar financieringsbehoeften fors waren toegenomen ingevolge het te-
kort in de verrichtingen volgens begroting. Door bemiddeling van het
Rentenfonds heeft de Bank tijdelijk de door de Schatkist gevraagde addi-
tionele hulp toegestaan. Die hulp was naar omvang en duur vrij ongewoon.
De Bank beschouwde die handelwijze echter als een minder kwaad. Indien
zij de voorkeur had gegeven aan interventies over de gehele linie ter ver-
ruiming van de geldmarkt, dan ware de kans immers groot geweest dat
die geldschepping, verre van volledig naar de Schatkist te gaan, veeleer
nieuwe kapitaaluitvoer in de hand zou hebben gewerkt. Hoe dan ook,
de liquiditeiten die werden gecreëerd voor de financiering van de Schat-
kist werden door deze laatste dadelijk uitgegeven en vonden gedeeltelijk
hun weg naar de kassen van de financiële instellingen, waardoor het res-
trictief beleid van de Bank doorkruist werd.

Zij heeft dan ook met andere middelen de expansieve weerslag van
de monetaire financiering van de Schatkist moeten ondervangen. De her-
discontoplafonds en de mogelijkheid een beroep te doen op voorschotten
buiten quota werden beperkt. Die maatregelen gingen gepaard met be-
schikkingen die de financiële instellingen er moesten van weerhouden zich
thesauriemiddelen te verschaffen door het afstoten van overheidspapier,
waardoor de Schatkist zou worden verplicht te hunnen voordele een ruimer
beroep te doen op de Bank.

De onrechtstreekse uitwerking van die maatregelen op de rentevoeten
werd kracht bijgezet door verhogingen van het disconto- en rentetarief
van de Bank en van haar bijzondere penaliserende rentepercentages.

Tot tweemaal toe in de loop van het jaar ging de Bank over tot het
opruimen van haar afweerstelling. Een eerste keer, in de loop van de maan-
den mei en juni, na de eerste valutacrisis. Een tweede maal, toen de eerste
ontspanningsverschijnselen, die in oktober, vóór de opwaardering van de
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Duitse mark, merkbaar werden op vaste grond bleken te berusten; tijdens
het laatste kwartaal werden de restrictieve maatregelen geleidelijk ver-
soepeld, vervolgens opgeheven, en werden de interventietarieven stelsel-
matig verlaagd.

Door haar maatregelen in te trekken zodra de gedragingen die ze
hadden uitgelokt weer normaal werden, wou de Bank duidelijk de spe-
cifieke aard aangeven van een optreden dat haar door de gebeurtenissen
was opgedrongen. Zoals zij haar beslistheid bewezen heeft om zich kracht-
dadig te verzetten tegen ontwikkelingen die ernstige gevaren voor de eco-
nomie inhielden, heeft zij evenzeer haar streven bevestigd om, zodra zij
kon, terug te keren naar een soepeler, minder eenzijdig beleid.

Het optreden van de monetaire autoriteiten heeft weliswaar een exter-
ne onevenwichtigheid, te wijten aan kapitaalbewegingen op korte termijn,
succesvol kunnen wegwerken, maar men dient zich wel voor ogen te houden
dat het geenszins even doeltreffend kan bijdragen tot het bereiken van
alle grote economische beleidsdoelen.

Het monetaire beleid is ongetwijfeld beter gewapend om de beste-
dingen af te remmen in periodes van buitensporige vraag dan om het volu-
me ervan aan te wakkeren in een tijd van recessie en ontoereikende werk-

. gelegenheid. Het beschikt ook niet over de nodige trefkracht om een
binnenlandse kosteninflatie te stuiten; is deze soort inflatie het gevolg van
prijsstijging in het buitenland, dan kan het uiteindelijk alleen maar invloed
uitoefenen door een opwaardering van de nationale geldeenheid.

Leerstellingen die als ((monetaristisch » bekend staan, stellen voor de
weldadige stabiliseringseffecten van de geldpolitiek te verstevigen door de
vaststelling van gekwantificeerde tussendoelstellingen, d.w.z. streefcijfers
in de vorm van grensnormen voor de groei van een welomschreven begrip
geldhoeveelheid. Die aanbevelingen waren de jongste maanden het onder-
werp van zeer concrete gedachtenwisselingen tussen de monetaire over-
heden van de verschillende landen van de Europese Economische Gemeen-
schap, op verzoek van Gemeenschapsorganen die de coördinatie van het
economische en monetaire beleid wensen te versterken.

Een dergelijke koers varen, waarbij het roer op één enkele baken
gericht wordt, roept, wat België betreft, ernstige principiële bezwaren op
en stoot op toepassingsmoeilijkheden; men mag zelfs vrezen dat, in bepaal-
de omstandigheden, de doeltreffendheid van het monetaire beleid er veel-
eer zou worden door geschaad dan verbeterd.
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De financiële structuur van het land is gekenmerkt door een ver door-
gedreven branchevervaging van de financiële instellingen en door een brede
waaier van financiële activa : deze gaan van het eigenlijke geld over de
verschillende kortlopende beleggingen tot beleggingen op middellange en !

lange termijn met zeer verscheiden vervaldagen. Het geld dat gecreëerd
werd om het financieringstekort van een of ander economisch subject te
dekken, wordt gebruikt voor bestedings- en inkomensstromen en verrich-
tingen van zuiver financiële aard en wordt, bij die doorstroming, ten dele
vernietigd door de omzetting in andere financiële activa. Er doen zich snel
verschuivingen voor van de ene categorie activa naar de andere, naargelang
van de toegepaste of verwachte wijzigingen in de structuur van de rente-
tarieven. Vandaar dat het moeilijk aan te nemen is dat een of meer wille-
keurig bepaalde categorieën van die financiële activa - de kasmiddelen in
de enge betekenis of een hoeveelheid vrij liquide activa - een specifiek
strategisch belang zouden kunnen hebben, omdat die vermogenselementen
in het bijzonder de bestedingsbeslissingen zouden beïnvloeden.

Sommigen sluiten zich aan bij het voorstelom voor de geldhoeveel-
heid expansienormen vast te leggen, hoewel ze toegeven dat de schomme-
lingen van dit aggregaat niet een zodanige economische betekenis hebben
dat de hantering ervan volstaat om voor een evenwichtige groei te zorgen.
Hun houding berust op de overweging dat het overschrijden van die nor-
men door zijn psychologische weerslag een waarschuwingssignaal kan zijn :
gealarmeerd door die inbreuk zouden de economische subjecten een resttic-
tief beleid aanvaarden. Het argument is niet overtuigend. In de eerste plaats
is het goed mogelifk dat het waarschuwingssignaal waarop de overheden
met bifsturingsmaatregelen zouden moeten reageren, niet op het kritieke
ogenblik weerklinkt : het monetaire aggregaat kan onveranderd blijven
in hoeveelheid, omdat een overigens duidelijk overdreven creatie ervan
onmiddellifk wordt tenietgedaan door de uitwerking van destructieve fac-
toren; dit is het geval in een open economie wanneer de binnenlandse
inflatie oorzaak is van een tekort in de buitenlandse betalingen, dat aan-
leiding geeft tot nettoaankopen van deviezen die de niet-gevraagde bin-
nenlandse liquiditeiten afromen. Vervolgens is het psychologisch argument
een tweesnijdend zwaard : de vastlegging van een kwantitatieve monetaire
norm is willekeurig en, in sommige omstandigheden, is het mogelijk dat
de overschrijding ervan geen enkel nadeel zou hebben in het vlak van het
gezamenlijke evenwicht, terwijl het aanleiding zou kunnen geven tot even-
wichtsverstorende reacties vanwege de economische subjecten, wanneer
hierop in overdreven mate hun aandacht werd gevestigd.

XVIII



De menselijke geest is uit op automatismen die werken via eenvoudige
mechanismen en elementaire regels zijn steeds zeer aanlokkelijk, maar fun-
damenteel is het geldbeleid een te ingewikkelde stof om de toepassing
ervan in een monolithische formule te kunnen samenvatten.

Zelfs indien de centrale bank over de mogelijkheid beschikte een der-
gelijke formule doeltreffend toe te passen - wat in een open economie
bijzonder onwaarschijnlijk is -, zou men niet aanvaarden dat zij er zich
toe zou beperken de schepping van liquide middelen binnen bepaalde
kwantitatieve grenzen te houden en het aan de markt zou overlaten die
meestal relatief schaarse middelen, door significante verschillen in de
rentepercentages, te verdelen tussen de openbare en de particuliere vraag,
waarbij elk van beide slechts zou worden voldaan in de mate dat zij « de
prijs zou kunnen betalen »; Een dergelijk geldbeleid zou als te globaal
worden beschouwd. Overigens zijn de landen die het beginsel van
die kwantitatieve regulering hebben aanvaard, vaak verplicht de normen
te wijzigen om ze aan te passen aan de feitelijke gegevens of, desnoods, te
besluiten monetaire beleidsmaatregelen te nemen op grond van heel andere
criteria dan de naleving van die normen.

In werkelijkheid moet de geldpolitiek zich trachten aan te passen aan
de omstandigheden en optreden met inachtneming van deze laatste. Om
de binnenlandse bestedingen, of sommige categorieën ervan, of het kapi-
taalverkeer met het buitenland te beïnvloeden, moet zij haar actie richten
op de financiële variabelen die zij het best kan controleren of die moeten
worden gecontroleerd, ongeacht of het, naargelang van het ogenblik, gaat
om het rentepeil voor kort of lang krediet, het krediet aan de bedrijven en
aan de gezinnen, of, wanneer het politiek mogelijk is, het krediet aan de
Staat. De geldpolitiek moet kunnen beschikken over een ruim instrumenten-
bord, waarvan alle knipperlichten haar koers helpen sturen. In dat verband
vormt de opstelling van financiële rekeningen, die het verloop van de
financiële overschotten en tekorten per sector, inclusief het buitenland,
weergeven en het mogelijk maken vast te stellen waar de groei van schulden
buitensporig dreigt te worden, een veel nuttiger beoordelingselement dan
het verloop van een enkel monetair aggregaat.

Die complexiteit van de gegevens waarmee de monetaire overheden
rekening moeten houden nam nog toe onder invloed van de wijzigingen die,
in de jongste jaren, in het internationale wisselkoersstelsel optraden. Men
had nochtans kunnen hopen, steunend op de economische literatuur, dat
een stelsel van zwevende wisselkoersen het monetaire beleid zou bevrij-

XIX



De internationale
samenhang.

den van de zorg om het externe evenwicht en het aldus in staat zou stellen
er meer toe bit te dragen de doelstellingen inzake binnenlands beleid,
bitvoorbeeld de groei en de werkgelegenheid, volkomen te bereiken. Die
verwachtingen werd de bodem ingeslagen door de realiteit van de jongste :
jaren. De experimenten met zwevende wisselkoersen zijn stellig verwar-
rend, aangezien de autoriteiten van de meeste landen met een zwevende
valuta voortgingen op de valutamarkten te interveniëren. Toch kon hieruit
al enige lering worden getrokken. De eerste is dat de valutacrisissen niet
werden vermeden : de speculatie verstoorde het evenwicht evenzeer als
in een stelsel van vaste wisselkoersen en zo, in sommige gevallen, het
zweven van de koersen heeft bitgedragen tot het stopzetten van de kapitaal-
bewegingen, dan geschiedde du ten koste van grote schommelingen die
niet in overeenstemming waren met de fundamentele economische relaties.
De tweede houdt wellicht nog een grotere teleurstelling in : de verande-
ringen van de wisselkoersen waren geen betrouwbaar element voor de
wederaanpassing van de balansen der lopende betalingen; enerzijds, bleek
de impliciete hypothese dat de binnenlandse kosten en prijzen weinig
werden aangetast door een wijziging van die koersen immers verkeerd te
zijn en, anderziids, is duidelijker aan het licht gekomen dat de relatieve
priizer: slechts een van de elementen zijn, onder vele andere, die de con-
currentiepositie van een land bepalen.

De zeer uiteenlopende evoluties van de wisselkoersen van de verschil-
lende valuta's, na het opgeven van het hoofdbeginsel waarop de statuten
van het Internationale Monetaire Fonds steunden, kwamen in 1976 nog
scherper tot uiting; zij scheidden de landen in de wereld, en meer in het
bijzonder in Europa, in twee groepen: enerzijds, de sterke en crediteur-
landen, anderzijds, de zwakke en debiteurlanden.

Onbetwistbaar is de handhaving van de volkomen stabiliteit van de
koers van elke valuta op lange termijn een mythe, zelfs voor de ontwikkelde
landen. In het vroegere stelsel van vaste wisselkoersen hebben immers
tal van devaluaties en - zeldzamer - opwaarderingen plaatsgehad; een
en ander veroorzaakte toen reeds een vaag waargenomen verandering
in de gewogen, gemiddelde koers van de overige valuta's, waarvan men
onthield dat hun pariteit niet formeel gewijzigd was. Maar het staat nog
meer buiten kijf dat het laksere stelsel van de zwevende wisselkoersen
de relatieve, opwaartse of neerwaartse, schommelingen van de koersen die
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de nationale overheden voor hun valuta aanvaardden, heeft versterkt. De
Belgische frank ontsnapte evenwel aan die ontwikkeling : zijn gewogen,
gemiddelde koers schommelde weinig gedurende de jongste zes jaar en
hij vertoonde, in verhouding tot de omvang van de afwijkingen die tussen
de bedoelde koersen van de meeste grote valuta's ontstonden, voor het ge-
heel van de periode slechts een relatief zwakke - opwaartse - beweging.

Gedurende verscheidene jaren hebben tal van landen, zonder enig
reëeloverleg, afwisselend de koers van hun valuta en het bedrag van hun
nieuwe schulden of van hun vorderingen tegenover het buitenland
gemanipuleerd om het aanbod en de vraag op hun valutamarkten
te beïnvloeden. Die terugkeer naar gematigde vormen van monetair na-
tionalisme is niet zonder gevaar voor de ontwikkeling van het internatio-
naal verkeer en, bijgevolg, voor de groei van de op elkaar aangewezen
economieën van de gezamenlijke partnerlanden.

Een van de twee methodes - de schommeling van de koersen - heeft
haar zwakke punten getoond. De landen met een tekort zijn terechtge-
komen in de schadelijke kringloop waarin de stijging van de koers van de
buitenlandse valuta's en die van de binnenlandse prijzen elkaar onderling
gaande houden. De tegenovergestelde, Il voordelige )) kringloop kwam de
crediteurlanden ten goede.

De andere methode - het aangaan van schulden in het buitenland -
is uiteraard begrensd. Gedurende enkele jaren werden de leningen aan de
deficitlanden vergemakkelijkt doordat de grote surpluslanden hun over-
schotten meestal via de markten opnieuw in omloop brachten en aan de
leners geen bijzondere voorwaarden t.a.v. hun economisch beleid stelden.
Die financieringen hebben onbetwistbaar vermeden dat de wereldrecessie
van de jaren 1974-1975 nog scherpere vormen zou aannemen : zij ver-
zwakten immers de deflatoire druk die na de aardoliecrisis op de binnen-
landse vraag werd uitgeoefend door de verslechtering van de ruilvoet van
de landen die voor hun energievoorziening het meest op het buitenland
aangewezen waren. Maar de opstapeling van buitenlandse schulden, niet
alleen door de ontwikkelingslanden, maar zelfs door de industrielanden,
heeft boven bepaalde drempels aarzeling doen ontstaan bij de private uit-
leners, die meer gingen letten op het groeiende gevaar voor insolventie
van de debiteuren. Toen de officiële instellingen de plaats innamen
van de private sector, werden de eventuele hulpverleningen afhankelijk
gemaakt van de voorwaarde dat de kredietnemers hun tekort of hun schuld-
positie tegenover het buitenland zouden besnoeien. Een dergelijke inspan-
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ning loopt meestal via beleidsvoeringen die ertoe strekken de lopende reke-
ning van de betalingsbalans te verbeteren op een wijze die verenigbaar
is met het streven naar betere binnenlandse activiteit en werkgelegenheid. :

Al zijn die inspanningen om de geëiste of, in elk geval, onontbeerlijke
orde op zaken te stellen ongetwijfeld een noodzakelijke voorwaarde voor
een evenwichtiger ontwikkeling van de internationale economische betrek-
kingen, toch volstaan zij niet om die ontwikkeling te waarborgen : indien
de inspanningen van de debiteurlanden om hun lopende tekorten te ver-
minderen niet gepaard gaan met de mogelijkheid of de bereidheid van de
crediteurlanden om hun overschotten te verlagen, kan dat tegengestelde
gedrag de vertraging van de expansie alleen maar verergeren, vooreerst
bij de meest blootgestelde landen en vervolgens bij de andere, en aldus de
economische crisis doen voortduren. Welnu, dat gebrek aan samenhang is
een werkelijkheid.

Die onsamenhangendheid wordt in de eerste plaats veroorzaakt door
het ontstaan van enorme lopende overschotten in de aardolieproducerende
landen, waarvan verscheidene in de fysieke onmogelijkheid verkeren hun

. invoer te vergroten. Het lopende overschot van de OPEC-landen bereikte
in 1976 ongeveer 40 miljard dollar; het betekent een besparing die, onge-
lijkmatig verdeeld, werd afgenomen van het inkomen van de rest van de
wereld; die besparing veroorzaakt een lek in de wereldbestedingen en
Zie zou een deflatoire uitwerking hebben indien ze niet op indirecte
wijze werd gebruikt voor de financiering van de tekorten van econo-
mische subjecten - bedrijven of overheid - in landen die de moge-
liikheid hebben of aanvaarden kredietnemers te ziin. Indien elk land af-
zonderliik ziin beleid afstemt op de beperking van ziin lopend tekort of de
handhaving van zijn overschot, is het mogeliik dat de algebraïsche som van
de verwachte lopende saldi (( ex ante )) niet overeenstemt met een totaal
tekort dat de aanwending van de kapitalen waarover de aardolieproducen-
ten zouden kunnen beschikken waarborgt. In een dergelijk geval zou het
verschil, bii gebrek aan andere interventies, in beginsel slechts kunnen
worden weggewerkt door aanpassingsprocessen die een verzwakking van
de activiteit in de industrielanden tot gevolg hebben, zodat de energie-
behoeften van deze laatste zodanig verminderen dat hun aardolietekort
in voldoende mate wordt weggewerkt.

De samenhang geraakt nog meer in de klem indien de landen met
een sterke externe positie en die met werkloosheid te kampen hebben,
aarzelen hun binnenlandse vraag vrij krachtig aan te zwengelen, omdat
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ze, vanuit hun standpunt terecht, vrezen een moeizaam teruggedrongen
inflatie opnieuwaan te wakkeren.

Iedere Staat afzonderlijk stemt zijn houding meer af op de binnen-
landse omstandigheden zoalsze door de overheden worden waargenomen,
dan op de - moeilijk te bereiken - samenhang van een internationaal
macro-economisch model. Zodra de nationale beleidsvoeringen niet in
elkaar passen, scheppen ze een bron van verwarring en belemmeren ze de
voorspoed van elk van de leden van het internationaal geheel. En toch
behouden de Staten de bevoegdheden, inclusief die om de grenzen van de
internationale samenwerking vast te leggen.

Hoewel ze moeilijker was in de crisisperiode, is die samenwerking toch
niet verzwakt. Op het gebied van de monetaire betrekkingen werd de voor-
bereiding van de hervorming van de statuten van het Internationale Mone-
taire Fonds voltooid. In het vlak van het handelsverkeer bleef de geest van
samenwerking krachtig genoeg om te vermijden dat de problemen van het
ogenblik het protectionisme deden herleven.

In deze minder gemakkelijketijden voelden de lid-staten van de Euro-
pese Economische Gemeenschap de behoefte aan een sterkere solidariteit
met het oog op de oplossing van in vele opzichten gelijkaardige proble-
men niet met dezelfde intensiteit aan als die waarmee zij de verschillen
in hun respectieve ontwikkelingen aanvoelden : dat gebrek aan symmetrie
betekende een hinderpaal op de weg naar de economische integratie. De
duidelijke achteruitgang van de Europese idee ontgoochelt bijzonder de
kringen die verantwoordelijk zijn voor het economische en sociale leven in
België : werkend in een economie met geringe afmetingen, geven zij er
zich duidelijk rekenschap van dat een op evenwichtige groei gericht beleid,
bij overigens gelijke omstandigheden, over een ruimere speelruimte beschikt
naargelang de dimensie van de economie groter is.

Heerst er een internationale crisis, en niet enkel een recessie van het
klassieke type, dan wordt Europa bijzonder bedreigd wegens zijn afhan-
kelijkheid en, vooral, wegens zijn versnippering.

Door haar omvang en haar structuur is de Belgische economie in hoge De moeilijkheden

mate kwetsbaar voor de prikkels die zij van buiten haar grenzen ontvangt; in België.

men kan bij de uitstippeling van het economische beleid derhalve niet voor-
bijgaan aan de beperkingen die het buitenland oplegt.

XXIII



De helft van de totale produktie van de verwerkende nijverheid wordt
in het buitenland afgezet. Veertig procent van de uitgevoerde goederen
wordt vervaardigd met buitenlandse produkten die eerst worden beœerkt;
Een derde van de binnenlandse bestedingen betreft, rechtstreeks of indirect,
buitenlandse produkten; bovendien is het niet zeker of de marginale ver-
houding dat gemiddelde niet nog overtreft.

De Belgisch-Luxemburgse Economische Unie boekte in 1976 in haar
verkeer met het buitenland een tekort in plaats van een overschot en moest,
om die rekening te vereffenen, putten uit haar reserves van internationale
betaalmiddelen; op zichzelf is dat echter geen stekelige moeilijkheid, als
het een verschijnsel van korte duur blijft. Dat zou het geval zijn als die
ommekeer zou worden verklaard door zuiver conjuncturele factoren : bij-
voorbeeld, de wederaanvulling van de voorraden gevormd met produkten
die, hoe dan ook, uit het buitenland moeten worden betrokken, of nog,
een tijdelijke maar algemene verslapping van de vraag naar de goederen
die een belangrijk aandeel hebben in de uitvoer van het land.

Wat er ook van zij, die recente ontwikkelingen vragen de aandacht.
Verschillende veronderstellingen kunnen a priori niet worden uitgesloten.
Zo zou de groei van de inkomens in België aanleiding kunnen geven tot
een meer dan proportionele ontwikkeling van sommige bestedingen die
vrij weinig prijsgevoelig zijn en vooral door het buitenland worden ge-
leverd : onder meer het toerisme in het buitenland en de aardolie. Zo ook
is het mogelijk dat de nationale produktie voor een relatief te groot aandeel
bestaat uit goederen die wel op een koopkrachtige maar te zwak toene-
mende wereldvraag kunnen rekenen. En tevens kan men ook niet zo maar
de veronderstelling uitsluiten dat de verslechtering in de rekeningen tegen-
over het buitenland gedeeltelijk het gevolg zou zijn van sommige zwak-
heden, van verschillende aard, die eigen zijn aan de Belgische economie
en, via hun gecumuleerde uitwerking, de mededingingskracht van deze
laatste zouden beginnen aan te tasten.

Een van die zuiakheden van de Belgische economie is haar vatbaarheid
voor de inflatoire kettingreacties.

De stijging van het algemene prijspeil is weliswaar aanmerkelijk ver-
traagd. Zij werd getemperd door de omstandigheden, verzacht door de
matiging waarvan sommige eisen tot loonsverhoging onbetwistbaar bliik
gaven, en geremd door de regeringsmaatregelen inzake inkomensbeleid,
al kon de toepassing van deze laatste slechts worden nagegaan voor
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de inkomens die gemakkelijk worden gecontroleerd door hen die ze
betalen.

Het tempo waarin de prijsinflatie desondanks voortschreed, zou,
enkele jaren geleden, ondenkbaar geweest zijn bij een vertraging van
de groei, een ruime onderbezetting van het produktievermogen en een
ernstige werkloosheid.

Daaruit blijkt wel duidelijk dat de inflatie wordt onderhouden door
diep ingewortelde gedragingen. Haar voortzetting wordt in de hand ge-
werkt door het heterogene karakter van de markten, van de sectoren en
van de vraag- en aanbodelasticiteiten. Ondanks de sombere stemming die
door de ontoereikendheid van de totale vraag geschapen werd, bleven op
sommige markten spanningen bestaan onder invloed van de druk van de
vraag en van bepaalde rigiditeiten van het aanbod : dat was het geval voor
verschillende delen van de bouwsector en voor sommige diensten. In andere
gevallen vindt de inflatie haar oorsprong in de corporatistische houding
van bedrijven, loontrekkenden, of zelfstandigen, die hun prijzen of
inkomens konden verhogen omdat zij hun bedrijvigheid uitoefenden in
sectoren die inzake rendabiliteit een bevoorrechte positie bekleedden dank
zij hun produktiviteit, of eenvoudig door de omstandigheden, of wegens
het gebrek aan mededinging. Elders nog werd zij weer opgejaagd door
de tijdelijke schaarste aan voedingsmiddelen, waarvan de vraag niet elas-
tisch genoeg bleek, ondanks de aanwezigheid van vervangingsmogelijk-
heden. Over het algemeen werd de inflatie gedurende de recessie gevoed
door de verhoging van de kosten per eenheid produkt : de voortdurende
verzwaring van de vaste kosten werd namelijk niet langer goedgemaakt
door een voldoende snelle groei van het geproduceerde volume.

De inflatie werd ook gaande gehouden door de fiscale en parafiscale
druk. Het peil dat de uitgaven en de inkomsten van de gezamenlijke staats-
sector, na hun exponentiële stijging van de laatste decennia, in verhouding
tot het nationale inkomen hebben bereikt evenals de omvang van het te
financieren tekort doen economische moeilijkheden rijzen. Die moeilijk-
heden werden in het breed onderzocht in de loop van het jaar. Men kwam
echter niet toe aan de beredeneerde en duidelijke keuzen die tussen de
verschillende mogelijke bestemmingen van het begrotingsbeleid moeten
worden gemaakt; men blijft in het vage redetwisten omtrent losse voor-
stellen. Men raakt het niet eens over de middelen die moeten worden
ingezet om het grote tekort van de lopende inkomsten te bestrijden zonder
de kosten in overdreven mate te verzwaren of de produktieve inspanningen
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te ontmoedigen, en tenslotte blijft ook de inspanning die moet worden
voortgezet om de te grote belastingfraude terug te dringen steeds belem-
merd door psychologische hinderpalen en technische moeilijkheden.

Nu ze overal is doorgedrongen in de economie, is de inflatie niet
langer een algemene stimulerende kracht, maar remt ze daarentegen sterker
sommige componenten van de vraag. Aangezien de aanpassing van talrijke
inkomenscategorieën met vertraging gebeurt en de belastingprogressie op
nominale inkomens slaat, vertonen de overeenstemmende reële inkomens,
beschikbaar na belasting, nauwelijks nog een stijging, of verminderen
zij; die reële inkomens moeten daarenboven voor een groter deel worden
bestemd voor onelastisch en duurder geworden verbruik; andere aankopen
moeten in de tijd worden gespreid. Als reactie op de prijsstijging ver-
lengen sommige categorieën van gezinnen de gebruiksperiode van
duurzame consumptiegoederen. Andere verhogen het deel van hun
inkomen dat zij sparen om de reële waarde van het gewenste financiële
vermogen ongewijzigd te handhaven. Al die gedragingen verzwakken
uiteindelijk de vraag op bepaalde markten van verbruiksgoederen; die
vertraging treft bedrijven die, derhalve, beslissen hun voorraden te
verminderen en hun investeringsplannen te herzien. Die beslissingen
beïnvloeden andere bedrijven, die op hun beurt reageren, en zo de door
de inflatie veroorzaakte deflatoire gevolgen voortplanten. Voor de export-
bedrijven is de weerslag van de inflatie op de verhoging van- de kosten
per eenheid produkt duidelijk : bij de afzet van hun produkten op de
buitenlandse markten, waar zij geen enkele beschutting genieten, hebben
zij in hun bedrijvigheid, in hun rendabiliteit, en zelfs in hun bestaan, te
lijden van stijgingen die standvastig hoger liggen dan die welke hun bui-
tenlandse concurrenten moeten dragen.

Inflatoire en deflatoire zones zijn tijdens de twee ongunstige periodes
van 1975 en 1976 in de Belgische economie tegelijk voorgekomen. Al waren
zij minder actief dan in de voorgaande drie jaren, toch hebben de eerste
geleid tot stijgingen die krachtig genoeg waren om de activiteiten in de
deflatoire zones moeilijker en de toestand van de marginale bedrijven en
sectoren wankeler te maken.

Een zwakheid in de Belgische economie, vergeleken met andere,
die niet allemaal groter zijn, houdt misschien verband met het te hoge
aandeel van die marginale bedrijven, en tegelijk met de onvoldoende schep-
pingsdrang. van de inwoners. Men mag vanzelfsprekend niet veralgemenen,
maar toch is men geneigd terug te denken aan de - in zeker opzicht
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analoge - toestand bij het verstrijken van de gemakkelijke periode toen
Europa moest worden heropgebouwd, en eraan te herinneren dat de onder-
nemingsgeest in het daaropvolgende decennium in de eerste plaats dank
zij buitenlandse investeerders nieuw leven werd ingeblazen. De bijdrage
van deze laatsten wordt zeldzamer sinds hun voorliefde uitgaat naar
andere gebieden van de wereld.

Zelfs als het om uitzonderingen gaat, blijkt uit de observatie of de
analyse van kwijnende of verdwenen bedrijven dat in teveel gevallen
het beheer in zijn taak te kort schoot, hetzij door onbekwaamheid, gebrek-
kige organisatie of het vasthouden aan gewoonten uit het verleden; onder
de zieke ondernemingen lijden sommige ongetwijfeld aan dezelfde kwalen.
En wanneer dode takken worden gesnoeid, worden te weinig nieuwe,
belangrijke en krachtige activiteiten ontwikkeld om nieuwe werkgelegen-
heid te doen ontstaan : de ingreep laat niet voldoende scheppende kracht
naar boven komen.

Het is niet genoeg een dergelijke toestand aan te klagen. Studie en
bezinning zijn noodzakelijk om de oorzaken van het tekort aan nieuwe
initiatieven te ontdekken, om inzicht te krijgen in de factoren die de
investeringsprojecten remmen en om de belemmeringen te vinden die
deze laatste misschien in de weg staan.

Nu het werkloosheidsprobleem bijzonder scherp is gesteld, komt
het er zeker op aan een nieuwe opleving van het scheppende
dynamisme van de bedrijven, zowel van de openbare als van de private
sector, op gang te brengen en aan te moedigen; het is terzelfder tijd
van belang met meer doorzettingsvermogen vormen van expansie-
beleid - zowel vanwege particuliere groepen als vanwege de Staat -
uit te denken. Die onontbeerlijke aanpak vergt de medewerking van
allen. Zou deze medewerking niet makkelijker worden verkregen, indien
men geslaagde ondernemersinitiatieven beter waardeerde en de sociale
verantwoordelijkheden van de eigenaar en van de bedrijfsleider duidelijk
omschreef, terwijl de verdeling van de bevoegdheden en de controle op de
beslissingen in de schoot van het bedrijf gereorganiseerd werden met in-
achtneming van de nieuwe evenwichten die tot stand komen tussen al
degenen die voor de ontwikkeling van het bedrijf zorgen?

Hoewel ze zich over dat alles alleen maar vragen stelt, meent de
Bank dat het tot haar taak behoort die fundamentele problemen aan te
snijden; het wordt immers hoe langer hoe duidelijker dat de antwoorden

XXVII



die daarop zullen worden gegeven door hen die verantwoordelijk zijn voor
de onderhandeling en de beslissing, bepalend zijn voor de oplossing van
het ernstige werkloosheidsvraagstuk.

Naar het oordeel van de Bank heeft de gewone, als Keynesiaans be-
stempelde remedie, die aanbeveelt de vraag voldoende te ontwikkelen om
de werkloosheid te doen verdwijnen, nog slechts een beperkte doeltreffend-
heid. Binnen die perken zal het aanzwengelingsbeleid slechts doeltreffend
zijn wanneer de fundamentele voorwaarden voor de werking van de eco-
nomie verbeterd zijn. Die verbetering veronderstelt een wijziging in de
gedragingen zowel van de leiders als van de werknemers, een herleving van
de creativiteit en de keuze, in alle duidelijkheid, van waarden waarover
men het in ruime mate eens is.

De uitbreiding van de werkloosheid is niet in hoofdzaak het gevolg
van het stelsel van werkloosheidsvergoedingen; weliswaar moet worden
erkend dat de vergoedingen in België ruimer worden verleend dan in
andere landen; die verschillen vervalsen in zekere mate de internationale
statistische vergelijkingen : ze doen de toestand in ons land enigszins don-
kerder uitschijnen dan in het buitenland; belangrijk is evenwel dat de
werkloosheid in België werkelijk verergerd is. De oorzaken van de bij-
zonder hoge vrouwelijke werkloosheid zouden objectief moeten worden
onderzocht; dit onderzoek zou de talrijke factoren die samen bijdragen tot
het ontstaan van die werkloosheid aan het licht brengen. Bovendien zou
de aanzienlijke werkloosheid onder de jongeren iedereen, die bekommerd
is met de toekomst van het land en met die van de jeugd, bijzonder be-
zorgd moeten maken.

De spreiding van de werkloosheid naar leeftijd, geslacht, bekwaam-
heid en regio evenals het verloop van haar omvang sedert enkele jaren
tonen aan dat zij veel minder dan voorheen aan de conjunctuurschom-
melingen beantwoordt en dat zij in grotere mate uit andere factoren
voortvloeit. Dat nieuwe verschijnsel is niet eigen aan België.

Daarom zou zelfs een krachtige expansie van de activiteit, tot aan
de grenzen van de oververhitting, nog een veel groter werkloosheidsover-
schot laten dan in de gelijkaardige vroegere periodes. De actie op de
vraag zou op sectoriële knelpunten en op een ontoereikend aanbod stoten
en zou derhalve doodbloeden lang voordat het percentage werklozen
volgens de vroegere normen zijn buitensporig karakter zou hebben ver-
loren.
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De arbeidsduur werd, door een verkorting van de actieve periode,
enigszins verminderd ten einde arbeidsplaatsen vrij te maken. Die ver-
mindering, georganiseerd volgens verschillende modaliteiten maar zo dat
de verbetering van de produktiviteit niet in het gedrang komt, moet onge-
twijfeld worden voortgezet. Maar de structuur van de werkloosheid doet
vermoeden dat ook deze remedie geen wondermiddel is. Ze zou overigens
niet zonder de nodige schakering kunnen worden toegepast : de realiteit
is immers te ingewikkeld, aangezien er zelfs een tekort bestaat aan som-
mige categorieën arbeidskrachten in die streken waar grote werkloos-
heid heerst. Zolang ze niet georganiseerd is op grond van internationale
overeenkomsten, zou die vermindering van de arbeidsduur ook niet mogen
uitlopen op een verzwaring van de kosten van de bedrijven; zo niet zou ze,
althans wat België betreft, de kwalen die ze wil genezen opnieuw doen op-
flakkeren. Zij zou dus moeten worden opgevat als een weg naar sociale
vooruitgang, waarvan men in onderlinge overeenstemming zou aanvaarden
dat zij, in een geest van solidariteit, de plaats zou innemen van andere
wegen; dat akkoord en die solidariteit zouden bovendien niet alleen tot
de loon- en weddetrekkenden mogen beperkt blijven.

Het structurele bestanddeel van de werkloosheid zal slechts gelei-
delijk verminderen door maatregelen van een geheel andere aard : ver-
nieuwde opvattingen inzake de organisatie van het onderwijs, van de
opleiding, van de herscholing van de volwassenen, verder ook een her-
ziening van de hiërarchie der inkomens en zelfs van de maatstaven inzake
sociale promotie. Die taken vergen veel tijd.

Voor de naaste toekomst blijft de voortzetting van een beleid
tot aanzwengeling van de vraag ongetwijfeld onontbeerlijk om te trachten
de nog conjuncturele elementen van de werkloosheid te verminderen.

Zelfs indien ze slechts beperkte doelstellingen op het oog kan heb-
ben, moet deze actie zo doeltreffend mogelijk zijn. Die doeltreffendheid
zelf zal afhangen van de scherpzinnigheid waarmee de gehele bevolking,
degelijk voorgelicht over de veranderingen die in de werking van de
wereldeconomie zijn opgetreden, zich rekenschap zal geven van de nood-
zaak van de keuzen en, boven de toevalligheden van het ogenblik heen,
oog zal hebben voor de eisen en de moeilijkheden van de actie.

19 januari 1977.
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Basisperiodes

De cijfers die in het onderhavige Verslag worden gebruikt om de ontwikkelingen
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INTERNATIONALE ECONOMISCHE EN FINANCIELE
ONTWIKKELING

Voor het eerst sedert 1973 vertoonde de wereldeconomie in het
afgelopen jaar opnieuween duidelijke groei : voor het geheel van de
economisch ontwikkelde landen die lid zijn van de Organisatie voor Econo-
mische Samenwerking en Ontwikkeling nam het reële bruto nationale
produkt met zowat 5 pct. toe.

Het groeitempo was zeer krachtig tijdens de eerste maanden, onder
invloed vooral van de voorraadvorming, van de eerder door de overheid
getroffen maatregelen orn de economie opnieuw op gang te brengen,
hoofdzakelijk via het begrotingsbeleid, en van een opleving van de aan-
kopen van duurzame verbruiksgoederen. Het vertraagde evenwel aanmer-
kelijk in de tweede helft van het jaar, zodanig dat de werkloosheid,
na een aanvankelijke daling, in vele landen opnieuw begon te stijgen.

De prijzen namen bijna overal heel wat minder toe dan tijdens de
vorige jaren, maar de discrepanties tussen de stijgingstempo' s in de ver-
schillende lid-staten van de Organisatie bleven aanzienlijk.

Het tekort van het lopende betalingsverkeer van de vermelde groep
landen met de rest van de wereld vermeerderde van ruim 6 miljard dollar
in 1975 tot ongeveer 22 miljard. Meer in het bijzonder werd de handels-
balans ongunstig beïnvloed door een krachtig herstel van de invoer,
vooral van grondstoffen, die bovendien aanzienlijk duurder werden, ter-
wijl de uitvoer hiermee geen gelijke tred hield. Zoals het jaar voordien
gingen hoge tekorten van bepaalde landen, inzonderheid Frankrijk, het
Verenigd Koninkrijk en Italië, ook in 1976 samen met grote overschotten
van andere, waaronder vooral de Bondsrepubliek Duitsland en Japan.
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Grafiek 1.

INTERNATIONAAL CONJUNCTUURVERLOOP 1

OORSPRONKELIJKE E.E.G.·LEDEN: Beoordeling van de totale orderpositie
(Verschil lussen het procentueel oanlal ontwoorden \' Hoger" en "loger" dan normaal)

+ 50 + 50

-- 50 - 50

VERENIGD KONINKRIJK: Verwachte evolutie van de totale orderpositie
(v er s ch!l lussen hel procentueel aanlal antwoorden" Ver m e er derinq; en "Vermindering,,}

+ 50

n.b.
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VERENIGDE STATEN: synthetische curve van twaalf cyclische indicatoren
(Veronderingspercentoges t.ov . hel v oorafgaonde kwartaal)

+ 10 + 10

- 10 - 10

JA PA N: Oordeel van de gezamenlijke industrie over de" gang van zaken"
(Verschil lussen hel procentueel oentel ontwoorden " Gunstig IJ en "Ongunstig"

+ 50 + 50

- 50 - 50

1968 1970 1972 1974 1976

Bronnen: Oorspronkelijke E.E.G.-leden: Europese Economische Gemeenscbnp.
Verenigd Koninkrijk: National Institute Economic Review.
Verenigde Staten: U.S. Department or Commerce.
Japan : The Bunk of Jupun ,

1 Kwartaalcijfers; lantstc periode: gemiddelde van oktober-november 1076 voor de oorspronkelijke leden van do E.E.G. en
voor de Verenigde Staten, oktober l07ô voor het Verenigd Koni nkt-ijk , vierde kwnrtnnl van Hl70 voor Jnpnn.



Grafiek 2.

BALANS VAN DE LOPENDE REKENING MET HET BUITENLAND

(Miliarden Europese monetaire rekeneenheden)

+ 10 + 10
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NEDERLAND VERENIGD KONINKRIJK VERENIGDE STA TEN JAPAN

- 10 - 10
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Bron: BUJ'C'[lu voor de Stnt.ist.iek der Europese Gemoenscheppen.

In het kapitaalverkeer werd de invloed van de renteverschillen tussen
de diverse markten in sterke mate doorkruist door de verwachtingen met
betrekking tot het verloop van de wisselkoersen van een aantal valuta's.

Zoals uit grafiek 3 blijkt, deden zich opnieuw belangrijke bewegingen
voor in de gemiddelde gewogen wisselkoersen. De Franse frank, die op
15 maart voor de tweede maalophield deel uit te maken van de zoge-
naamde « slangakkoorden n , en vooral het pond sterling en de lire ver-
zwakten aanzienlijk. De gewogen wisselkoersen van de overige slangvalu-
ta' s, maar vooral van de Duitse mark, liepen daarentegen naar omhoog;
laatstgenoemde valuta werd trouwens op 18 oktober iets opgewaardeerd
ter gelegenheid van een aanpassing van de omrekeningskoersen van ver-
scheidene zogenaamde « slangmunten » in Europese monetaire reken-
eenheden. Ook de gewogen wisselkoersen van de yen en meer nog van de
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Zwitserse frank waren opwaarts gericht. Die van de dollar van de Vere-
nigde Staten veranderde weinig. Als gevolg van die verschillende evoluties
liepen de wisselkoersen van de belangrijkste valuta's verder uiteen, ondanks
de inspanningen van de monetaire overheid van een aantal landen om die
bewegingen door - soms omvangrijke - interventies op hun valuta~
markten tegen te gaan.

Grafiek 3.

GEMIDDELDE GEWOGEN WISSELKOERSEN VAN VERSCHEIDENE VALUTA'S

(Indexciiiers wei 1970 = 100)
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Bron.' Internntlounnl Monetnlr Fonds.

Het overschot op de lopende rekening van de olie-exporterende landen
vermeerderde met ongeveer 8 miljard dollar als gevolg van een vertraging
in het stijgingstempo van hun invoer, een toename van hun uitvoer onder
invloed van de economische opleving in de industrielanden en een verbe-
tering van de ruilvoet ingevolge de verhoging van de olieprijs sedert het
laatste kwartaal van 1975.
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De toestand van de economisch minder ontwikkelde landen die geen
olie uitvoeren gaf enige verbetering te zien. In waarde vermeerderde hun
uitvoer vrij aanzienlijk, dank zij de grotere vraag naar grondstoffen en de
prijsstijging ervan, terwijl hun invoer nauwelijks toenam. Derhalve konden
zij het tekort op de lopende rekening van hun betalingsbalans terugdringen
van meer dan 32 miljard dollar tot ongeveer 24 miljard en tevens het
brutobedrag van hun officiële reserves verhogen.

Wat de internationale samenwerking betreft, zij vermeld dat, na het
Interimcomité, ook de Raad der Gouverneurs van het Internationale Mone-
taire Fonds zijn goedkeuring hechtte aan de verhoging van de quota's
der lid-staten en aan een aantal voorstellen tot amendering van de statuten
met betrekking tot o.m. het wisselkoersstelsel, de rol van het goud en de
bijzondere trekkingsrechten. In afwachting van de bekrachtiging van de
statutenwijziging door een voldoend aantal leden, een noodzakelijke voor-
waarde opdat de verhoging van de quota's zou kunnen in werking treden,
worden de krediettranches uniform verhoogd met 45 pct.

Verder is het Fonds begonnen met de verkoop van een deel van zijn
goudvoorraad; de meerwaarde die uit de verkopen voortspruit wordt
afgestaan aan het Trust Fund dat daarmee leningen aan ontwikkelings-
landen kan verstrekken tegen voordelige voorwaarden.

Inzake de verdere opbouw van de Europese Economische Gemeen-
schap werden weinig vorderingen geboekt. Vermeldenswaard is alleen dat
de Raad van Regeringshoofden een akkoord bereikte over het aantal en de
verdeling van de zetels in het Europese Parlement, waardoor de recht-
streekse verkiezing van dit laatste in 1978 mogelijk wordt.

BESTEDINGEN EN PRODUKTIE IN DE BELGISCHE ECONOMIE

Het economische herstel, dat zich omstreeks het midden van 1975
in de voornaamste geïndustrialiseerde landen begon af te tekenen, kwam
ook spoedig in de Belgische economie tot uiting : volgens de synthetische
curve van de resultaten van de eonjunctuurtests van de Bank verbeterde
het eonjunctuurklimaat aanmerkelijk vanaf september 1975 tot het einde
van het eerste kwartaal van 1976; in april kwam de opwaartse beweging
van de curve echter reeds tot staan en vanaf de zomer verzwakte de
eonjunctuur geleidelijk maar ononderbroken (zie grafiek 4).
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Grafiek 4.

SYNTHETISCHE CURVE, BEZETTING VAN HET PRODUKTIEVERMOGEN
EN INVESTERINGEN IN VAST KAPITAAL

Synthetische curve van de voornaamste resultaten van de moondelijkse eonjunctuur tests
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l In dû curve zijn elf reeksen un twoorden uit de door de J3Gnk georganiseerde eonjunctuurtests verwerkt. De antwoorden vnu
de verschilleude reeksen zijn tot een gemeenschuppel.jke basis teruggebracht door ze een waardecijfer toe te kennen nnnr-
gelang ze ill de loop van een bepaalde maand meer of minder gunsti,g waren. De waarde vun de synthet.ische curve', die het
gemiddelde vau de aldus verkregen wunrdecijfers vertegenwoordigt, beliep in de periode 1U63·1973 gemiddeld 100 punten.

2 De curve heeft, voor de meest recente periode, hebrekking op de volgende sectoren ijzer- en staalnijverheid, non-ferro-
metunlnijverheid , metnulverwerkende nijverheid, textiel-, papier-, leder-, houtverwerkende nijverheid, bouwmutertelennijver-
heid , voedingsmiddelen. en chemische nijverheid.
De ,gegevens hebben betrekking op de maanden januari, mei en oktober VUil ieder [nar.

3 Deze gegevens hebben, 'voor de meest recente pc riode, betrekking op de onder noot 2 vermelde sectoren, alsmede op de
nardolieraffinadcrijen en de elektriciteitsbedrijven .
Juron 10G8 tot 1U75 : gedane uit guve n. Jnnr lUiQ : gedane uit gu vun voor het eerste hulf'junr Cil rnrniugen voor het üwecdu
halfjaar.



Voor het gehele jaar zou het bruto nationale produkt volgens officiële
ramingen toch met zowat 3 pct. zijn toegenomen, tegen een daling met
1,9 pct. in 1975. Ingevolge de verslechtering van de ruilvoet 1 vermeerderde
het totale reële inkomen echter niet in dezelfde mate : de prijzen stegen
sneller bij de invoer dan bij de uitvoer, wat neerkwam op een verlies aan
inkomen ten voordele van het buitenland.

De evolutie van het bruto nationale produkt kan o.m. worden
benaderd vanuit het oogpunt van de bestedingen en vanuit dat van de
produktie.

Wat de bestedingen tegen vaste prijzen betreft, vertoonde de uitvoer
van goederen en diensten, onder invloed van de expansie van de wereld-
handel, voor het hele jaar een krachtiger groei dan de binnenlandse beste-
dingen.

Laatstgenoemde werden gesteund door een versnelling van de over-
heidsinvesteringen en van de verbruiksuitgaven van de gezinnen, alsmede
door de uitbreiding van twee componenten die in 1975 waren gedaald,
met name de bedrijfsvoorraden en de investeringen van de gezinnen in
woningen. De stijging van het gezinsverbruik houdt verband met een
gedeeltelijk herstel van het vertrouwen en met de inhaalvraag voor duur-
zame goederen in de eerste maanden van het jaar.

De investeringen in vast kapitaal van de gezamenlijke bedrijven gaven
hunnerzijds een nieuwe teruggang te zien. In de verwerkende nijverheid
lag het percentage bedrijven die hun produktievermogen volledig benutten
trouwens maar weinig hoger dan tijdens de crisis in 1975, zodat de
neiging om het produktievermogen uit te breiden zeer beperkt bleef.

Het uiteindelijke energieverbruik" in verband met die verschillende
bestedingscategorieën nam toe met ongeveer 9 pct., nadat het in 1975
met om en bij de 15 pct. was gedaald. De energiebesparingen teweeg-
gebracht door het duurder worden van de produkten, die de in 1975 door
de teruggang van de activiteit veroorzaakte vermindering hadden ver-
scherpt, hebben waarschijnlijk ook de verhoging in 1976 in zekere mate
afgeremd.

1 Zie Bijlage 6, tabel l.
2 Dit verbruik werd geraamd door de som te maken van de toegevoegde waarde van de energie-

sector, van de waarde der niet-energetische produktiegoederen gebruikt door deze sector en van
de netto-invoer van energieprodukten, met dien verstande dat deze gegevens tegen vaste prijzen
zijn berekend.
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Tabel 1.

LANDBOUW

I
1971

I
1972

I
1973 1974 1975

I
1976

l. Plantaardige produktie (duizenden tonnen) l :

Granen ............................................. 1.912 1.946 2.094 2.067 1.444 v 1.728

waarvan : Tarwe (zomer. en wintertarwe) 878 916 976 1.004 677 891
Haver .............................. 278 244 246 222 228 129
Gerst (zomer. en wintergerst) ... 588 637 716 699 426 610

Suikerbieten ....................................... 4.873 4.319 5.136 4.465 4.913 v 5.292

Aardappelen . ...................................... 1.373 1.106 1.201 1.460 1.049 714

2. Veestapel (duizenden stuks) 2 :

Runderen ............................................. 2.840 2.825 2.963 3.048 2.997 2.974

waarvan : Melkkoeien ........................ 967 964 1.000 1.005 993 985

Varkens ............................................. 3.912 4.283 4.634 5.034 4.638 4.882

3. Melkleveringen aan de zuivelfabrieken (mil·
joenen liters) :

Jaar ................................................... 2.339 2.510 2.480 2.580 2.579 n.b .

Eerste 9 maanden ................................. 1.867 2.004 2.006 2.116 2.076 2.128

- _._ ..._._-~ -

Bron: Nationaal Instituut voor de Statistiek.
1 Raming op basis van de opbrengst per hectare.
2 Telling op 15 mei.



Achter de expansie van de totale produktie gingen zeer uiteenlopende
evoluties schuil.

In de landbouw vertoonde de totale graanproduktie, na de aanzien-
lijke achteruitgang in 1975, een aangroei die grotendeels het gevolg was
van een belangrijke verschuiving naar de produktievere teelten van winter-
tarwe en -gerst, die gewassen werden trouwens in veel gunstiger om-
standigheden gezaaid dan in de herfst van 1974. De opbrengst van suiker-
bieten ondervond geen echte hinder van de lange droogte en steeg
ondanks de inkrimping van het bezaaide areaal. De aardappeloogst daar-
entegen viel nog schraler uit dan in het voorgaande jaar.

De varkensstapel was op 15 mei met 5,3 pct. toegenomen t.O.V. het
voorgaande jaar, dat echter de weerslag ondervond van de crisis in de
varkenshouderij in 1974. De droogte bracht mee dat het aanbod van
slachtrunderen minder daalde dan onder invloed van de afschaffing
van de E.E.G.-premiestelsels mocht worden verwacht. Een ander gevolg
was dat de melkaanvoer vanaf juli terugliep, nadat hij voor de eerste zes
maanden met 9,1 pct. was toegenomen, o.m. dank zij de verhoging van
de E.E.G.-melkrichtprijs.

In de extractieve nijverheid daalde de steenkoolproduktie verder, maar
in een trager tempo, nI. met 3,2 pct., tegen 7,8 pct. in 197.5.

Met een groeicijfer van 10,5 pct. voor de eerste elf maanden maakte
de produktie in de verwerkende nijverheid de vermindering van het voor-
gaande jaar bijna goed (zie grafiek 5). Die opleving kwam vooral tot uiting
in het eerste halfjaar, waarna zij vertraagde.

Het profiel van die ontwikkeling tekende zich duidelijk af in de
gemiddelde bezettingsgraad van het bestaande produktievermogen :
deze steeg van een minimum van 71 pct. in oktober 1975 tot 76,6 pct. in
mei 1976, maar in oktober was hij nagenoeg onveranderd gebleven.

Het herstel van de activiteit werd voorafgegaan door een toeneming
van de bestellingen afkomstig zowel van de binnen- als van de buiten-
landse markt. Vanaf het tweede kwartaal verzwakten zowel de binnen-
landse als de buitenlandse bestellingen echter opnieuw.
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Grafiek 5.

PRODUKTIE VAN DE VERWERKENDE INDUSTRIE

(Indexciijers 1963 = 100)
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Bron. .' Nntionnnl Instituut, voor de Stn tistiok.

De door de orderpositie verzekerde activiteitsduur steeg van gemid-
deld 3,l6 maanden in januari tot 3,27 maanden in mei; de toeneming zou
meer opvallend geweest zijn, ware de bezettingsgraad van het produktie-
vermogen niet gestegen. Vanaf juni verminderde de verzekerde activiteits-
duur zeer geleidelijk; hij bedroeg nog 2,84 maanden in december, maar
dat cijfer zou teruglopen tot ongeveer 2,20 indien de hiervoren vermelde
bezettingsgraad 100 pct. had bereikt.

De intensiteit van de aanvankelijke opleving en het tijdstip van de
daaropvolgende ommekeer verschilden naargelang van de nijverheids-
sectoren.

In desector van de halffabrikaten was de opleving, die op gang
kwam na het midden van 1975 en vooral steunde op een wederaanvulling
van de voorraden, krachtig. Maar reeds in de zomer van 1976 beoordeelden
de bedrijfsleiders hun orderpositie opnieuwals minder gunstig, vooral in
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Grafiek 6.

GEGEVENS UIT DE CONJUNCTUURTESTS VAN DE NATIONALE BANK
VAN BELGIE IN DE VERWERKENDE INDUSTRIE
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1 Deze grafiek heelt, voor de meest recente periode, betrekking op de volgende sectoren : ijzer- en stunlnijvcrheid, non-ferro-
metaalnijverheid, metcalverwerkende nijverheid, texbiel-, pnpier-, leder-, houtverwerkende nijverheid, bouwmntcriulennijver-
he'd, chemische en voedingsmiddeleuuijverheid.

2 Deze gegevens hebben betrekking op de maanden januari, mei en oktober van ieder jaar.
3 Deze grafiek heeft, voor de meest recente periode, betrekking op der anrdolieraf£inaderijen en op de onder noot 1 vermelde

sectoren, met uitzondering van de voedingsmiddelennijverheid. Mnandgemiddelden per kwartaal.
4. Na uttschekeliug van seizoenbewegingen •
.') Deze grafiek heeft, voor de meest recente periode, betrekking op de onder noot 1 vermelde sectoren, met uitzondering vnu

de chemische en de voeclingsmiddelennijverheid.
H Bronnen: Conjunctuurtests vau de Nationale Bank van België. Berekoniugan vnn het, Dircetornnt-gonornnl Economische Cil

Pinnncië!e Zaken vnn de Oommissie vun de Europeso Gemeouschnppen



de staalnijverheid, de papier- en kartonfabricage en sommige takken van
de chemische en non-ferrometaalnijverheid.

De nijverheid van de consumptiegoederen zag haar orderpositie tot bij
het begin van de herfst vrij regelmatig verbeteren; van dan af keerde di~
tendens om.

In de nijverheid die metalen uitrustingsgoederen voortbrengt, bleef
de verbetering beperkt.

In de bouwnijverheid heeft de opleving van de vraag naar woningen,
die omstreeks het einde van het derde kwartaal van 1975 een aanvang

Tabel 2.

BOUWNIJVERHEID

(M aandgemiddelden)

Woningen Utiliteitsbouw Burgerlijke
bouwkunde Inves-

terings-
Vergun- Gemiddelde Gemiddelde

vastleg-
Vergun- Gemiddelde Beoordeling ningen verzekerde verzekerde gingen
nlnpen 'Verzekerde van de van de
l 2 acbiviteitë- verzekerde l 5 uct.iviteits- activiteits- overbeid

duur 3 ectiviteite- duur a duur 6

( Duizenden duur 3 4 (Duizenden
gunstige gunstige

(Maauden)
(Miljarden

a.dviezen) ( Moa.nden) adviezen) franken)

1971 ....................... 2,0 7,1 - 42 0,9 23,5 13,9 6,1
1972 ....................... 3,5 7,0 - 25 1,0 20,2 13,1 7,8
1973 ....................... 3,8 8,0 - 8 1,1 18,4 14,5 6,8

7 7 7 7 7

1974 ....................... 7,1 8,1 - 18 0,7 11,0 10,5 6,8
1975 ....................... 5,7 7,2 - 35 0,5 10,7 10,2 8,7

]975 le kwartaal ........ 5,5 6,8 - 34 0,5 10,6 9,7 8,2
2" kwartaal ........ 5,7 6,9 - 34 0,5 10,5 10,0 7,9
3e kwartaal ........ 5,6 7,3 - 34 0,5 11,0 10,3 6,5
4e kwartaal ........ 6,0 7,8 - 38 0,5 10,7 11,0 12,2

7 7 7

1976 le kwartaal ........ 7,7 5,2 - 17 0,4 8,6 11,5 8,9
2e kwartaal ........ 7,7 5,6 - 7 0,6 8,9 11,2 9,1
a- kwartaal ........ 7,0 5,7 - 6 0,6 8,1 10,9 8,8
4e kwartaal ........ 6,18 5,6 - 7 0,68 8,1 10,5 n.b.

1 Bron: Ministerie van Open bure Werken.. Bestuur van Stedebouw.
2 Voor de periode van 1071 tot 1073, aantal woougebouwen ; daarnn unnt nl woningen.
:~Bron: Onderzoekingen van de Nationale Bank VOl) België. De cijfers hebben betrekking op (10 ruwbouw.
4 Nettosaldo, in procenten, vnn de antwoorden « meer dan voldoende» en « onvoldoende »,
5 Voor de periode von 1071 tot 1073, inclusie! sommige constructies endere don gebouwen.
6 Bron: Onderzoekingen vun de Nationale Bank van België.
7 Nieuwe reeks.
8 Oktober-november.
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nam, zich tijdens het eerste halfjaar krachtig voortgezet, zodat de maxima
van de jongste jaren vrijwel geëvenaard werden. De vraag betrof in hoofd-
zaak de bouw van eengezinswoningen en werd vooral aangewakkerd door
de belangstelling van de gezinnen voor beleggingen in reële activa, door
anticipaties op verwachte prijsstijgingen en, in bijkomende mate, door de
conjuncturele verhoging van de bouwpremie in het Vlaamse landsgedeelte
van 1 september 1975 tot 29 februari 1976. De sterke vraag naar woningen
kwam o.m. tot uiting in de opmerkelijke stijging van het aantal gunstige
adviezen voor bouwvergunningen, de verlenging van de gemiddelde ver-
zekerde activiteitsduur en de verbetering van de beoordeling van die duur,
de toeneming van het aantal bij de Algemene Spaar- en Lijfrentekas aan-
gevraagde hypothecaire leningen, alsmede in de krachtige aangroei van
het bedrag van de hypothecaire leningen toegestaan door de gespeciali-
seerde kredietinstellingen. Hunnerzijds hebben de Nationale Maatschappij
voor de Huisvesting en de Nationale Landmaatschappij tijdens de eerste zes
maanden de aanbesteding goedgekeurd of bestellingen geplaatst voor 8.600
woningen, tegen 8.150 in 1975 en slechts 3.600 in 1974.

Ten einde overdreven spanningen in het produktie- en financierings-
vermogen te vermijden, werden maatregelen getroffen om de toegang tot
het hypothecaire krediet te bemoeilijken. In verhouding tot de aanzien-
lijke prijsstijgingen verhoogde de hypotheekrente betrekkelijk weinig, nI.
met 0,75 pct. voor leningen met schuldsaldoverzekering bij de Algemene
Spaar- en Lijfrentekas. De Regering moest dan ook via een andere weg
de oververhitting van de vraag trachten te voorkomen : zij beperkte daar-
om het bedrag van de hypotheekinschrijvingen t.o.v. de verkoopwaarde
van de bezwaarde gebouwen, behalve voor de sociale woningbouw, de
middelgrote woningen en de woningen die door een woonspaarcontract
gefinancierd worden.

Die maatregel heeft, in de loop van het derde kwartaal, de vraag
naar woningen enigszins getemperd, ofschoon het peil van het aantal
gunstige adviezen hoog bleef. De goedgekeurde aanbestedingen of ge-
plaatste bestellingen van sociale woningen bleven ook na het eerste half-
jaar belangrijker dan in 1975.

De utiliteitsbouw kwam de recessie van het voorgaande jaar slechts
langzaam te boven; het aantal gunstige adviezen voor bouwvergunningen
steeg merkelijk minder snel dan in de sector van de woningen (zie tabeI2).

De nieuwe investeringsvastleggingen van de overheid, met name die
van de belangrijkste ministeriële departementen, het Wegenfonds, de ge-
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debudgetteerde sector en de lagere overheid, die ten goede komen aan
de bouwsector, vermeerderden voor de eerste negen maanden nog
sneller dan in 1975. De gemiddelde verzekerde activiteitsduur van de be-
drijven van burgerlijke bouwkunde lag, volgens de resultaten van de maan-
delijkse eonjunctuurtests van de Bank, in elk van de eerste drie kwartalen
boven het overeenstemmende peil van 1975, maar in het vierde kwartaal
lag hij eronder.

Over de produktie van diensten zijn geen recente totaalcijfers voor-
handen. Uit de beschikbare gegevens blijkt niettemin een vrij algemene
groei gedurende het grootste deel van het jaar.

Aldus gaven het merendeel van de diensten die verband houden met
de industriële en landbouwactiviteiten en met de afzet van de produkten
der bedrijven een duidelijk opgaande beweging te zien. Na een daling of
een stagnatie in 1975 vertoonde de activiteit in de groot- en kleinhandel,
de reclamesector en het goederenvervoer via de weg, de lucht, de zee en
de binnenlandse waterwegen, opnieuween toename. In de sector van het
goederenvervoer per spoor verminderde de omzet in veel kleinere mate
dan het jaar tevoren.

In de sector van de diensten die tegelijkertijd verleend worden aan de
bedrijven en particulieren vermeerderde de omzet van de financiële in-
stellingen in dezelfde mate als in 197.5.

De diensten die alleen aan particulieren worden verleend vertoonden
uiteenlopende ontwikkelingen. Het toerisme en de geneeskundige presta-
ties groeiden ongeveer in dezelfde mate als in het voorgaande jaar. Het
personenvervoer per spoor bleef opnieuwongewijzigd. In de sector van
het luchtvervoer, van de persoonlijke diensten, zoals wasserijen en kap-
salons, en van de meeste diensten in verband met ontspanning en cultuur,
herleefde de bedrijvigheid of vertoonde ze een snellere expansie.

WERKGELEGENHEID

Zoals na een recessie meestal het geval is, hebben de bedrijven hun
personeel op een vollediger wijze ingezet, vooraleer nieuw personeel in
dienst te nemen. Die handelwijze levert een verklaring voor, enerzijds, de
teruggang van de gedeeltelijke werkloosheid die van gemiddeld 78.000 een-
heden voor de periode van januari tot november 1975 terugliep tot
55.000eenheden in 1976 en, anderzijds, de nieuwe stijging van het totale
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Grafiek 7.

WEHKAANVHAGEN EN -AANBIEDINGEN
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aantal werkzoekenden (uitkeringsgerechtigde volledig werklozen, door de
overheid tewerkgestelde werklozen, andere verplicht ingeschreven werk-
lozen en vrijwillig ingeschreven niet-werkende werkzoekenden); tussen I

eind 1975 en eind 1976 beliep die stijging bijna 40.000 eenheden of onge-·
veer 15 pct., tegen 101.000 eenheden in 1975.

Die evolutie had vooral betrekking op de normaal arbeidsgeschikte
volledig werklozen waarvan het voor seizoenschommelingen gecorrigeerde
aantal met 36.000 eenheden toenam, tegen 77.000 in 1975. In verhouding
tot het totaal van de tegen werkloosheid verzekerden steeg het percentage
van bovengenoemde werklozen eind december van 3 pct. in 1974 tot
5,8 pct. in 1975 en tot 7,2 pct. in 1976.

Grafiek 8.

VOLLEDIGE WERKLOOSHEID PER LANDSDEEL I

- Waals landsdeel
-- Brussel Hoofdstad en Hclle-Yilv c o r de

-- Vloams landsdeel zonder Halle-Vilvoorde
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Url!/wcn : Rijksdicus t voor Arboldsvooraleniug. Berekeningen Villi de Nationale Bunk van België.
1 Voor seizoeninvloeden gecorrigeerd nuntul ui tkeriugagerechf.igd e volledig werIdOZ'211 met uormnle arbeidsgeschiktheid in

procenten va» het uun tul tegen werkloosheid vcrzekerden j perccntuge nan Ilot einde van het kwurtnnl.

Deze nieuwe verslechtering trof de industrie in relatief mindere mate
dan de diensten en had bijna uitsluitend betrekking op de vrouwen. Zij was
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naar verhouding het sterkst in de arrondissementen Brussel-Hoofdstad
en Halle-Vilvoorde; het werkloosheidspercentage overtrof er dat van het
Vlaamse landsdeel, waar de toestand, om zo te zeggen, slechts tegen het
einde van het jaar verergerde; dat van het Waalse landsdeel bleef het
hoogst, zoals dat sedert verscheidene jaren het geval is. Ofschoon het
percentage van de jeugdwerkloosheid belangrijk bleef, is het minder toe-
genomen dan dat van de andere categorieën, zodat ook het aandeel van
die groep in het totale aantal werklozen terugliep.

Grafiek 9.

AANTAL UITKERINGSGEHECI-ITIGDE VOLLEDIG WEHKLOZEN,
MET NOHMALE AHBEIDSGESCI-IIKTI-IEID l
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Bronnen: Hijksdicnsb voor Arboidsvooraleniug. Berekeningen vnn do Nauiooalo Bank vun België.
1 Voor seizoeninvloeden gecorrigeerde cijfers nun het einde van het kwartaal.

Die ontwikkeling van de jeugdwerkloosheid kan vooral worden toe-
geschreven aan de toepassing van regeringsmaatregelen. Een daarvan was
de invoering van een stelsel van vrijwillig brugpensioen in de private
sector en, daarmee samenhangend, de vervanging van de aldus vervroegd
gepensioneerden door jonge werklozen. Voorts werden de grote onderne-
mingen en administraties verplicht jonge, gediplomeerde werkzoekenden
een stage te laten lopen. Eind december hadden 5.198 personen gebruik
gemaakt van dat brugpensioenstelsel en maakten 9.586 jongeren een derge-
lijke stage. Andere maatregelen hadden betrekking op de verlenging van
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Grafiek 10.

STHUCTUHELE EN CON,lUNCTUHELE WEHKLOOSHEIDSGHAAD l
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Bronnen. : Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening. Berekeningen van de Nationale Bank van België.
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de aan de vrijwillig werklozen opgelegde wachttermijn en op de beteuge-
ling van het zwartwerk. Bovendien bleef de tewerkstelling van werklozen
door de overheid, die reeds sedert verscheidene jaren wordt toegepast,
van kracht.

Dit geheel van maatregelen, waarvan sommige veeleer de sociale ge-
volgen van de werkloosheid pogen te verzachten dan de oorzaken van het
kwaad te bestrijden, brachten nauwelijks een oplossing voor de moeilijk-
heden. Het probleem is weliswaar niet eigen aan België, maar het is er
misschien scherper gesteld dan in de andere landen. Zoals wij reeds zagen,
nam de werkloosheid in 1976 nog toe, zij het in een vertraagd tempo, en
het ziet er niet naar uit dat zij.in de naaste toekomst zal afnemen. De voor-
uitzichten inzake werkgelegenheid medegedeeld door de verwerkende
bedrijven en de bouwnijverheid die deelnemen aan de eonjunctuurtests
van de Bank zijn namelijk opnieuw verslechterd, nadat zij in het begin van
het jaar waren verbeterd.

De moeilijkheden in de strijd tegen de werkloosheid zijn niet alleen
te wijten aan de onzekere conjuncturele herleving maar ook, en misschien
vooral, aan structurele ontwikkelingen. Sedert een tiental jaren stijgt de
structurele werkloosheid, vooral die van de vrouwen, ononderbroken. Zij
werd verscherpt door sommige fundamentele factoren die vanaf het
einde van de jaren 1960 voelbaar werden of in kracht toenamen, zoals
de rationalisatie van de produktie van goederen en diensten, het stijgende
percentage vrouwen die een beroep willen uitoefenen, de discrepanties
tussen het aangeboden en het gevraagde werk, de ontoereikendheid van
de werkscheppende initiatieven. Op een voor seizoeninvloeden gecorri-
geerd totaal van 183.000 normaal arbeidsgeschikte volledig werklozen
werd, in het vierde kwartaal van 1976, het aantal structureel werklozen
geraamd op ongeveer 70.000; daarvan vertegenwoordigden de vrouwen
nagenoeg driekwart en de jonge mannen en vrouwen de helft.

LONEN EN ANDERE INKOMENS

Het stijgingstempo van de wedden en lonen in de bedrijven is, na het
uitzonderlijk hoge maximum van ongeveer 25 pct. op jaarbasis dat werd
bereikt omstreeks het begin van 1975, ononderbroken teruggelopen. De
groeipercentages voor de periode december 1974-december 1975 en de
volgende twaalf maanden verminderden van 15,1 tot 8,8 pct. voor de
regelingswedde per maand van de bedienden en van 16,1 tot 10,5 pct. voor
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het regelingsloon per uur van de arbeiders. De invloed van de indexering
verzwakte dank zij de vertraging van het stijgingstempo van de consump-
tieprijzen, terwijl aan de andere kant de loonovereenkomsten blijk gaven,
van meer matiging. In verband hiermee moet melding worden gemaakt
van de economische herstelwet, die met betrekking tot de inkomens
bepaalde dat de nieuwe loonsverhogingen, toegekend in collectieve ar-
beidsovereenkomsten na 31 oktober 1975, slechts ten belope van de helft
van hun bedrag aan de werknemers mochten worden uitbetaald; de
andere helft moest door de werkgever worden gestort in een Solidariteits-
fonds, opgericht ter financiering van het brugpensioen; de werkgever werd
er bovendien toe verplicht nog eens een bedrag gelijk aan de helft van
de nieuwe voordelen in hetzelfde Fonds te storten. De herstelwet bepaalde
tevens een grens waarboven de indexering van lonen en wedden niet
meer van toepassing was.

Volgens berekeningen van de Bank, waarin in beginsel rekening is
gehouden met al de effectief uitbetaalde arbeidsinkomens, vermeerderde
de gemiddelde brutoverdienste per gewerkt uur van de arbeiders in een bij
wijze van steekproef gekozen aantalondernemingen in de nijverheid en in
het vervoer, tussen september 1975 en september 1976 met 10,9 pct., tegen
17,1 pct. voor de voorafgaande twaalf maanden.

Hoewel het onmogelijk is een nauwkeurig gemiddelde te berekenen,
blijkt uit typevoorbeelden, gekozen aan de twee uitersten van de gamma
waarin de grote meerderheid van de lonen in de extractieve, verwerkende
en bouwnijverheid zich bevindt, dat de vooruitgang van het netto beschik-
bare maandloon enigszins afgeremd werd door de verhoging, in het begin
van het jaar, van de loongrenzen die als basis dienen voor de berekening
van de bijdragen voor de sociale verzekering. Die vooruitgang werd ook
aangetast door de werking van de belastingprogressie, ondanks aanpassin-
gen ten gunste van de laagste inkomens om rekening te houden met de
waardevermindering van het geld. Zo zouden twee arbeiders die elk drie
personen ten laste hebben en in september 1975 een bruto maandloon
genoten van respectievelijk 23.000 en 38.000 frank, in de veronderstelling
dat hun bruto maandloon in dezelfde mate zou zijn toegenomen als het
indexcijfer van de gemiddelde bruto uurverdienste, namelijk met 10,9 pet.,
in september-1976 beschikt hebben over een netto maandloon dat respec-
tievelijk 10,6 en 9,8 pct. hoger was dan dat van het voorgaande jaar.
Voor de voorafgaande twaalf maanden bedroeg het overeenstemmende
groeitempo respectievelijk 16,6 en 13,8 pct. Rekening gehouden met de
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stijging van de consumptieprijzen zou het netto beschikbare loon in reële
termen verhoogd zijn met respectievelijk 1,2 en 0,5 pct.

Voegt men bij de hierboven vermelde nettolonen het bedrag van de
kinderbijslagen voor twee kinderen van minder dan zes jaar, dan zou het
aldus bepaalde beschikbare inkomen, gedurende de twaalf beschouwde
maanden, in de twee bovengenoemde gevallen nominaal met 10,3 en
9,6 pct. gestegen zijn en reëel met 0,9 en 0,3 pct.

Grafiek Il.

LONEN EN PIU.TZEN
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Die percentages houden geen rekening met veranderingen in het aan-
tal werkelijke arbeidsuren. Mocht bevestigd worden dat die werkelijke
arbeidsduur gedaald is, zoals voorlopige en gedeeltelijke gegevens lijken

l

aan te tonen, dan zou de stijging, in reële termen, van het beschikbare
maandinkomen ontvangen door de arbeiders uit hoofde van arbeidsinko-
mens en gezinstoelagen beneden de vermelde percentages gebleven zijn.

Op grond van de beschikbare gegevens kan bezwaarlijk een nauw-
keurige internationale vergelijking van de ontwikkeling van de nettolonen
worden gemaakt. Wat de brutolonen per uur van de arbeiders betreft, blijkt
de vooruitgang in nominale termen lager te zijn geweest in België dan in
Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk, maar sneller dan in de Verenigde
Staten, Nederland en de Bondsrepubliek Duitsland.

Volgens de begrotingscijfers bedroeg de toename van de door de Staat
gedragen bezoldigingen en sociale lasten 15,7 pet., tegen 22,l pct. Zij werd
in hoofdzaak veroorzaakt door de weerslag van de indexering en, in
mindere mate, door de uitbreiding van de personeelsbezetting, terwijl de
sociale programmering, in tegenstelling tot het voorgaande jaar, weinig
invloed had.

De loon- en weddekosten per eenheid produkt in de verwerkende in-
dustrie zouden, volgens de ramingen van het Institut de Recherches
Economiques te Leuven, tussen maart-mei 1975 en dezelfde maanden van
1976 met 3,5 pct. gestegen zijn, tegen 29,7 pct. in de overeenstemmende
voorafgaande periode; niet alleen vertraagde het stijgingstempo van de
kostprijs van de produktiefactor arbeid maar, dank zij de groei van de
produktie, verbeterde ook de produktiviteit aanzienlijk, in tegenstelling tot
het voorafgaande jaar. Buiten de nominale brutobezoldigingen van arbei-
ders en bedienden omvatten de arbeidskosten per eenheid produkt ook
de door de werkgevers betaalde sociale lasten : deze laatste werden,
enerzijds, verlicht door de afschaffing van de bijdragen voor uurkredieten
en de verlaging van de bijdragepercentages inzake beroepsziekten en
gezinsuitkeringen en, anderzijds, verzwaard door de afschaffing van de
plafonds der werkgeversbijdragen voor de twee laatstgenoemde rubrieken
en door de verhoging van de loongrenzen voor de overige posten.

Het verloop van de andere componenten van de kostprijs in het
eerste halfjaar, vergeleken met de overeenstemmende periode van 1975,
toont aan dat de gemiddelde kosten per eenheid produkt van de netto finan-
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ciële verplichtingen in Belgische franken gemiddeld weinig of niet veran-
derden, terwijl de vaste kosten, gelet op de aangroei van de produktie,
waarschijnlijk niet omhooggingen. Het stijgingstempo van de gemiddelde
eenheidswaarde van de ingevoerde produktiegoederen, die ongeveer twee
vijfde van de industriële kostprijzen uitmaken, vermeerderde echter van
5,.5 pct. in 1975 tot 7,4 pct.

De verkoopprijzen, van hun kant, vertoonden een meer beperkte
stijging. Zo zijn de prijzen op de binnenlandse markt, zoals ze tot uiting
komen in het indexcijfer van de groothandelsprijzen van afgewerkte
industriële produkten, gemiddeld met .3,4pct. opgelopen, terwijl de gemid-
delde eenheidswaarde van de uitvoer met 3,6 pct. toenam.

Uit die globale gegevens betreffende het verloop van de kostprijzen
en verkoopprijzen per eenheid produkt kan geen verbetering van de
winstmarges worden afgeleid. Het volume van de verkoop nam
echter uitbreiding, zodat mag worden aangenomen dat de bruto nominale
winsten van de industrie, gezamenlijk beschouwd, dus afgezien van de
specifieke en zeer verschillende toestanden in de onderscheiden sectoren
en ondernemingen, zich tijdens het eerste halfjaar enigszins hebben her-
steld, nadat ze in 1975 sterk waren verminderd. Tussen het eerste en het
tweede halfjaar zouden diezelfde bruto nominale winsten, volgens de eerste
aanwijzingen inzake het verloop van de kost- en verkoopprijzen per een-
heid produkt en van de produktie, geen aanmerkelijke verandering hebben
ondergaan.

De produktie van de landbouw vertoonde, naar waarde gemeten, een
belangrijke toename. De door de producenten ontvangen prijzen stegen
immers aanzienlijk: ze lagen gemiddeld 20,l pct. hoger dan in 1975, over-
wegend ingevolge de verviervoudiging van de aardappelprijzen. Wat de
produktiekosten betreft, overtroffen de door de producenten betaalde
prijzen gemiddeld die van 1975 met 6,5 pct., terwijlook meer meststoffen
en voedergewassen werden gebruikt. Ook indien men rekening houdt met
mogelijke vermogensverliezen (o.m. gedwongen vermindering van de vee-
stapel), mag men toch aannemen dat het totale nominale inkomen van de
landbouwers hoger lag dan in het voorafgaande jaar.

De totale nominale inkomens van de andere zelfstandigen, d.w.z. de
beoefenaars van vrije beroepen, de handelaars en de personenvennoot-
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schappen, zouden, volgens de ramingen van het economisch budget, iets
minder snel toegenomen zijn dan tijdens het voorgaande jaar. Wat de be-
oefenaars van vrije beroepen betreft, bepaalde de reeds vermelde herstel-
wet dat van 1 januari tot 31 december de bezoldiging van hun prestaties, in
welke vorm ook, in principe niet mocht stijgen boven haar peil van 31 de-
cember 197.5, zoals het door de beroepsverenigingen was vastgelegd; er
werd evenwel geen enkele controle georganiseerd. Uit gedeeltelijke gege-
vens, die niet zonder voorbehoud mogen worden geëxtrapoleerd, blijkt
dat de tarieven in de dienstensector in ongeveer dezelfde mate als de bruto
uurverdienste van de arbeiders zouden gestegen zijn.

De door de centrale overheid en de organen van de sociale verzekering
betaalde of geleverde sociale prestaties zouden, volgens de aangepaste
begroting van 1976, gestegen zijn met 14,4 pct., tegen 31,1 pct. in 1975.
Die vertraging had betrekking op betalingen uit hoofde van genees-
kundige verzorging, op gezinstoelagen, maar vooral op vakantiegelden en
op uitkeringen tot compensatie van loonverliezen, inzonderheid de werk-
loosheidsuitkeringen; het daggemiddelde van de totale som van deze
laatste vermeerderde, voor de eerste tien maanden, met ongeveer 34 pct.,
nadat het het jaar voordien reeds meer dan verdubbelde.

Wat de inkomens uit roerende vermogens betreft, zijn de inkomens
uit beleggingen in België met vast rendement meer gestegen dan in
het voorgaande jaar; dat geldt zowel voor de inkomens uit niet-mone-
taire kortlopende deposito' s, hoofdzakelijk dank zij de snellere groei van
die deposito' s, als voor de inkomens uit kasbons en obligaties, dank zij de
toename van het totale uitstaande bedrag ervan in het voorgaande jaar.
De inkomens uit de beleggingen in het buitenland, ten slotte, boekten
blijkbaar ook een nieuwe vooruitgang.

De bedragen uitgekeerd als nettodividenden zouden van hun kant, als
gevolg van de inkrimping van de winsten in 1975, blijkens een steekproef
bij Belgische vennootschappen met 15,7 pct. zijn gedaald, tegen een ver-
hoging met 6 pct. in het voorafgaande jaar. Volgens de bepalingen van
de herstelwet mocht het bedrag van de dividenden van Belgische oorsprong,
betaalbaar aan de aandeelhouders van vennootschappen gedurende het jaar
1976 met betrekking tot de winsten van het boekjaar 1975, het hoogste
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bedrag uitbetaald voor de boekjaren 1972, 1973 en 1974 niet over-
treffen.

PRIJZEN

Het officiële indexcijfer van de groothandelsprijzen der industriële
produlden steeg, van november 1975 tot november 1976, met 6 pet., ter-
wijl het niet veranderde voor de voorafgaande twaalf maanden. De stijging
deed zich in hoofdzaak voor in het eerste halfjaar, daarna trad een stabi-
Iisatie in. Dat algemene beeld werd bevestigd door de resultaten van de
conjunctuurtests van de Bank in de verwerkende nijverheid.

Een onderverdeling van het indexcijfer, enerzijds, voor een geheel van
ingevoerde produkten en, anderzijds, voor nationale produkten, toont voor
de eerstgenoemde een stijging van 5 pct., tegen een daling van 3,8 pct.
voor de voorafgaande periode, en voor de laatstgenoemde een stijging van
6 pct., tegen 1,2 pct.

Uit een andere onderverdeling, naar de drie produktiestadia, blijkt
dat de prijzen van de grondstoffen en van de halffabrikaten tot in juli
stegen en daarna daalden, terwijl die van de afgewerkte produkten trager
maar bijna voortdurend opliepen : in november bedroeg de stijging
7,1 pct. voor de eerstgenoemde categorie, 8,3 pct. voor de tweede en
3,8 pct. voor de derde, tegen respectievelijk een stijging met 0,4 pct., een
'daling met 4,4 pct. en een stijging met 2,7 pct.

Het verloop van de indexcijfers per produkt of groep van produkten
toont aan dat de stijging van de groothandelsprijzen, van november tot no-
vember, belangrijk was voor non-ferrometalen, textielprodukten en hout,
en gematigd voor scheikundige produkten, steenkool, ijzer- en staalpro-
dukten en de produkten van de metaalverwerkende nijverheid; de prijzen
van de aardolieprodukten zijn licht gedaald.

Volgens de beschikbare gegevens zou de stijging van de groothandels-
prijzen van de afgewerkte produkten, uitgedrukt in nationale valuta' s, van
het einde van de ene periode tot dat van de andere, in België minder om-
vangrijk zijn geweest dan in de Verenigde Staten en in de belangrijkste
partnerlanden van de Europese Economische Gemeenschap.
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Grafiek 12.

GHOOTHANDELSPRIJZEN VAN INDUSTRIELE PRODUKTEN 1
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Het groeitempo van de bouwprijzen bleef hoog ; het vermeerderde
voor de heropbouwkosten van een gebouw, op grond van gegevens
voor het tweede halfjaar berekend door de Associatie van Belgische
Experts, van 9,3 tot 13,3 pct., en voor de" werken van burgerlijke bouw-
kunde, volgens het indexcijfer berekend door het Institut de Recherches
Economiques te Leuven voor het derde kwartaal, van 7,3 tot 10,2 pct.
Ook de resultaten van de conjunetuurtests van de Bank met betrekking
tot de ruwbouw van gebouwen en de werken van burgerlijke bouwkunde
bevestigen die twee evoluties.

Van december 1975 tot december 1976 steeg het indexcijfer van de
prijzen van de landbouwprodukten, berekend door het Ministerie van
Landbouw, nog slechts met 2,8 pct., tegen 21,8 pet. voor de voorafgaande
twaalf maanden. De nieuwe verhoging weerspiegelde hoofdzakelijk die
van de plantaardige produkten, in het bijzonder de aardappelen.

De vertraging in de stijging van de consumptieprijzen kwam vooral
in het vierde kwartaal tot uiting; het stijgingspercentage van december tot
decomber liep terug van 11 pct. in 1975 tot 7,6 pct.; toch lag het nog
hoger dan de overeenstemmende percentages in de Verenigde Staten en
in de Bondsrepubliek Duitsland, maar lager dan die in de overige partner-
landen van de Europese Economische Gemeenschap. Voor het gehele
jaar liep de gemiddelde stijging terug van 12,8 tot 9,2 pct.

Uit een onderverdeling van het indexcijfer blijkt dat de stijging van
de prijzen van de voedingsmiddelen tijdens de eerste vijf maanden
levendig was, maar daarna bedaarde, afgezien van de tijdelijke explosie
van de prijzen van verse groenten en fruit; ook de stijging van de prijzen
van de niet-voedingsmiddelen verzwakte gedurende het laatste kwartaal,
maar die van de diensten behield ongeveer haar vroeger tempo.

Sedert de maand juni is een nieuw indexcijfer van de consumptie-
prijzen ingevoerd. Het berust op gegevens van de in 1973 en 1974 uitge-
voerde enquête over de gezinsbudgetten. Het aantalopgenomen produkten
en diensten werd verruimd van 149 in het oude indexcijfer tot 358. Naast
de traditionele indeling in voedingsmiddelen, niet-voedingsmiddelen en
diensten, waaraan een vierde groep - de huurprijzen - werd toegevoegd,
verdeelt het nieuwe indexcijfer de goederen en diensten in acht categorieën.
De wegingen van de verschillende produkten en diensten werden in belang-
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rijke mate gewijzigd, o.m. om rekening te houden met de veranderingen
in de consumptiegewoonten.

Grafiek 13.

CONSUMPTIEPRIJZEN
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De Regering maakte verder gebruik van de traditionele instrumenten
van het prijsbeleid : voorafgaande aangifte van de prijsverhogingen,
sectorsgewijze vaststelling van maxima voor de verkoopprijzen, de tarieven
of de winstmarges, alsmede programmacontracten.

Maximumprijzen of -winstmarges werden vastgesteld, o.m. voor mest-
stoffen, aardappelen, consumptiemelk, rund- en varkensvlees, fruit en
groenten, deegwaren, farmaceutische produkten en taxivervoer.

30



Programmacontracten werden vernieuwd voor de veevoeders, de
aardolieprodukten en de chocolade. Die conventionele regeling werd daar-
naast uitgebreid tot de margarine.

De reeds in een ander verband vermelde herstelwet van 30 maart
bevat ook bepalingen inzake prijsbeleid : buiten een tijdelijke beperking
van de huurprijzen houdt zij een verbod in tot indexering van de indus-
triële en handelsprijzen en staat zij alleen clausules tot herziening van die
prijzen toe als ze betrekking hebben op de ontwikkeling van de reële
kosten en dan nog slechts ten belope van 80 pct. van de eindprijs.

VERRICHTINGEN yAN DE BELGISCH-LUXEMBURGSE
ECONOMISCHE UNIE MET HET BUITENLAND

Voor het geheel van de eerste elf maanden vertoonde de buiten-
landse handel van de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie, gemeten
aan de hand van de gegevens van de betalingsbalans, een tekort van
fr. 50,4 miljard, tegen een batig saldo van fr. 2,2 miljard in 1975.

Die bruuske ommekeer werd gedeeltelijk veroorzaakt door een vorm
van kapitaalbewegingen, met name de veranderingen in het uitstaande
bedrag van de netto handelsvorderingen op het buitenland : in 1975 ver-
minderde dat bedrag belangrijk waardoor het saldo van de verrichtingen
met het buitenland met een gelijk bedrag verbeterde, wat niet meer het
geval was in het afgelopen jaar toen het, naargelang van de periodes, aan-
zienlijk op- en neerging onder invloed van bewegingen van speculatieve
aard, de zogenaamde (( leads and lags ». De betalingen uit hoofde van de
buitenlandse handel gaven dan ook een onregelmatig profiel te zien :
in het eerste en het derde kwartaal, toen de valutamarkt onder spanning
stond, werden tekorten van respectievelijk fr. 22,1 en 19,3 miljard opge-
tekend, maar in de loop van het tweede kwartaal en van de maanden
oktober en november, toen een zekere rust heerste, bleef het tekort beperkt
tot respectievelijk fr. 6,1 en 2,9 miljard.

Afgezien van de beweging van de handelsvorderingen, m.a.w. op
transactiebasis, zou de buitenlandse handel, voor de eerste negen maan-
den, een tekort van ongeveer fr. 40 à 45 miljard hebben vertoond, tegen
ongeveer fr. 12 miljard het jaar voordien.
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Grafiek 14.
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1 In vcrband met de talrijke oorzaken waardoor het saldo van de buiteu'endse handel volgens de betalingsbulaus ufwijk t VUil
dut van de douauestutistieken, zij verwezen naar liet 'l'Ijdschrift van de Nutionale Bank van Belg.ë. april 1972, blz. XXI-
XXII. Een van de oorzaken die in dut nummer wordt aangehaald, is intussen echter uitgeschakeld, nl. de eaukopen en
verkopen van mllituir materieel die vanaf 1972 opgenomen zijn in de twee statistieken, maar op het ogenblik waarop het
'I'ijdschrift werd opgesteld nog niet voorkwamen in de in- en uitvoerbetalingen vnn de betalingsbalans, wel in de post
« Niet elders vermelde truusnoties van de overheid »,

2 Zie in verbaud met deze statistiek de toelichting in het nummer van oktober 197G van heb rl'ijdschritt van de Bunk, « Een
nieuwe statistiek: Uit- en invoer van de Belgisch-Luxemburgse Econom.sche Unie. - Betalingen, truusacties en variaties
van de netto commerciële vorderingen of schulden tegenover het buitenland (Tabel IX-fi) D.

3 Ramingen op grond van voorlopige en gedeeltelijke cijfers,
4 Zie tnbcl 3, kolom (c).



Volgens de douanestatistieken steeg het tekort voor dezelfde periodes
van fr. 53,6 tot 92,6 miljard. De afwijkingen tussen het saldo van de
buitenlandse handel geraamd op transactiebasis en dat van de douane-
statistieken zijn o.m. hieraan toe te schrijven dat in de eerstgenoemde
statistiek de waarde van de uitvoer niet op een zuivere f.o.b.-basis en die
van de invoer niet op een zuivere c.i.f.-basis uitgedrukt zijn, zoals in de
douanestatistieken. In verband met het eonjunctuurherstel in de laatste
maanden van 1975 'en in het eerste deel van het afgelopen jaar "gaven de
ondernemingen geleidelijk uitbreiding aan hun voorraden grondstoffen
en halffabrikaten, terwijlook de invoer van consumptiegoederen versnelde,
zodat, ondanks de stagnatie van de invoer van uitrustingsgoederen, het
groeipercentage van het volume van de uitvoer, d.i. ongeveer 13 pct., nog
door dat van de invoer werd overschreden. In waarde kwam de discrepantie
tussen in- en uitvoerstijging echter veel scherper tot uiting, want de ruil-
voet vertoonde een zeer ongunstig verloop: uitgedrukt op basis 1970 = 100
is hij, voor het gemiddelde van de eerste negen maanden, gedaald van
98,2 in 1975 tot 95,9 '. De stijging van de invoerprijzen. zowel voor de
grondstoffen als voor sommige consumptiegoederen, overtrof merkelijk die
van de uitvoerprijzen, die o.a. geremd werd door de zwakte van de inter-
nationale staalmarkt.

Volgens de douanestatistieken zou het tekort voor de eerste elf maan-
den fr. 98,5 miljard hebben bereikt, tegen fr. 69,4 miljard in 1975. De
ontwikkelingslanden, met inbegrip van de aardolieproducerende landen,
hebben gezamenlijk hun uitvoer naar de Belgisch-Luxemburgse Econo-
mische Unie met bijna 30 pct. opgevoerd, terwijl hun invoer nauwelijks
steeg. Het handelstekort van de Unie is eveneens aanmerkelijk toegeno-
men tegenover de Verenigde Staten, ten gevolge van de zwakke vooruit-
gang van de uitvoer naar dit land, en tegenover Japan. Daarentegen heeft
het belangrijke tekort dat in het voorafgaande jaar geboekt werd tegen-
over de handelspartners van de Europese Economische Gemeenschap
plaats gemaakt voor een overschot, dank zij de aanzienlijke toename van
de uitvoer naar Frankrijk en Italië 2.

Uit de ontwikkeling van het aandeel van de valuta's die worden ge-
bruikt voor de betalingen van in- en uitvoer blijkt dat tijdens de eerste
negen maanden de uitvoerders merkelijk minder in Belgische franken be-
taald werden; het aandeel van de Duitse mark en de dollar van de Vere-

1 Zie Bijlage 6, tabel 1.
2 Zie Bijlage 6, tabel 2.
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nigde Staten is daarentegen gestegen. Bij de invoer bleef het gebruik van
de Belgische frank vrijwelonveranderd, maar het relatieve aandeel van de
dollar vermeerderde ten koste van het merendeel van de valuta's van de
landen van de Europese Economische Gemeenschap; die ontwikkeling
hield waarschijnlijk verband met de relatieve toename van de invoer uit
landen buiten de Gemeenschap '.

Tabel 3.
LOPEND VERKEEH MET HET BUITENLAND l

(Mil;arden franken)

Goederenverkeer Parti- Over-
culiere drachten Eind-

Diensten totaal
Uitvoer Invoel' Saldo Overige Totaal 4 over- vun de

2 2
transnetles drachten Stout

3 5 6 (i) =
(c) = (e) =c , (e)+(f)+

(a) (b) (a) - (b) (d) (c) + (d) (f) (g) (h) (g)+(h)

1971 .............. 520,6 485,9 +34,7 + 6,5 +41,2 + 8,1 + 6,8 -14,8 +41,3

1972 .............. 581,7 538,7 +43,0 + 3,4 +46,4 +13,6 + 8,1 -16,9 +51,2

1973 .............. 723,9 679,5 +44,4 + 3,9 +48,3 + 8,8 +11,5 -23,6 +45,0

1974 .............. 958,8 930,6 +28,2 + 6,6 +34,8 +15,6 + 6,8 -21,4 +35,8

1975 .............. 898,8 898,3 + 0,5 +17,8 +18,3 +28,1 + 7,1 -28,6 +24,9

1975 le 11 m. 812,7 810,5 + 2,2 +17,7 +19,9 +24,1 + 5,4 -26,0 +23,4

1976 le kwart. v 241,2 263,3 -22,1 + 2,1 -20,0 + 9,2 + 1,5 - 7,0 -16,3
2° kwart. v 255,3 261,4 - 6,1 + 4,5 - 1,6 +10,2 + 2,8 - 8,1 + 3,3
3e kwart. v 251,4 270,7 -19,3 + 2,9 -16,4 + 6,7 + 3,5 - 7,5 -13,7

Okt-nov, v 177 ,9 180,8 - 2,9 + 4,5 + 1,6 +11,4 + 1,3 - 4,6 + 9,7
le 11 m. v 925,8 976,2 -50,4 +14,0 -36,4 +37,5 + 9,1 -27,2 -17,0

1 Saldi vau de t.runsucbies , behalve wat de rubrieken « Uitvoer » en It Invoer » betreft.
2 Het gaat om de gedane betalingen; hun bedrag \....erd evenwel aangepast om rekening te houden met de kredieten toegestaan

met de medewerking van de Belgische banken. Het loonwerk is erin begrepen.
:l Arbitrageverricht.iugen (d.w.z. door ingezetenen ill het buiteulund aangekochte en aldaar opnieuw verkochte goederen) en

verrichtingen in niet-monetair goud.
4 Vervce.rkosten , vcrzekcringei. reisverkeer, iu veateringsophrengs teu , verrichtiugeu VUil de overheid NI van do Europese en

internnbional e instellingen, solzoen- ell grensarbeiders, enz .
.') Deze ruln-ick omvat hoordzakelijk , als ontvangsten, de stor-tingen vnu het Europees Oriëntatie- Cil Garantiefonds VOOI' de

Landbouw unn de ingcsetcu landbouwers en, als uitguven , de gelden overgemaakt dool' de in de Belg.ecb-Luxemburgsc
Economische Unie gevestigde buitenlandse arbeiders naar huu lund vau oors-prong.

fi Deze rubric], omvat voornamelijk de technische hulp en de bijdragen van de Staat urm de Europese instellingen.

Buiten de betalingen in verband met de uitvoer en de invoer omvat
het lopend verkeer, geboekt in de betalingsbalans, de overige goederen-
transacties, de diensten en de overdrachten.

Voor de eerste elf maanden liep het overschot in de overige goede-
rentransacties, met name de arbitrageverrichtingen en de verrichtingen in
niet-monetair goud, terug; wat laatstgenoemde betreft, zij vermeld dat per
saldo goud werd ingevoerd, terwijl in 1975 netto goud verkocht werd.

l Zie Bijlage 6, tabel 3.
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Het positieve saldo van het dienstenverkeer groeide verder van
fr. 24,l miljard in 1975 tot fr. 37,5 miljard. Die ontwikkeling was in hoofd-
zaak te danken aan de opbrengsten van beleggingen en investeringen, aan
de aannemingscontracten en, in mindere mate, aan de overheidstransacties.
Laatstgenoemde weerspiegelen de toeneming van de lopende uitgaven van
de internationale instellingen die in de Belgisch-Luxemburgse Economische
Unie gevestigd zijn.

Uiteindelijk is het overschot dat werd opgetekend voor het gezamen-
lijke goederen- en dienstenverkeer gedaald van fr. 44 miljard in 1975 tot
fro 1,l miljard.

Grafiek 15.

GOEDEREN- EN DIENSTENVERKEER MET HET BUITENLAND l

(Miliarden franken)
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1 Zie tabel a, kolommen (e) en (f).
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Het traditionele tekort in de overdrachten verminderde : de aangroei
van het overschot in de particuliere overdrachten, die hoofdzakelijk voort-
vloeide uit de stijging van de betalingen aan landbouwers van de Belgisch-
Luxemburgse Economische Unie door het Europees Oriëntatie- en Garan-
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tiefonds voor de Landbouw, overtrof de toeneming van de uitgaven uit
hoofde van de overdrachten van de Staat, o.m. ten gunste van de Europese
instellingen.

é "

In totaal sloten de lopende verrichtingen over de eerste elf maanden
met een tekort van fr. 17 miljard, tegen een overschot van fr. 23,4 miljard
in 1975.

Het kapitaalverkeer voorkomend in tabel 4 omvat, buiten de con-
tante 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 tussen ingezetenen en binnen-
landse geldscheppende instellingen en de termijntransacties. Die voor-
stelling van de betalingsbalans werpt een licht op de gezamenlijke trans-
acties die, direct of indirect, een weerslag op de deviezenmarkten konden
hebben en aldus de Bank eventueel verplichtten te interveniëren. De
termijnverrichtingen tussen ingezetenen of niet-ingezetenen enerzijds, en
de banken van de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie anderzijds,
kunnen immers aanleiding geven tot een verplaatsing van reserves tussen
de Bank en de banken : voor zover deze laatste hiertoe gemachtigd zijn,
kunnen ze ertoe gebracht worden contante posities in te nemen om een
positie op termijn te dekken.

Het kapitaalverkeer werd, net als de buitenlandse handel, sterk beïn-
vloed door de verstoringen van de deviezenmarkt tijdens het eerste en het
derde kwartaal; de kapitaalafvloeiingen bereikten toen respectievelijk
fr. 33,9 en 27,1 miljard, in tegenstelling met het tweede kwartaal en de
maanden oktober en november, die een gunstige ommekeer te zien gaven.
Die speculatieve bewegingen werden eerder veroorzaakt door niet-ingeze-
tenen dan door ingezetenen en, voor zover deze laatste eraan deelnamen,
meer door ondernemingen dan door particulieren.

Voor de eerste elf maanden sloot het kapitaalverkeer van de over-
heid, zoals in 1975, met een klein tekort.

Het kapitaalverkeer van de bedrijven en particulieren met het buiten-
land, waarvan de indeling voorkomt in tabel 5, sloot met een overschot van
fr. 5,4 miljard, tegen een tekort van fr. 8,6 miljard het voorafgaande jaar.

Die ommekeer kan in de eerste plaats worden verklaard door een op-
vallende teruggang van de nettoaankopen van buitenlandse effecten door
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Tabel 4.
KAPIT AALVEHKEEH

(Miljarden franken)

1075
1076 v

10';5
Eerste

I
Il üHober-1 Ee::t.11 le I 2e

3e
mnnndon kwartnul k wnrf.nnl lewnrtnul novembcr dITtfHHl eu

1. Kapitau.lverkeer van de overheid: I!
1.1 met het buitenland - 4,2 - 2,5 I - 0,6 - 0,4 - 1,0 - 0,7 - 2,7........................ \

1.2 in buitenlandse valuta's met de Bel-
gische en Luxernburgse geldscheppen-
de instellingen:
i.s.i vermeerdering (+) of vermin-

dering (-) van de schuld in
buitenlandse valuta's tegenover
Belgische en Luxemburgse ban-
ken ................................. + 0,3 + 0,3 + 0,5 + 0,2 + 0,1 + 0,1 + 0,9

1.2.2 vermeerdering c-: of verminde- -
ring (+) van het bedrag van de
op termijn van de N.B.B. te ont-

0,5vangen buitenlandse valuta's ... .. . .. . ... - . .. + 0,5 . ..
Totaal 1 ... - 3,9 -- 2,2 - 0,1 - 0,7 - 0,9 - 0,1 - 1,8

2. Kapi taalverkeer van de bedrijven en parti-
culieren:
2.1 met het buitenland 1 ..................... - G,8 - 8,G - 3,7 + G,l - 4,5 + 7,5 + 5,4

2.2 in buitenlandse valuta's met de Bel-
gische en Luxemburgse banken:

2.2.1 vermeerdering (-) of verminde-
ring (+) van de contante netto-
tegoeden ........................... - 4,5 - 3,4 -13,7 + 5,4 - 1,3 + 0,2 - a,4

2.2.2 vermeerdering c-: of verrninde-

1+10,8
ring (+) van de nettotegoeùen
op termijn ... . ... . ...... ........... . . - 8,2 - 5,8 + 5,9 - 2,6 - 3,9 +10,2

---- ----
Totaal 2 ... -19,5 -17 ,8 - G,6 +17,4 - 8,4 + 3,8 + 6,2

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

(+) van de verplichtingen in de vorm
van commerciële kredieten bij hun oor-
sprong door Belgische banken gefinan-
cienl ....................................... - 4,8 - 1,1 -- 4,5 + 1,3 - 6,1 - 0,9 -10,2

3.2 vermeerdering (+) of vermindering
(-) van het overschot van de tegoe-
den op de overige contante verplich-
tingen ....................................... +10,1 + 5,4 - 7,7 +11,0 -14,3 +14,2 + 3,2

3.3 vermeerdering (+) of vermindering
( -) van het overschot van het bedrag I

der op termijn te ontvangen Belgiscbe I
en Luxemburgse franken t.O.V. het; I

bedrag van de op termijn te leveren
Belgische en Luxernburgse franken ... + 9,8 +13,2 -16,4 + 1,6 - 0,2 + 4,7 -10,3

----
Totaal 3 ... +15,1 +17,5 -28,6 +13,9 -20,6 +18,0 -17,3

4. Beweging van de deviezenpositie van de
Belgische en Luxemburgse banken: I

I

4.1 vermeenlering (-) of vermindering
(+) V3.n de contante nett-otegoeden ... - G,a - 1,7 - 4,2 -I- 4,0 ... - 5,6 - 5,8

4.2 vermeerdering (-) of vermindering
(+) van de nettotegoeden op termijn - 1,2 - 7,0 + 5,6 - 7,5 + 2,8 - 0,8 + 0,1

Totaal 4 .-. - 8,1 - 8,7 + 1,4 - 3,5 + 2,8 - G,4 - 5,7
- - -- -----,-

Totaal 1 tot 4 ... -16,4 -11,2 -33,9 +27,1 --27,1 +15,3 -18,6

L Zie tabel 5,



de ingezetenen. Enerzijds maakten de nettoaankopen van buitenlandse
aandelen plaats voor nettoverkopen, hetgeen waarschijnlijk verband hield
met de als weinig bemoedigend beoordeelde ontwikkeling op de voor-
naamste buitenlandse beurzen, en meer in het bijzonder op die van New
York. Anderzijds liep de belangstelling voor buitenlandse obligaties sterk
terug; blijkbaar deed zich een verschuiving voor ten gunste van de
nationale uitgiften, waarvan het rendement werd opgetrokken. Bovendien
mag het niet worden uitgesloten dat meer aarzeling werd betoond tegen-

Tabel5.

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

(Mil;arden franken)

Private bedrijven en particulieren

Buitenlandse investeringen en Investeringen en beleggingen
beleggingen in de B.L.E. U. in het buitenland

Over-
heids- waarvan: waarvan: Eind·onder-
nemin- totaal

Vor- Totaalgen ming1
Totcal Totaal (-) of

Directe Gebou- Directe opvra-
Effecten investè-

wen Effecten investe- ging
ringen ringen (+)

van
depo- (d)= (e)=

(a) (b) (c) sito's (b)+(c) (a)+(d)

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

1975 .................. - 0.2 +41.2 + 1.6 +33.9 + 1.4 -47.8 -36.1 - 5.5 - 3.2 - 6.6 - 6.8

1975 Eerste 11 m. + 0.1 +33.0 + 1.5 +26.3 + 1.1 -41.7 -31.5 - 5.0 - 2.5 - 8.7 - 8.6
1976 Eerste 11 m. v + 9.4 +34.8 + 0.7 +22.8 + 2.2 -38.8 -10.2 -10.5 -16.1 - 4.0 + 5.4

1 Overheidsbedrijven en financiële instellingen van de overheidssector.

over de traditionele aankopen van buitenlandse effecten om fiscale
redenen, omdat, ingevolge de aanbevelingen van de voogdijautoriteiten
aan de financiële instellingen, sommige schakels waardoor die aankopen
werden vergemakkelijkt, wegvielen. Daarnaast sloot het kapitaalverkeer
van de overheidsbedrijven met een positief saldo van meer dan fr. 9 mil..
jard, voornamelijk dank zij inschrijvingen op obligaties van financiële
overheidsinstellingen door aardolieproducerende landen.
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In omgekeerde richting vertoonden de directe buitenlandse investe-
ringen en vooral de vorming van deposito's in het buitenland, in valuta's
en in franken, door ingezetenen een aangroei; het uit laatstgenoemde trans-
acties voortvloeiende tekort vermeerderde van fr. 2,5 tot 16,1 miljard;
bovendien verminderden de directe investeringen van de buitenlandse
ondernemingen in de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie van
fr. 26,3 tot 22,8 miljard.

De transacties in buitenlandse valuta's van de bedrijven en particu-
lieren van de Unie met de Belgische en Luxemburgse banken lieten, voor
het geheel van de beschouwde periode, zoals blijkt uit rubriek 2.2 van
tabel 4, een gering positief saldo van fr. 0,8 miljard, tegen een tekort van
fr. 9,2 miljard in 1975 : de omvangrijke verkopen van deviezen op termijn
werden gecompenseerd door een haast gelijkwaardige stijging van de con-
tante tegoeden.

Het waren vooral de transacties in franken van de niet-ingezetenen -
contant en op termijn - met de geldscheppende instellingen, die specula-
tieve bewegingen vertoonden: ze sloten met een tekort van fr. 17,3 miljard,
tegen een overschot van dezelfde omvang het jaar voordien. Dat tekort
vloeide voort uit de stijging van de uitstaande commerciële kredieten
aan het buitenland, o.m. ten gevolge van de ontwikkeling van de uitvoer,
en uit de verkopen van franken op termijn door de buitenlandse
banken en bedrijven; het ontstond in de reeds beschreven periodes van
onrust op de valutamarkten, in tegenstelling met het tweede kwartaal en
de maanden oktober en november die een ommekeer te zien gaven.

De nettotegoeden in buitenlandse valuta's van de banken, contante en
op termijn samen, zijn toegenomen, zoals het voorafgaande jaar.

De Bank, met instemming van de Regering, en het Belgisch-Luxem-
burgs Instituut voor de Wissel troffen in de loop van het jaar een aantal
maatregelen om de uitvoer van kortlopend kapitaal tegen te gaan en aldus
te vermijden dat hij ernstige verstoringen zou veroorzaken. Het Instituut
heeft de bepalingen inzake deviezenreglementering gepreciseerd om
onverantwoorde of ongeoorloofd vervroegde aankopen van buitenlandse
valuta' s op de gereglementeerde markt met een grotere strengheid te voor-
komen. Aan de andere kant verminderde het de grenzen van de contante
posities der banken in buitenlandse valuta's behorend tot de gereglemen-
teerde markt. Van haar kant trachtte de Bank de kapitaaluitvoer te bemoei-
lijken door een verkrapping van de geldmarkt in de hand te werken en de
rente van het kortlopende geld te verhogen.
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Tabel 6.

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 I
19',5 I 19';[\ v

1971 1972 19';3 1974 1975 Eerste Ol t bEt
11 maanden Ie kwartaal 12e kwartaal 13e kwartaal Il no~eomb:r 111 ~ea':nde"

1. Lopend verkeer l ••..••..........••... 1 + 41,3 + 51,2 + 45,0 + 35,81 + 24,9 + 23,4 - 16,3 + 3,3 - 13,71 + 9,7 - 17,0

2. Kapitaalverkeer 2 : I i

2.1 van de overheid - 10,8 - 9,0 - 4,7 - 3,8 - 3,9 - 2,2 - 0,1 - 0,7 - 0,9' - 0,1 - 1,8
2.2 van de bedrijven en particu- I

lieren - 2,7 - 8,1 - 18,6 - 14,1 - 19,5 - 17,8 - 6,6 + 17,4 - 8,4 +3,8 + 6,2
2.3 van de niet-ingezetenen in Bel-

gische en Luxemburgse fran- l '
ken met Belgische en Luxem- I I
burgse geldscheppende instellin- I

gen + 9,5 - 11,0 + 12,3 - 14,2 + 15,1 i + 17,5 - 28,6 + 13,9 - 20'61 + 18,0 - 17,3
2.4 Beweging van de deviezenposi- 1

tie van de Belgische en Luxem- 1 ij

burgse banken - 3,5 + l, ° - 3,7, + 4,5 I - 8,1, - 8,7 + 1,4 - 3,5...±. 2,8 i - 6,4 - 5 ,7

TotaaI2 - 7,5 - 27,1 - ]4'71- 27,6 - 16,41 - 11,2 - 33,9 + 27,1 - 27,11 + 15,3 - 18,6

3. Vergissingen en weglatingen - 2,1 - 0,5 + 4,1 + 5,2 + 10,3 i + 7,7 - 1,2 - 0,4 + 5,61 - 4,1 - 0,1

4. (= 1. tot 3.) Dit totaal stemt I ---
overeen met de verandering in de
goud- en deviezenreserves en in de
positie op termijn in buitenlandse
valuta's en, tegenover het buiten-
land, in Belgische franken, van de
Nationale Bank van België 3 ...... + 31,7 + 23,6 + 34,4 + 13,4 + 18,8 + 19,9 - 51,4 + 30,0 ~ 35,2. + 20,9 - 35,7

:i

l Zie label 3.
2 Zie tabel 4.
3 Zie tabel 7, kolom (i).



De hierboven beschreven lopende en kapitaaltransacties samen sloten,
voor de elf beschouwde maanden, rekening gehouden met vergissingen
en weglatingen, met een totaal tekort van fr. 3.5,7 miljard, tegen een over-
schot van fr. 19,9 miljard in 1975. Voor het eerste en het derde kwartaal
afzonderlijk werden tekorten geboekt van respectievelijk fr. 51,4 en
35,2 miljard, maar het tweede kwartaal en de maanden oktober en nove m-

Tabel 7.

NATIONALE BANK VAN BELGIE: GOUD- EN DEVIEZENHESEHVES EN POSITIE
OP TEHMIJN IN BUITENLANDSE VALUTA'S

EN, TEGENOVEH HET BUITENLAND, IN BELGISCHE FRANKEN l

(Veranderingen in miliardën franken)

Goud- en deviezenreserves 'l'ermijnpositie 2 wuurvun :

'I'egoe-
Net.to-

den
tegoe- Positie Positie

bij het den Buiten- Bel- 'J'otan! .Eind- in inGoud- of -ver- Iundse gische Buiten- Bel- totnul
voor- Interna- plich- valuta's franken lnndse gische TotanI buiton- Bel-
rund tienale tingen iL con- il COll- vnlutu's frunkr-n landae gisohe

Moue- bij het tant tant
valuta's Iranken

taire E.I'. (f)=
Fonds U.S.3 (u)+(h)

+(c)+ (i)= (j)= (k)= (1)=
(a) (h) (c) (d) (e) (d)+(c) (g) (h) (g)+(h) (I) +(i) (d)+(g) (c)+(h)

1971 ......... +3,7 +17,04 - - 4,4 -2,7 +13,6 + 2,81+15,3 +18,1 +31,7 - 1,6 +12,6

1972 ......... -1,8 - 1,74 - +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

1976 ......... .. . + 1,2 .. . -26,2 +0,4 -24,6 +12,0 -12,0 ... -24,G -1<1,2

1

-11,6

1975 le 11 m. 5,4 +14,7 -0,6 +19,5 + 0,5 0,1 + 0,4 +19,9.. . + ... - +15,2- 0,7

197610 kwart. .. . + 3,0 -33,1-20'rO'7-51'4+ 3,5 - 3,5 ... -51,4-17,1 - 4,2
2e kwart. ... + 4,2 + 33,1 - 7, 7 + ° ,9 + 30 ,5 + 2, 9 - 3,4 - 0,5 +30,01- 4,8 2,5
3e kwart. ... - 5,9 -19'°1-10,5 +0,2 -35,2 + 4,0 - 4,0 -35,2

1

- 6,5 3,8

Okt.-nov. ... + 0,3 + 19,0l+ l, 2

1

- ° , 1 + 20 ,4 + i ,6 - 1,1 + 0,5 +20,9 + 2,8 - 1,2
le 11 m . .. . + 1,6 ... -37,6 +0,3 -35,7 +12,0 -12,0 -35,71-25,6 -11,7

l Exclusief do boel ..houdkundige veranderingen. Zie Bijlage ti, tabel 4, iuzo.rderheid noot 3.
:! Het teken + wijst op een vermeerdering vnn de door de Nationale Bank vau België te ontvangen buitenlandse valuta's of

.Belgische franken, of op een vermindering vnn de te leveren buitenlandse valuta's of Belgische Ir uuken ; het teken - wijsf
op een verm.ndering van de door de Dunk te ontvuugcn buitenlandse valuta's of Belgische franken, of op een vermeerdering
van de te leveren bultenlands e velutu's of Belgische franken. De voornaamste terrnijnto nusact.ies vuu de Bank zijn:
10 verkopen van buitenlandse valuta's tegen Belgische Iruukeu nun buitenlandse ceuta-ale banken om het wisselkoersrisico
ie dekken dat voortvloeit uit het ecuhouden van reserves iu buitenlandse valuta's; in dat geval luat liet opnemen van de
termijntransacties in de tabel uitschijnen dut sommige, schijnbaar in bui tenluudse valuta's luidende tegoeden, in werkelijk-
heid gesteld zijn in Belgische Iranken [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 kolom-
men (f) en (j) dezelfde zijn; 20 verkopen van buitenlandse valuta's aan de overheidssector in hel voorui tzicht van komende
vervaldagen van de overheide schuld in deviezen j in dat geval laat het opnemen van de termijnbruusactf es in de tabel
uitschijnen dat sommige deviezenreserves virtueel al opgebruikt ziju [vermeerdering in kolom (d). gecompenseerd door
een vermindering in kolom (g)]; kolom (j) geeft het verloop weer van de beschikbaar blijvende deviezenreserves en
verschilt aldus von ko'om (f), die de schijnbare evolutie van die reserves weergeeft.

:1 Het teken + wijst op een vermeerdering van de, nettotegoeden of een vermindering van de nebt ovcrpliclu.lngon j het
teken - wijst op een vermindering van de nettotegoeden of een vermeerdering vnn de nettovcrpliclu.iugcu.

4 Exclusief het bedrag van de Lijzondere trekkingsrcchten die België als toewijzing ontving.
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ber vertoonden overschotten van respectievelijk fr. 30 en 20,9 miljard.
Tegenover deze cijfers staan overeenstemmende bewegingen van het
geheel van de deviezenreserves en van de termijnpositie van de Bank.

I

Voor het gehele jaar verminderde bovengenoemd geheel met
fr. 24,6 miljard, na een vermeerdering met fr. 18,8 miljard in 1975.

Uit een onderverdeling naar de belangrijke samenstellende bestand-
delen blijkt dat de contante tegoeden in buitenlandse valuta's daalden met
fr. 26,2 miljard; per saldo stond de Bank deviezen af aan de markt en aan
buitenlandse centrale banken, hoofdzakelijk om de Belgische frank te
steunen in het raam van het zogenaamde slangakkoord betreffende de ver-
nauwing van de schommelingsmarges, maar daarnaast ook in verband
met omzettingen in dollars van de Belgische franken die zij aan het Inter-
nationale Monetaire Fonds had geleend uit hoofde van de Il oliefaciliteit ));
bovendien kocht de Federal Reserve Bank of New York dollars terug
tegen Belgische franken ter aanzuivering van haar trekkingen in de met
de Bank gesloten swapovereenkomsten; hierdoor verdween ook de passiva-
post met betrekking tot de op termijn aan de Federal Reserve Bank
verkochte dollars. In totaal verminderde de creditpositie van de Bank
in buitenlandse valuta's (contante tegoeden min de termijnverplichtingen)
met fr. 14,2 miljard.

De afwikkeling van de bovengenoemde termijntransacties verklaart
grotendeels de vermindering, met fr. 11,6 miljard, van de positie van de
Bank in Belgische franken.

De schulden die de Bank in het eerste en derde kwartaal tegenover
het Europese Fonds voor Monetaire Samenwerking aanging uit hoofde
van de toepassing van het reeds vermelde slangakkoord, werden nadien
volledig afgelost.

De tegoeden bij het Internationale Monetaire Fonds stegen met
fr. 1,2 miljard, zijnde het saldo van twee tegengestelde bewegingen; ener-
zijds vermeerderde de vordering van de Bank op het Fonds uit hoofde van
haar deelneming aan de Il oliefaciliteit )) en van nettotrekkingen in Bel-
gische franken door verscheidene landen, maar anderzijds sprak de
Bank haar voorraad bijzondere trekkingsrechten aan voor de aflossing
van schulden tegenover het Europese Fonds voor Monetaire Samenwer-
king.
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Grafiek 16.

GEWOGEN GEMIDDELDE KOERS VAN DE BELGISCHE FRANK
OP DE GEREGLEMENTEERDE VALUTAMARKT 1
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] Jaren 1071 tot 1075 : dnggemiddeldon per kwnrtenl. Je Il l' 1976 : daggemiddelden pel' maund. Zie Bijlage 6, tabel [J.

Afet de indexcijfers van de gewogen gemiddelde koers van de Belgische Imnk wordt getracht een antwoord te geven op de
volgende vraag : hoe groot zouden, ill een stelsel vnu vaste wis-elkocrsen. de pariteitswijaigingen VDn de Belgische frank
geweest zijn wnnrvun de gevolgen gelijk zouden geweest ziju ann die vau de wisselkoersschommelingen die zich in het
huidige stelsel hebben voorgedaan ? De indexcijfers die de Nationale Bank vnn België heeft berekend en die in deze
grafiek zijn weergegeven, geven de pariteltswijzLgingcn. [\UII die gelijkwaardige uitwerkingen zouden hebben gehad op de
gemiddelde kosten voor de buitenlandse koper van de B,L,E.U.-produlden en op de gemiddelde kosten voor de Belgisch-
Luxemburgse invoerder vun buitenlandse prod ukten j zij worden verkregen door de koersindexcijfers van iedere valuta te
wegen met de belangrijkheid respectievelijk van de uitvoer en VUl} de invoer van de Belgisch-Luxemburgse Economisehs,
Unie met het land of het gebied vau die valuta, De indexcijfers die het .Ïu ternu.tionale Monetaire Fonds heeft berekend
en die weergegeven zijn in grafiek 3, igeveu de pnriteitswijzigingen ann die gelijkwaardige uitwerkingen zouden hebben
gehad op de handelsbalans van de Belg.sch-Luxemburgse Economische Unie; zij worden verkregen dool' de indexcijfers
vuu de koersen van iedere valuta te wegen met coëtïiciënten die afgeleid zij(l uit een mulbilateraal model van de wissel-
koersen dnt tegelijkertijd rekening houdt met de kenmerkeu vuu de door de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie
verhandelde prodekton en met, de concurrentie tussen deze lnntstc ell ieder vnu lmnr part.ners , niet alleen in lum bllut.ernlo
betrekkingen, munt- oak op de mm-kteu yan oc oudere Iaudeu.
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De bewegingen die gedurende het voorbije jaar herhaaldelijk de Euro-
pese valutamarkten verstoorden, beïnvloedden ook sterk het verloop van de
koers van de Belgische frank.

De gemiddelde koersen van de Belgische frank op de gereglementeerde
markt, zoals ze worden berekend, enerzijds, door de Bank aan de hand
van een wegingscoëfficiënt gebaseerd op de relatieve belangrijkheid van
de buitenlandse handel van de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie
(zie grafiek 16) en, anderzijds, door het Internationale Monetaire Fonds
met toepassing van een weging gebaseerd op een Il multilateraal model ))
van de wisselkoersen (zie grafiek 3), zijn tot in april voortdurend omhoog-
gegaan; vervolgens liepen ze lichtjes terug tot in het midden van het jaar,
waarna ze opnieuw krachtig stegen. Gemiddeld is, voor het gehele
jaar, de laatstgenoemde koers met 0,5 pct. verhoogd tegenover het
voorgaande jaar; de door de Bank berekende koers is met ruim 2 pct.
gestegen. De verbetering van de gewogen wisselkoersen van de frank in de
loop van het jaar is toe te schrijven, enerzijds, aan een duidelijke verzwak-
king van sommige Europese valuta's tegenover het geheel van de andere
valuta' s, anderzijds, aan het aanzuigend effect van de stijging van de
Duitse mark op de koersen in een stelsel dat de schommelingsmarges
binnen de Il slang )) beperkt. De gewogen wisselkoersen van de frank
werden niet of nauwelijks beïnvloed door de opschorting, in maart, van
het bijzonder akkoord tot beperking van de schommelingsmarges tussen
de frank en de gulden - van toen af zijn tussen beide landen dezelfde
marges van kracht als onder de andere deelnemers aan het gezamenlijk
zweven -, noch door de aanpassing, in oktober, van de omrekenings-
koersen in Europese monetaire rekeneenheden van sommige slangvaluta' s,
waarbij de frank en de gulden trouwens ongewijzigd bleven. Sedert die
aanpassing is de positie van de frank binnen de muntslang verstevigd,
inzonderheid tegenover de Duitse mark. Hoewel laatstgenoemde werd
opgewaardeerd, bleef zijn notering te Brussel steeds beneden zijn plafond-
koers van vóór de aanpassing.

Op de vrije markt lagen de in franken uitgedrukte koersen van de
buitenlandse valuta's bijna steeds boven die van de gereglementeerde
markt; aan het einde van het jaar daalden ze echter beneden deze laatste.
Het agio van de vrije koers van de dollar, uitgedrukt in daggemiddelden
per maand, dat tussen een maximum van 4,06 pct. in maart en een minimum
van 0,44 pct. in november geschommeld had, maakte in december plaats
voor een disagio van 0,11 pct.
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OVERHEIDSFINANCIEN

Het financieringstekort van de centrale overheid, dat reeds in 1975
tengevolge van de economische recessie een forse stijging te zien gaf, is
verder aangegroeid : hoewel het stijgingstempo van de gezamenlijke
uitgaven voor de eerste tien maanden meer vertraagde dan dat van de
totale ontvangsten - namelijk van 24,3 tot 16,4 pct. voor eerstgenoemde
en van 15,8 tot 12,4 pct. voor laatstgenoemde - bleef de aangroei van de
uitgaven in absolute cijfers aanmerkelijk groter dan die van de ontvangsten.

Het tekort in de lopende verrichtingen ten laste van de Schatkist
vermeerderde, voor de beschouwde maanden, van fr. 45,3 miljard in 1975
tot fr. 79,8 miljard in 1976.

Het stijgingspercentage van de lopende uitgaven l bedroeg 17,8 pct.,
tegen 23,9 pct. in 1975. Een verdeling van die bewegingen over de verschil-
lende categorieën van lopende uitgaven kan niet met nauwkeurigheid
worden uitgevoerd, omdat de uitgaven en ontvangsten die buiten de
begroting rechtstreeks worden toegewezen, voortdurend uitbreiding
namen. Met dat voorbehoud hadden de voornaamste stijgingen betrekking
op dé volgende categorieën: de cc inkomensoverdrachten ))vooral ten gunste
van de sociale verzekering - meer bepaald de posten ziekteverzekering
en werkloosheid -, van het gesubsidieerd onderwijs, alsmede van de spoor-
wegen, verder de cc lonen en pensioenen », die nochtans minder zijn ge-
stegen dan in het voorgaande jaar, dank zij de vertraging van het inflatie-
tempo en het feit dat er geen algemene sociale programmering heeft
plaatsgegrepen, voorts de cc rente op de overheidsschuld )) die de invloed
onderging van de voortdurende aanwas van die schuld en van de stijging
van de rentetarieven, ten slotte de cc begrotingsfondsen )) waar vooral de
uitgaven van het Nationaal Fonds voor Huisvesting en de huishoudelijke
uitgaven van de ziekenhuizen fors de hoogte ingingen.

Het groeitempo van de lopende ontvangsten - hoofdzakelijk belas-
tingontvangsten - liep terug van 15,6 pct. in 1975 tot 12,5 pct. Het werd
in hoofdzaak bepaald door de expansie van de belastbare massa en, in
bijkomende mate, door maatregelen met het oog op een juistere inning
van de belastingen. De verschillende categorieën belastingontvangsten
gaven een zeer uiteenlopende ontwikkeling te zien.

1 Voor de berekening van het stijgingspercentage van de lopende verrichtingen is rekening gehou-
den, enerzijds, met de lopende ontvangsten die door de ce~trale overheid geïnd werdenmaar die,
buiten de begroting, rechtstreeks werden toegewezen aan fondsen en instellingen, anderzijds, met
cie ermee gefinancierde lopende uitgaven van die fondsen en instellingen.
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De directe belastingen bleven ten belope van fr. 12,2 miljard beneden
de oorspronkelijke ramingen; hun stijgingstempo verminderde immers van
21,9 tot 9,4 pct., wegens de doorwerking van de recessie in sommige kas-
ontvangsten, meer bepaald in de vennootschapsbelasting en in de vodr-
afbetalingen van de vennootschappen en zelfstandigen, te meer daar de
bedrijven de mogelijkheid hebben om de verliezen van 1975 aan te rekenen
op de winsten van het volgende jaar; voorts ging een remmende invloed
uit van de loonmatiging, zodat de opbrengst van de bedrijfsvoorheffing
slechts met 15,7 pct. toenam, tegen 33,8 pct. in 1975. De invoerrechten
en accijnzen groeiden eveneens veel minder dan in 1975, namelijk met
8,9 pct., tegen 21,3 pct., maar dit laatste cijfer was sterk beïnvloed door de
verhoging van de accijnzen op aardolieprodukten. De opbrengst van
de belasting over de toegevoegde waarde is met fr. 23,8 miljard of 18,3 pct.
gestegen, tegen fr. 5,l miljard of 4,l pct., na uitschakeling van de invloed
van sommige technische factoren, zoals de vorming en de terugbetaling
van belastingkredieten, die de vergelijkbaarheid van de gegevens van
jaar tot jaar kunnen vertekenen, vertoonde die opbrengst een fundamentele
stijging met 18,l pct., tegen 11,4 pct. in 1975, o.m. dank zij de gunstige
eonjunctuur in de woningbouwen de vermeerdering van het gezinsver-
bruik. De registratierechten, ten slotte, stegen met 32 pct., tegen een daling
met 7,l pct.; zij weerspiegelden de gunstige eonjunctuur op de markt
der onroerende goederen.

Het negatieve saldo van de kapitaalverrichtingen is gestegen van
fr. 60,8 tot 63,8 miljard. De kapitaalontvangsten, hoofdzakelijk successie-
rechten, stegen met fr. 0,5 miljard of met 8,7 pct. en de uitgaven, inclusief
de kapitaaluitgaven van het Wegenfonds, met fr. 3,5 miljard of 5,2 pct.
Na uitschakeling van de belangrijke veranderingen in de terugbetalingen
van de omzetbelasting begrepen in de op 1 januari 1971 bestaande voor-
raden, die in feite trouwens geen kapitaalverrichtingen zijn, met name
fr. 7.363 miljoen in 1975 en fr. 22 miljoen in 1976, bedroeg de stijging
van de kapitaaluitgaven fr. 10,8 miljard of 18,l pct., tegen 15,2 pct. in 1975.
Hunnerzijds overtroffen de vastgelegde investeringen van de begrotings-
sector die van het voorgaande jaar met slechts fr. 3,3 miljard of 6,7 pct.,
tegen fr. 11,l miljard of 29 pct. in 1975. De aanzwengeling van de vast-
leggingen in laatstgenoemd jaar weerspiegelde zich met een zekere ver-
traging in de kasuitgaven.

Voor de eerste tien maanden is het gezamenlijke tekort van de lopende
en kapitaalverrichtingen aldus opgelopen van fr. 106,l tot 143,6 miljard.
Na toevoeging van de overige schatkistverrichtingen, inzonderheid de be-
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weging van de derdengelden en de veranderingen in de kastegoeden van de
rijksrekenplichtigen, resulterend in netto-ontvangsten van fr. 0,8 miljard,
tegen netto-uitgaven van fr. 1,4 miljard, beliepen de netto financierings-
behoeften die door de Schatkist worden gedekt uiteindelijk fr. 142,8 miljard,
tegen fr. 107,5 miljard in 1975.

Tabel 8.

NETTO FINANCIERINGSBEHOEFTEN VAN DE CENTRALE OVEHHEID

(Miliarden franken)

Door de Schatkist gedekte nettobehoefton l

Saldo van de verrichtingcu
Provolgens begroting 2 Overige

netto- memorie : Overige Eind-
ontvang- Nel,to- Coutrue- netto- totaal

Lopende Kapitaal- sten (+J uitgaven tuele behoeften
vcrriclr- verr+ch- Tolaal of -uit- eflossiugeu 1

t.ingen tingen gavel) (-) van de
rijksschuld

3 4 5
6

(c) = (e) = (h) =
(a) (b) (a) +(bi (d) (c) +(d) If) (g) (e)+(g)

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

1972 ........................... - 0,3 -58,9 - 59,2 - 4,5 - 63,7 20,0 -23,7 - 87,4

1973 ........................... - 3,9 -58,0 - 61,9 +10,8 - 51,1 34,5 -19,9 - 71,0

19H ........................... - 0,6 -57,2 - 57,8 + 0,4 - 57,4 39,3 -19,5 - 76,9

1975 ........................... -42,8 -71,0 -113,8 + 4,5 -109,3 35,0 -24,3 -133,6

1975 Eerste 10 maanden ... -45,3 -60,8 -106,1 - 1,4 -107,5 29,0 -17,4 -124,9
1976 Eerst.e 10 maanden ... -79,8 -63,8 -143,6 + 0,8 -142,8 38,5 -20,4 -163,2

.1 Bron. : 1\Iinisterie van "Financiën.
2 Werkelijke ontvangsten en uitgaven gedurende iedere periode, ongeacht het begrotingsjnur waarop zij betrekking hebben

en zonder inachtneming van de interne overschrijvingen.
3 Zie Bijlage G, tabel ü.
4. Met inbegrip van de uitguveu van het Wagenfonds.
5 Exclusief de ontvangsten en uitgaven voortvloeiend uit veranderingen in de rijksrchuld.
S A.flossing door terugkoop ter beurze of uitloting.
7 Deze bedragen stemmen overeen met de nettostijging vnn de gedebudgettcerde schuld ten Jaste van de Staat" d.w.z, met

de voorfinanciering van sommige bostedingen van de centrale overheid wuurvcor zelfstandige lichnmeu en instellingen
d'reet zorg dragon.

De overige uitgaven van de centrale overheid, die in hoofdzaak be-
trekking hebben op investeringen die buiten de rijksbegroting om worden
voorgefinancierd door zelfstandige fondsen en instellingen, o.m. voor het
bouwen van autowegen door intercommunale verenigingen, de universi-
taire expansie, de aanleg van metro' s, de door de Staat gesubsidieerde ge-
meentewerken, schiepen financieringsbehoeften ten belope van fr. 20,4
miljard, tegen fr. 17,4 miljard in 1975.

Voor de eerste tien maanden bedroegen de netto financieringsbehoef-
ten van de centrale overheid· dan ook in totaal fr. 163,2 miljard, tegen
fr. 124,9 miljard in 1975, wat een nieuwe, aanzienlijke aangroei betekent.
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Zoals de voorgaande jaren financierde de centrale overheid haar netto-
behoeften met de opbrengst van schulden in Belgische franken, Toch
verminderden de netto-uitgiften van langlopende leningen in Belgische

I

Grafiek 17.

SCI-IULD IN BELGISCHE FHANKEN VAN DE CENTHALE OVEHHEID 1

(Vemnderingen in miliarden franken)
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1 Zie Laud V, kolom (e).
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franken van fr. 105,6 tot 96,9 miljard, zodat heel wat vlottende schuld moest
worden opgenomen en het uitstaande bedrag ervan opliep met fr. 67,2 mil-
jard, tegen fr. 27,7 miljard.
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De aldus geleende fr. 164,1 miljard aanvullende middelen in Belgische
franken werden ten belope van fr. 47 miljard, tegen fr. 27,4 miljard in
1975, verschaft door de niet-financiële sectoren, d.w.z. in hoofdzaak de
gezinnen en de bedrijven; de verhoging van de rente op de staatsleningen
heeft daartoe ongetwijfeld bijgedragen. De schuld van de centrale over-

Tabel 9.

DEKKING VAN DE NETTO FINANCIERINGSBEHOEFTEN
VAN DE CENTRALE OVERHEID

.(Mil;arden franken)

Veninde- Verauderingen in de schuldringen
in het

KeUo
credit- in Belgische franken

finnncie- saldo in
rings- rekeuiug- tegenover de financiële inste lli ngen 3

courantbehoef- bij de tcgeu-ten Eind- in
VUil de N.B.B. totaal buiten- Toh.Hll over de

centrale (Ill in de
2 landse Algemene Openbare niet-

overheid porte- valuta's Spaarkas krediet- Nationale finnu-

1 feuille en private instel- Bankeu Bunk van cide
handels- spaar- lingeu België sectereu
papier tussen , 4

van de (e) =Schatkist (c) = (c)- (d)=
- (a) (h) (n)+(b) (,1) (f) tot. (j) (I) (g) (h) (i) (j)

1971 . ............ + 51,4 ... + 51,4 -28,6 + 80,0 + 18,1 + 13,4 +,0,°1- 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

19H ............ + 76,9 ... + 76,9 - 1,5 + 78,4 + 17,1 + 11,2 +26,5 + 3,3 +20,3

1975 ............ +133,6 ... +133,6 - 1,5 +135,1 + 42,2 + 31,3 +31,2 - 0,6 +31,0

1975 le 10 ill. ... +124,9 + 7,1 +132,0 - 1,3 +133,3 + 43,9 + 25,2 +41,6 - 4,8 +27,4
1976 le 10 ill. ... +163,2 ... +163,2 - 0,9 +164,1 + 13,6 + 37,55 +38,7 +27,3 fi +47,C

1 Zie tabel 8, kolom (h).
2 Zie Bijlage 6, tabellen 7 en 7bis.
3 Sommige categorieën financiële instellingen, zoals de verzekeringsinstellingen en de pensioenfondsen, waarvoor de cijfers

voor de meest recente periodes niet beschikbaar zijn, zijn ondergebracht bij de niet-f'iuanciéle 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.
5 Exclusief fr. 10,7 miljard schatkistcertificaten gefiuuucierd door liet, Itentenlouds met voorschotten V[Lnde Nationale Bunk

van België.
6 Inclusief fr. 10,7 miljard voorschotten nun liet Rentenfonds VOOl'do finnucieting van zijn portefeuille schatkistcertificaten.

heid t.o.v. de Algemene Spaarkas en de private spaarkassen steeg slechts
met fr. 13,6 miljard, tegen fr. 43,9 miljard : die instellingen konden niet
zoveel nieuwe werkmiddelen aantrekken als in het voorafgaande jaar en
bovendien moesten ze een krachtige vraag naar hypothecaire kredieten
het hoofd bieden. De aanbrengsten van de openbare kredietinstellingen
vermeerderden van fr. 25,2 tot 37,.5miljard, vooral dank zij de aangroei van
de tegoeden van de particulieren bij het Bestuur der Postchecks en van de
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kortlopende verplichtingen van de intercommunale veremgmgen voor
autowegen bij het Gemeentekrediet van België. De schuld van de centrale
overheid tegenover de banken vertoonde een iets geringere aanwas dan in
1975, met name fr. 38,7 miljard, tegen fr. 41,6 miljard; de banken trokkeri
weliswaar nieuwe middelen aan, maar hun kredietverlening aan de overige
nationale sectoren groeide veel sterker dan in het voorafgaande jaar.

Die gezamenlijke middelen - fr. 136,8 miljard - verschaft door de
bovengenoemde financiële en niet-financiële sectoren waren niet voldoende
om de reeds vermelde fr. 163,2 miljard netto financieringsbehoeften van
de centrale overheid en de delging van de schuld in vreemde valuta, name-
lijk fr. 0,9 miljard, te dekken. Bijgevolg moest de Schatkist in aanzien-
lijke mate een beroep doen op de Bank, kredietgever in laatste instantie,
in de eerste plaats via de conventionele kredietmarge van fr. 20,6 miljard
en vervolgens, indirect, door het Rentenfonds schatkistcertificaten te laten
overnemen, in de mate dat het Fonds dat papier financierde door de op-
neming van voorschotten bij de Bank. Voor de eerste tien maanden is dat
directe en indirecte beroep van de Schatkist op de Bank, na een vermin-
dering met fr. 4,8 miljard in 1975, gestegen met fr. 27,3 miljard, waarvan
fr. 16,6 miljard l voor het eerstgenoemde en fr. 10,7 miljard voor het laatst-
genoemde.

TabellD.

NETTO FINANCIERINGSBEHOEFTEN VAN DE OVERHEID

(Miljarden franken)

I Centrale overheid 1 I Lagere overheid 2 I Gezamenlijke
overheid 3

19n

1972
1973
19H

In7G

1975 Eerste 10 muandeu
197(; Eerste 10 maanden

51,4
87,4
71,0

76,9
133,(;

124,\J
163,2

13,0 64,4
n,8 97,2

15,3 86,3
20,8 n7,7
27,1 160,7

16,1 141,U
ll,O 174,2

l Zie tubel s, kolom (li).
2 Openbare netto-uitgiften van leningen en veranderingen in de nettoverplichtingen tegenover hot Gemeentekredief van

België, na aftrek van de leningen u Stauts aandeel D.

3 Exclusief de sociale verzekering.

l Inclusief een verhoging met fr. 0,3 miljard van de portefeuille overheidsfondsen van de Bank.
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De opgetekende netto financieringsbehoeften van de lagere overheid
bedroegen voor de eerste tien maanden fr. 11 miljard, tegen fr. 16,1 miljard
in 1975.

In totaal beliepen de netto financieringsbehoeften van de gezamen-
lijke overheid, exclusief de sociale verzekering, voor de eerste tien maanden
fr. 174,2 miljard, tegen fr. 141 miljard in 1975.

Uitgedrukt in procenten van het bruto nationale produkt, zouden de
totale overheidsbestedingen, met inbegrip van die van de sociale verzeke-
ring, na de forse stijging van het recessiejaar 1975, nog verder zijn toege-
nomen.

VORDERINGEN EN SCHULDEN VAN DE PARTICULIEREN EN
DE BEDRIJVEN

De bruto kapitaalvorming van de particulieren en de bedrijven, uit-
gedrukt in nominale termen, vertoonde, na de daling in het voorafgaande
jaar, een aanzienlijke verhoging, vooral ingevolge de verandering in de
voorraadcyclus : na een intering op de voorraden volgde een aanvulling
ervan. Volgens de ramingen zouden de brutobesparingen van de particu-
lieren en de bedrijven toegenomen zijn met een bedrag dat iets geringer
uitvalt dan dat van hun kapitaalvorming. Toch zou hun financieringsver-
mogen, m.a.w. hun financieel surplus, enigszins zijn toegenomen, dank zij
belangrijke kapitaaloverdrachten van de overheid, vooral in de vorm van
kredietverleningen aan en deelnemingen in bedrijven.

Onder het beschreven verloop van het totale financieringsvermogen
gingen uiteenlopende bewegingen schuil : de vorming van activa door ge-
zinnen en bedrijven, andere dan vennootschappen, zou nauwelijks gestegen
zijn, terwijl hun beroep op nieuwe financiële verplichtingen sterk ver-
meerderde, zodat hun financieringsvermogen minder hoog was dan dat
van het voorgaande jaar; daarentegen vormden de vennootschappen aan-
zienlijk meer activa en wel voor een groter bedrag dan dat van hun
nieuwe verplichtingen, zodat hun financieringsbehoeften verminderden.

a) Financiële activa

De vorming van financiële activa door de particulieren en de bedrij-
ven bedroeg tijdens de eerste tien maanden fr. 385 miljard, tegen fr. 311
miljard in 197,5,d.i. een toeneming met fr. 74 miljard of 23,8 pct. Voor het
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Tabel Il. KAPITAALREKENING VAN DE BEDRIJVEN EN PARTICULIEREN

(Miliarden franken)

1975 1976 Verandering tegenover
het voorgaande jaar 1

A. Fil1ancieringsvermogen

1. Kapitaalmiddelen:

1.1 Brutobesparingen 2 ••••••.••.•••••••••••..••••......

1.2 Netto kapitaaloverdrachten herkomstig van
de centrale overheid .

1.3 Diversen 3

2. Bruto kapitaalvorming 4

3. Financieringsvermogen (= 1. - 2.) 6 .••.•••..•••

B. Vera.l1d.eringen in de nettovorderingen

1. Financiële activa

2. Financiële verplichtingen 8 :

2.1 Tegenover de Belgische
gen 9 •..•••.••••••

financiële instellin-

1974 1975 1976 T

2.2 Overige financiële verplichtingen :
a) België .
b) Buitenland .

3. Nettovorderingen (= 1. - 2.)

Eerste 10 maanden 1975 1976 T

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

Bronnen: Jaren 1974 en 1975 : Nationaal Instituut voor de Statistiek. Jaar 1976 : ramingen van het Ministerie van Economische Zaken (ontwerp van economisch budget voor 1976).
3 Per saldo berekende bedragen.
4 Vaste investeringen en investeringen in voorraden van de bedrijven, evenals woningbouw.

Bronnen : Zie bronnen aangehaald onder noot 2 hierboven.
5 De ramingen die voor deze rubriek worden verstrekt door de onder noot 2 aangehaalde bronnen werden aangepast ann de laatste beschikbare gegevens over de betalingsbalans.
6 Bedrag van de besparingen van de parbieulieren en de bedrijven, waarmee per saldo de bestedingen van de overheid en de netto-uitlening aan de rest vau de wereld worden- gefinancierd.

Dit bedrag is. per definitie, gelijk aan de verandering in de nettovorderingen van de particulieren en de bedrijven. Zie B. 3. van de tabel.
T Zie tabel 13.
S Zie tabel 15.
!I Zie tabel 16.

406 516 580 n.b. n.b. + 20 + 64

31 37 54 n.b. n.b. + 6 + 17

30 28 26 n.b. n.b. 11 2
566 -- 581 -- 660 -- n.b. -- n.b. --+ 15 --+ 79

4455 4155 4855 n.b. n.b. 30 + 70
- -- -- --

121 I 166 175 155 167 + 45 + 9

302 I 378 445 311 385 + 76 + 67

131 I 163 l'i I 119 175 + 32 + 51

11 I 16 14 22 + 5 + 9
39 33 23 21 - 6 - 8

181 -- 212 ~--~--~--+ 31 --+ 58

121 I 16' I 175 ,[ 155 IG7 I + 45 + 9



gehele jaar zou het stijgingspercentage ongeveer 18 pct. bedragen, wat nog
meer is dan dat van het bruto nationale produkt tegen lopende prijzen;
derhalve zou de bruto financiële spaarquote van de gezamenlijke gezin-
nen en bedrijven nog gestegen zijn.

Tabel 12.

FINANCIELE ACTIVA EN BHUTO NATIONAAL PHODUKT

'l'otcle vorming Bruto nationaal
van produld tegen

fiuauciële activa 1 lopende prijzen

............................................. 'f

206
282
281

1.415
1.578
1.792
2.105
2.320

Bruto financiële
spaarquote

1971 14,6
17,9
15,7

(a) (b)

(Mil,jard.cn franhcn)

(a) : (b)

(In procenten)

1972
1973
1974
1975
1976

v 302

V 378

445 2.645

V 14,3

V 16,3

16,8

.I Zie tabel 13.

Nadat de vorming van financiële activa door de vennootschappen in
1975 een teruggang vertoond had, groeide ze opnieuw, ongetwijfeld in
verband met de verbeterde nominale cash-flow van de meeste bedrijven.
Deze verhoging weerspiegelde niet alleen het verloop van hun termijn-
deposito' s maar ook o.m. dat van hun netto handelsvorderingen op het
buitenland, die het jaar voordien sterk verminderd waren. Bovendien moet
rekening worden gehouden met een bijzonder verschijnsel: tijdens bepaalde
periodes van het jaar vonden de eersterangsleners baat bij het opnemen van
kortlopende kredieten waarvan het bedrag onmiddellijk voor een korte
termijn belegd werd; die « draaimolen Jl dreef tegelijkertijd de financiële
activa van de vennootschappen en hun financiële verplichtingen omhoog.

De vorming van financiële activa door de particulieren en de bedrij-
ven zonder vennootschapsvorm zou slechts licht zijn toegenomen, zodat
hun bruto financiële spaarquote niet meer het uitzonderlijk hoge peil van
1975 zou hebben bereikt.

In de gezamenlijke financiële activa van de particulieren en de bedrij-
ven viel een verschuiving ten gunste van de kortlopende beleggingen waar
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te nemen. Die verschuiving kwam echter niet op homogene wijze tot
uiting: zij betrof alleen de beleggingen in vreemde valuta's; wat de activa
in Belgische franken betreft, bleef het aandeel van de korte termijn vrij-
welongewijzigd.

Tabel 13.

FINANCIELE xcrrv A l

(Veranderingen in miliaeden franken)

Activa in Belgische franken 2
Activa in

buitenlandse vulutn's
Andere Eind-

voor ten voor meer Effecten activa 4 totaalhoogste dan 'l'otaal Deposito's Totaal
een jaar een jaar 3

1971 ........................... + 113,9 + 69,0 +182,9 - 2,8 +21,6 +18,8 + 4,4 +206,1

1972 ........................... + 168,3 + 64,3 +232,6 - 2,2 +33,3 +31,1 +18,1 +281,8

1973 ........................... + 171,5 + 82,2 +253,7 + 4,9 +23,0 +27,9 - 0,3 +281,3

1974 ........................... + 175,9 v+ 93,0Iv+268,9 +13,1 +15,0 +28,1 + 4,5 v+301,5

1975 ........................... + 217,4 v+112,Ov+329,4 + 9,3 +31,8 +41,1 v+ 7,3 v+377,8

1975 Eerste 10 maanden ... + 134,6 v+105,6 v+240,2 + 9,7 +23,2 +32,9 v+37,7 v+310,8

1976 Eerste 10 maanden. v + 160,8 +129,2 +290,0 + 5,5 +10,4 +15,9 +78,7 +384,6

1 In het bezit van particulieren en bedrijven (exclusief de. financiële instellingen), inclusief de overheidsbedrijven en
sommige financiële instellingen die in 1076 onmogelijk konden worden uitgeschakeld : instellingen voo-r verzekering op het
leven en telgen arbeidsongevallen, pensioenfondsen.

2 li:ie tabel 14.
3 Nettoaankopen door ingezetenen van de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie; het aandeel van de Luxemburgse

besparing in deze nettoaankopen is weinig belangrijk.
<1 Activa. waarvan de indeling in Belgische franken of in buitenlundse valuta's niet bekend is of geen zin heeft. Het betreft

namelijk de netto commerciële vorderingen op het buitenland in handen van de bedrijveu en de directe investeringen in
het buitenland.

De vorming van activa in buitenlandse valuta's was aanmerkelijk min-
der belangrijk dan het jaar voordien. Voor de eerste tien maanden liep
zij terug van fr. 32,9 miljard tot fr. 15,9 miljard. De deposito's, vooral op
korte termijn, namen slechts toe met fr. 5,5 miljard, nadat ze in 1975 nog
met fr. 9,7 miljard aangroeiden, terwijl de nettoaankopen van effecten, om
de reeds vermelde redenen, slechts fr. 10,4 miljard, tegen fr. 23,2 miljard,
bedroegen.

Wat de financiële activa in Belgische franken betreft, vertoonden de
monetaire kasmiddelen een aanmerkelijk minder snelle toename
fr. 11 miljard, tegen fr. 51,9 miljard. Hun groeitempo bleef aldus beneden
dat van het bruto nationale produkt in lopende prijzen, zodat de gebruiks-
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Tabel 14.

FINANCIELE ACTIVA IN BELGISCHE FRANKEN

(Veranderingen in miliarden. franken)

Voor ten hoogste een jaar Voor meer dan een jaar

Activa met vast rendement

"Monetaire Deposito's Deposito's Obligaties.
Eind-

kasmiddelen op gewone op termijn kasbons en Totaal waarvan: Aandelen Totaal tolaal
l boekjes 2

en met diversen 'I'otual 3
Obligaties

opzegging en kasbons
4.

1971 .............................. + 35,8 + 54,2 + 12,9 + 11,0 +113,9 + 65,0 + 53,8 + 4,0 + 69,0 +182,9

1972 .............................. + 64,7 + 88,0 + 9,9 + 5,7 +168,3 + 63,2 + 55,2 + 1,1 + 64,3 +232,6

1973 .............................. + 31,9 + 70,2 + 61,6 + 7,8 +171,5 + 80,5 + 77,0 + 1,7 + 82,2 +253,7

1974 .............................. + 34,4 + 51,2 + 83,1 + 7,2 +175,9 v+ 87,0 v+ 88,1 + 6,0 v+ 93,0 v+268,9

1975 .............................. + 91,2 +136,7 - 22,6 + 12,1 +217,4 v+107,4 v+ 96,9 + 4,6 v+112,0 v+329,4

1975 Eerste 10 maanden ...... + 51,9 + 88,1 - 16,3 + 10,9 +134,6 v+101,2 v+ 93,0 + 4,4 v+105,6 v+240,2

1976 Eerste 10 maanden ... v + 11,0 + 66,9 + 80,0 + 2,9 +160,8 +127,5 +125,3 + 1,7 +129,2 +290,0

1 Kasmiddelen van de in noot 1 van tabel 13 beschreven sectoren (zie Bijlage 6, tabel 8).
2 Zie Bijlage 6, tabel 9.
3 Deposito's en tegoeden in obligaties en kasbons.
4 Zie Bijlage 6, labellen 10, 11 en 12.



frequentie van die kasmiddelen voor finale bestedingen toenam. De
gebruiksfrequentie van de dadelijk opvraagbare deposito' s, die niet alleen
wordt beïnvloed door de bestedingen maar ook door de louter financiële
verrichtingen, vertoonde bij de banken een nog sterkere stijging; bij h~t
Bestuur der Postchecks onderging ze daarentegen een daling. De alge-
mene verhoging van het rentepeil heeft de particulieren en bedrijven

Grafiek 18.

SAMENSTELLING EN GEBHUIKSFHEQUENTIE VAN DE MONETAIHE KASMIDDELEN

60

Aandeel van het chartaal geld in de
monetaire kasmiddelen 1
(In procenten)

Gebruiksfrequentie van de monetaire
kasmiddelen voor finale bestedingen

( 1970 = 100)
120

50 100

40 80

Gebruiksfrequentie van de direct
opvraagbare bankdeposito's 3
(1970 = 100)

Gebruiksfrequentie van de
postrekeningen 3 (1970 = 100)
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100 .r:' lUO

80 80

68 70 72 74 76 68 70 72 74 76

1 Jaar 1970 : rnming.
2 Verhouding van het. bruto nutionale produkt ill lopende prijzen tot de gemiddelde monetaire kusmiddel en. Voor seizoen-

invloeden gecorrigeerde kwartnulcijfers. Bronnen: Bruto nutionaal produkt: Nationaal Instituut voor de Statistiek Cil

Afdeling voor 'l'oegepaste Economie van de Vrije Universiteit Brussel.
3 Maendgemiddeldon per kwartaal, voor seizoeninvloeden gecorrigeerd. Zie Bijlage 6, tabel 13.
<1 De cijfers van 1072 tot 1976 zijn, om statistische rodeueu , niet geheel vergelijkbaar met die van de voorgaande jaren.
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er onbetwistbaar toe aangespoord het aanhouden van de weinig of niet-
renderende monetaire activa te beperken.

Het aandeel van het chartale geld in het totaal van de monetaire kas-
middelen verminderde verder, zij het in een zeer traag tempo : het zou
gedaald zijn van een gemiddelde van 45,7 pct. in 1975 tot 45,l pct.

De deposito's op gewone boekjes vertoonden een tragere toename dan
voor de eerste tien maanden van 1975, namelijk fr. 66,9 miljard, tegen
fr. 88,l miljard. De rente op die activa bleef, in tegenstelling met de
meeste andere creditrentepercentages, gedurende het gehele jaar onge-
wijzigd.

De deposito's op termijn en met een opzegging van ten hoogste een
jaar namen toe met fr. 80 miljard, nadat ze in 1975 met fr. 16,3 miljard
verminderd waren. Die ommekeer betrof uitsluitend de grote deposito's
en de deposito's in het buitenland, waarvan het rentepeil in overeenstem-
ming met de marktverhoudingen werd opgetrokken. Daarbij speelde ook
het reeds vermelde (( draaimolen »-effect. De vorming van gewone depo-
sito's op termijn of met opzegging onderging nagenoeg geen verandering
ondanks aanpassingen van de lijsttarieven.

Ook de kasbons voor een jaar waren minder in trek; hun rendement
verbeterde trouwens minder dan dat voor de langere looptijden.

De financiële activa met vast rendement en voor meer dan een jaar,
gevormd door de bedrijven en de particulieren, vermeerderden in de
eerste tien maanden met fr. 127,5 miljard, tegen fr. 101,2 miljard in 1975.
De groei van de deposito's vertraagde van fr. 8,2 tot 2,2 miljard, maar de
nettobeleggingen in obligaties en kasbons stegen daarentegen krachtig,
met name van fr. 93 tot 125,3 miljard: gedurende het grootste deel van
deze periode ging hun rentepeil sneller omhoog dan zowel de lijsttarieven
voor kortlopende beleggingen als de rente van de meeste langlopende be-
leggingen in het buitenland. De rentetarieven van de door de openbare
kredietinstellingen uitgegeven kasbons en obligaties werden immers ver-
hoogd met 1,.50à 1,75 pct., terwijl het rendement van staatsobligaties voor
de houder tot de eindvervaldag, dat 8,69 pct. bedroeg voor de lening 1975-
1983 uitgegeven in september 1975, steeg tot 10,02 pct. voor de lening
1976-1985 uitgegeven in september 1976.

Terzelfder tijd vertraagde de stijging van de consumptieprijzen, zodat
voor de beleggers opnieuween reëel nettorendement in het verschiet
kwam.
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Het totale bedrag van de netto-uitgiften van obligaties en kasbons
was nagenoeg even belangrijk als in 1975. Het relatief aandeel van de in-
schrijvingen van bedrijven en particulieren op die emissies steeg echter
van 45,5 pct. in 1975 tot 60,7 pct.; daarentegen nam het aandeel van de

Grafiek 19.

RENTEPERCENTAGES VAN BELEGGINGEN IN BELGISCHE FHANKEN
DIE OPENSTAAN voon HET PUBLIEK l

t2221 Jaarlijks slijgingspercenlage van de consumptieprijzen
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68 70 72 74 76 68 70 72 74 76 68 70 72 74 76

1 Rentepercentages vóór de belusüugbeîfing bij de bron. Zie Bijlage 0, tabel 14.
2 Indicatieve percentages \"001' Je deposito's vau fr. 5 tot 20 miljoen.
:.I Doordat de inkomens uit injagen op gewone spaarboekjes theus ten belope Villi Ïr, 15.000 per juur vrijgesteld zijn von

belasting, kan hun' werkelijke rentevoet niet worden vergelekeu met de reudementen 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 110ch meer ufdmug t dan de bij de bron geheven belasting.
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financiële instellingen, zowel die met overwegend geldscheppend karakter
als de andere, aanzienlijk af.

De aankopen van aandelen bleven een uitermate gering deel in het
geheel van de beleggingen in financiële activa vertegenwoordigen.

De toename van de andere financiële activa was veel belangrijker
dan het voorgaande jaar. Die versnelling is namelijk toe te schrijven aan de
reeds in het licht gestelde beweging van de netto handelsvorderingen op
het buitenland in het bezit van de ondernemingen.

b) Financiële verplichtingen

Zowel de bedrijven als de. particulieren gingen over de eerste tien
maanden meer nieuwe schulden aan: hun gezamenlijke financiële verplich-
tingen stegen met fr. 218 miljard, tegen fr. 156 miljard in 1975.

Tabel 15.

FINANCIELE VERPLICHTINGEN VAN DE BEDRIJVEN EN PARTICULIEREN

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

(Veranderingen in miljarden franken)

Bedrijven Parbleulieren

Korte

I
Lunge

I
Kort.e

I
Lange

I
Einrltol-nal

termijn termijn 'I'otnal termijn termijn Totanl

1972 ..................... + 44 + 49 + 93 + 10 + 29 + 39 +132

1973 ..................... + 54 + 66 +120 + 9 + 39 + 48 +168

1974 ..................... + 58 + 77 +135 + 5 + 41 + 46 +181

1975 ..................... + 74 + 83 +157 + 9 + 46 + 55 +212

1975 Eerste 10 maanden + 49 + 66 +115 + 5 + 36 + 41 +156
HJ76 Eerste 10 maanden + 50 + 91 +141 + 20 + 57 + 77 +218

De bedrijven verhoogden hun verplichtingen met fr. 26 miljard
meer dan in 1975, o.m. wegens de toeneming van de voorraden en de netto
handelsvorderingen op het buitenland, die het jaar tevoren waren gedaald;
ook het reeds eerder vermelde (( draaimolen ))-effect liet zijn weerslag
voelen.
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Tabt>1 16.

VERANDERINGEN IN DE FINANCIELE VERPLICHTINGEN VAN DE BEDRIJVEN EN

PARTICULIEREN TEGENOVER DE BELGISCHE FINANCIELE INSTELLINGEN 1

Indeling naar de instellingen waarbij deze verplichtingen aanvankelijk werden aangegaan

Instellingen met overwegend geldscheppend karakter Andere financiële instellingen

Openbare Waarvan:

Nationale kredietinstellingen Algemene Private Eind· Door de
Overbeids- gespecialiseerd in overheids-

Banken
Bank

instel- Totaal
Speer- totaal bedrijvenspaar- Diversen Totaal uitgegevenvan het het huis- en Lijf-

België lingen beroeps- vestinga- rente kas tassen obligaties

krediet krediet

al In miljarden franken

1971 ........................... + 35,8 + 0,9 ... + 36,7 + 13,7 + 8,3 + 8,3 + 9,8 + 0,3 + 40,4 + 77,1 + 9,0

1972 ........................... + 59,1 + 0,2 + 0,4 + 59,7 + 9,8 + 8,1 + 18,0 + 15,5 + 0,8 + 52,2 +111,9 + 9,0

1973 .................. ........ + 57,1 + 0,1 ... + 57,2 + 25,8 + 9,3 + 22,8 + 20,0 + 0,1 + 78,0 +135,2 + 5,5

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

1975 ........................... + 75,6 - 1,3 - 0,1 + 74,2 + 29,4 + 12,3 + 20,9 + 25,9 + 0,2 + 88,7 +162,9 + 14,5

1975 Eerste 10 maanden ... + 56,1 - 2,7 ... + 53,4 + 21,1 + 11,2 + 15,7 + 17,8 - 0,2 + 65,6 +119,0 + 12,8

1976 Eerste 10 maanden ... + 80,5 - 1,5 ... + 79,0 + 25,3 + 15,5 + 27,5 + 27,8 + 0,1 + 96,2 +175,2 - 2,2

hl In stijgingspercentages t.o.v. het bedrag eind voorgaand jaar

1975 Eerste 10 maanden ... + 12,5 - 77,4 ... 1+11
,8

+ 8,5 + 11,5 + 8,7 + 11,2 - 10,8 + 9,6 + 10,5 + 22,0

1976 Eerste 10 maanden ... + 15,4 - 72,4 ... + 15,0 + 9,1 + 14,0 + 13,7 + 15,1 + 6,7 + 12,4 + 13,5 - 3,1

1 Zie Tijdschrift van de Nationale Bank van België, Statistieken, tabel XVII-6.



De kortlopende en langlopende verplichtingen van de bedrijven ver-
toonden wel uiteenlopende ontwikkelingen.

De eerstgenoemde stegen nauwelijks meer dan in het voorafgaande
jaar : hun snelle vermeerdering in het eerste kwartaal en in de zomer-
maanden werd grotendeels gecompenseerd door hun trage groei in de
andere periodes van het jaar; die gang van zaken werd bepaald door de op-
en neergaande beweging van de netto handelsvorderingen op het buiten-
land, waarover reeds gehandeld werd. Daarnaast zij aangestipt dat de
bedrijven minder kortlopende verplichtingen tegenover het buitenland
aangingen.

De langlopende verplichtingen namen sterker toe dan in 1975, ondanks
de stagnatie van de bruto vaste kapitaalvorming. Bij een aantal bedrijven
zou de zelffinancieringsquote gedaald zijn, in welk geval zij een relatief
groter beroep deden op kredieten. Mogelijk gingen sommige ondernemin-
gen bovendien langlopende schulden aan om bressen in hun bedrijfskapi-
taal te dichten. Het feit, tenslotte, dat de debetrente voor kort krediet vaak
die voor lang krediet overtrof, bracht menig bedrijf ertoe het aangaan van
langlopende schulden niet langer uit te stellen.

De particulieren verhoogden hun schulden met een heel wat groter
bedrag dan in de eerste tien maanden van 1975. Enerzijds steeg het bedrag
kortlopende kredieten, dat zij opnamen, uitzonderlijk sterk, in verband met
de herleving van de aankopen van duurzame verbruiksgoederen - inzon-
derheid personenwagens -, die zelf in de hand gewerkt werd door de
soepele voorschriften inzake afbetalingskrediet. Anderzijds groeiden
ook hun langlopende verplichtingen in een sneller tempo, in verband
met de hoogconjunctuur in de woningbouw : de expansie van de bruto-
opnemingen van huisvestingskredieten was trouwens aangekondigd door
de golf van kredieten die in de voorafgaande maanden waren geopend.

De hierboven beschreven versnelling in de aangroei van de schulden
van de bedrijven en particulieren kwam vooral tot uiting in de bedragen
opgenomen bij de Belgische financiële instellingen : deze namen toe met
fr. 175,2 miljard, tegen fr. 119 miljard. De bedrijven deden ook in belang-
rijker mate een rechtstreeks beroep op de Belgische kapitaalmarkt; zij gin-
gen daarentegen minder nieuwe schulden aan tegenover het buitenland.

De schuldaangroei was belangrijker dan in 1975 bij al de voornaamste
categorieën van financiële instellingen. De banken gaven vooral uitbreiding
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Grafiek 20.

FINANCIELE VERPLICHTINGEN VAN DE BEDRIJVEN EN PARTICULIEREN
TEGENOVER DE BELGISCHE FINANCIELE INSTELLINGEN l

Indeling naar de instellingen waarbij die verplichtingen
aanvankelijk werden aangegaan

AANDEEL V AN DE VERSCHILLENDE
FINANCIELE INSTELLINGEN IN HET
OPGENOMEN BEDRAG AAN HET EINDE
VAN HET JAAR

1969 1975
{In procenten v an het 101001)

Inslellingen met
overwegend geldscheppend kor okter

(StijgÎngspercentoges t.c.v. helopgenomen bedrog
aan het einde van hel voo r çc c nde jocr)

Instellingen met

overwegend geld-

scheppend karakter 20

DJ
Overige

[IJ
[IJ
[IJ

financiële
10

instellingen

'--...---~

612 1.302

(Miljarden franken)

1971 1973 1975 75 76
10 maanden

Overige financiële instellingen
(Stijgingspercentages t.o.v . helopgenomen bedrag aan het einde van hel voorgoande iaar)

DJ Openbare financiële instellingen
gespecialiseerd in hel beroepskrediet

[IJ Openbare financiële instellingen
gespecialiseerd in het huisvestingskrediet

20 20

10 10

o

[1] Algemene Spoar- en lijfrentekas CD Private spaarkassen

20 20

o

1010

1971 1973 1975 75 76
10 maanden

1971 1973 1975 75 76
10 maanden

1 Zie tabel 16.

aan hun kortlopende kredieten, zowel aan bedrijven als aan particulieren,
terwijl de versnelling in de groei van de opgenomen huisvestings- en be-
roepskredieten zich uiteraard het sterkst deed voelen bij de instellingen die
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gespecialiseerd zijn in het verlenen van die kredietsoorten : de Algemene
Spaar- en Lijfrentekas, de openbare kredietinstellingen en de private spaar-
kassen.

De bij de banken geopende kredieten vertoonden een andere ontwik-
keling dan die bij de overige financiële instellingen.

Tabel 17.

GEOPENDE KH.EDIETEN AAN DE BEDRIJVEN EN PAHTICULIEHEN

(Mil;arden franken)

N ieuwe geopende kredieten
Veranderingen in het bedrag

van de door de bunken
geopende kredieten 1 Financiële

over heide ins tell iil gen
Private

spaarkassenHuis-
vestings-
krediet

Investerings- Overige
kredieten kredieten

Beroeps-
kredietTotaal

1971 .................................... + 2,6 + 76,3 + 78,9 38,2 20,6 18,8
1972 .................................... + 12,1 + 87,6 + 99,7 54,8 37,1 29,8
1973 .................................... + 8,7 + 84,7 + 93,4 59,4 39,5 33,8
1974 ... ................................ + 3,4 + 52,3 + 55,7 61,2 33,1 32,6
1975 .................................... + 12,6 +149,1 +161,7 82,4 46,8 32,5

1975 Eerste 11 maanden ............ + 10,5 +130,8 +141,3 77,6 39,6 27,5
1976 Eerste 11 maanden ............ v+ 10,7 v+112,3 v+123, ° 98,5 55,9 46,1

1 Kredieten VUil fr. I miljoen eu meer. Inclusief de geopende kredieten nan ingezetenen voor cle fiunnciortng van hun
l.o.ndelsvorderiugen op het buitenland.

Bij de banken was de toename, over de eerste elf maanden, minder
groot dan in 1975; enkele bijzondere expansiefactoren van laatstgenoemd
jaar - de inhaalbeweging na de afschaffing van de begrenzing van de
geopende bankkredieten aan het einde van januari en de bloei van de
« straight loans li - verdwenen of verminderden in kracht. Die vertra-
ging had geen uitwerking op de openingen van investeringskredieten,
waarvan de vooruitgang onder invloed van de reeds vermelde factoren
even belangrijk was als in 1975. De vraag naar kort krediet was zeer
krachtig gedurende de periodes van spanningen op de valutamarkten, het
hoge rentepeil ten spijt. Aangezien de gezamenlijke openingen van bank-
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kredieten uiteindelijk minder toenamen dan de opgenomen bedragen,
steeg de gebruiksgraad ervan.

De andere financiële instellingen openden aanzienlijk meer nieuwe
kredieten dan in het voorafgaande jaar, vooral voor de financiering van I

de woningbouw, maar ook voor beroepsdoeleinden. Sinds het derde kwar-
taal tekende zich wel een zekere vertraging af : in het geval van de huis-
vestingskredieten werkte o.m. de beperking van de beleningspercentages,
met ingang van 29 mei, remmend op de vraag.

De kredietkosten vertoonden een algemene maar ongelijke stijging.

Het verloop van de debetrentetarieven voor de kortlopende kredieten
aan bedrijven werd in grote mate bepaald door dat van de geldmarkt-
tarieven, die zelf sterk werden beïnvloed door de spanningen op de valuta-
markten: van eind december tot half april bedroeg de stijging van de mini-
mum debetrentepercentages, bij benadering, 2,75 pct. voor de gewone
voorschotten, 4,40 pct. voor de disconto- en acceptkredieten en 5,50 pct.
voor de « straight loans »; in de daaropvolgende drie maanden werden
die tarieven verlaagd met respectievelijk l, 1,75 en 2,60 pct., daarna
liepen zij weer op, zodat zij in het begin van oktober respectievelijk 3,25,
4,50 en 5,60 pct. hoger lagen dan half juli; aan het einde van het jaar ten
slotte was, tegenover die maxima, een daling met respectievelijk 1,75, 3
en 5 pct. ingetreden. Over het gehele jaar bereikte de stijging derhalve
respectievelijk 3,25, 4,15 en 3,50 pct. De marge waarbinnen de verande-
ringen plaatsgrepen was dus doorgaans minder ruim voor de gewone voor-
schotten dan voor de disconto- en acceptkredieten en de « straight loans »,

waarvan de kostprijs nauwer samenhangt met de geldmarkttarieven;
laatstgenoemde kredietvorm was trouwens veel minder in trek dan in
1975, omdat de kostprijs ervan meestal die van de gewone kaskredieten
overtrof.

De debetrentetarieven voor langlopende leningen werden in de eerste
maanden van het jaar opgetrokken met 1,40 pct. in het geval van de
beroepskredieten, en met 0,75 pct. bij de huisvestingskredieten; sindsdien
bleven zij onveranderd.

De maximum lastenpercentages voor het afbetalingskrediet, ten slotte,
werden, bij de koninklijke besluiten van 13 juli en 17 december, uniform
met respectievelijk 9 en 3 centiem per maand verhoogd.
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FINANCIELE OVERSCHOTTEN EN TEKORTEN

In de voorgaande drie hoofdstukken werd vermeld dat, van 1975 tot
1976, het overschot in het lopend verkeer met het buitenland omsloeg
in een - weliswaar beperkt - tekort, het financieringstekort van de over-
heid aanzienlijk toenam en het financiële overschot van de bedrijven en
particulieren uiteindelijk weinig vermeerderde.

Die verrichtingen van de onderscheiden sectoren hebben natuurlijk
elkaar onderling beïnvloed. Hoewel het onmogelijk is hier op gedetailleerde
wijze de draagwijdte van die onderlinge afhankelijkheid uiteen te zetten,
kunnen, met een ver doorgedreven vereenvoudiging van de werkelijkheid,
de grote trekken van het dynamische proces van het afgelopen jaar in het
licht worden gesteld.

De aanzienlijke verruiming van het financiële tekort van de gezamen-
lijke overheid - bij de sterk gestegen netto financieringsbehoeften van de
centrale en de lagere overheid voegde zich nog een inkrimping van het
overschot van de sociale verzekering - oefende wellicht in zekere mate een
nadelige invloed uit op de balans van het lopende verkeer met het buiten-
land; zij gaf echter vooral aanleiding tot een belangrijke vermeerdering van
de vorming van financiële activa door de particulieren. Het tekort van de
overheid werd immers gedekt door de uitgifte van overheidspapier en
-fondsen, waarop werd ingetekend, hetzij met nieuw gecreëerd geld, hetzij
met reeds bestaand geld dat door de overheid opnieuw in omloop werd
gebracht; in het eerste geval vermeerderde de geldhoeveelheid. in het
tweede geval bleef ze uiteindelijk onveranderd, maar verhoogde haar ge-
bruiksfrequentie en groeide het bedrag van de niet-monetaire activa,
namelijk dat der obligaties in handen van de particulieren; in beide gevallen
werden financiële activa gevormd.

Het herstel van de voorraden produktiegoederen gaf, van zijn kant,
ongetwijfeld aanleiding tot een vermeerdering van de schuldaangroei van
de bedrijven. Anderzijds slorpte de stijging van de prijs van de ingevoerde
goederen middelen van de bedrijven en particulieren op, zodat die econo-
mische subjecten, alle andere omstandigheden gelijkblijvend, minder
nieuwe financiële activa konden vormen of gedwongen werden meer
nieuwe schulden aan te gaan. Die aanvulling van de voorraden en die ver-
slechtering van de ruilvoet, die samen de voornaamste oorzaak waren van
de omslag van het lopende saldo met het buitenland, compenseerden aldus
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grotendeels het expansieve effect van de financieringsbehoeften van de
overheid op het financiële overschot van de bedrijven en particulieren,
zodat dit laatste uiteindelijk slechts weinig toenam.

Tabel 18.

FINANCIELE OVEl\SCI-IOTTEN EN TEKORTEN

(Miljanlen [ranken}

1076
I

1976
1974 1975 1976 T

Eerste 10 maanden

A. Saldo van het lopend oerkeer met
hcL buitenland l :

l. Goederenverkeer ............... + 24 + 7 - 15 + 7 - 23
2. Andere lopende transacties ...... - 7 + 7 + 10 + 3 + 13

Totaal ... + 17 + 14 - 5 + 10 - 10

B. Overschot of tekort van de binnen·
lurulse sectoren:

l. Nettotekort van de overheid ... - 80 - 145 - 170 - 1412 .- 1742

:2. Netto-overschot van de bedrij-
ven en particulieren ............ + 121 + 166 + 175 + 155 + 1(j7
waarvan : Verplichtingen ... (- 181) (- 212) (- 270) (- 156) (- 218)

Vorderingen ...... (+ 302) (+ 378) (+ 445) (+ 311) (+ 385)

3. Diversen en statistische aan-
passingen (A. - B.l. - B.2.) - 2·1 - 7 - 10 - 43 - 33

'I'otaal ... + 17 + 14 - 5 + 10 - 10

1 Op transuetlebasis.
:l Exclusief do sociale vcrzekering.
;j Inclusief de sociale vcrzekering.

Tabel 18 duidt aan wat, ex post, het resultaat was van het beschreven
dynamische proces. Voor de eerste tien maanden liet het lopende verkeer
met het buitenland - d.w.z. de verrichtingen van de Belgisch-Luxem-
burgse Economische Unie op transactiebasis, verminderd met die tussen
het Groothertogdom Luxemburg en de derde landen en aangevuld met die
tussen België en Luxemburg - een tekort van fr. 10 miljard, tegen een
overschot van een zelfde bedrag in 1975. Het netto financiële tekort van de
overheid lag fr. 33 miljard hoger dan het voorgaande jaar. Het netto finan-
ciële overschot van de bedrijven en particulieren steeg met fr. 12 miljard:
de nieuwe schulden vermeerderden met fr. 62 miljard en de nieuwe vorde-
ringen met fr. 74 miljard.
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FINANCIELE INSTELLINGEN

De zoëven vermelde vermeerdering van de vorming van financiële
activa door de particulieren en bedrijven over de eerste tien maanden
(fr. 385 tegen 311 miljard in 1975) is grotendeels terug te vinden in de
ontwikkeling van hun vorderingen op het buitenland (fr. 65 tegen 20
miljard) en van die op de niet-financiële binnenlandse sectoren (fr.. 56
tegen 45 miljard); deze laatste bestaan in hoofdzaak uit de vorderingen
van de particulieren op de overheid in de vorm van obligaties. De vorming
van financiële activa bij het geheel van de financiële instellingen nam naar
verhouding veel minder toe (fr. 264 tegen 246 miljard).

Bij de niet-geldscheppende financiële instellingen lag zij in dezelfde
orde van grootte als in 197.5(fr. 140 tegen 139 miljard). De middelen die de
financiële instellingen van de openbare sector aantrokken verminderden;
de verhoging van de inschrijvingen op hun kasbons en obligaties werd
immers meer dan gecompenseerd door de tragere aangroei van de deposito's
op gewone boekjes; daarentegen namen de financiële activa gevormd bij
de private spaarkassen, hypotheek- en kapitalisatiemaatschappijen enigs-
zins toe, hoewel de ontwikkeling ervan ook werd geremd door het afge-
nomen succes van de deposito's op gewone spaarboekjes. Tegenover de
stabiliteit van de gezamenlijke door de particulieren en bedrijven bij de
niet-geldscheppende financiële instellingen gevormde financiële activa
stond een zeer sterke expansie van de nieuwe kredieten die deze instel-
lingen ter beschikking stelden van andere bedrijven en particulieren
(fr. 96 tegen 66 miljard), zodat de nettovorderingen van deze economische
subjecten op die instellingen veel minder toenamen (fr. 44 tegen 73 mil-
jard). Deze laatste konden, per saldo, eveneens fr. 5 miljard lenen in het
buitenland. Zij waren er echter uiteindelijk toch toe gedwongen hun bij-
drage tot de financiering van de overheid van fr. 81 tot 54 miljard terug te
brengen.

De instellingen met overwegend geldscheppend karakter dienden al-
dus in zeer aanzienlijke mate hun bijdrage tot de financiering van de over-
heid te verhogen (fr. 78 tegen 40 miljard), hoewel deze laatste, zoals ver-
meld, ook kon rekenen op een belangrijker rechtstreekse aanbreng van
middelen door de niet-financiële binnenlandse sectoren (fr. 42 tegen 20 mil-
jard) voor de dekking van haar - sterk uitgebreid - tekort. Die toege-
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nomen expansie van de vorderingen op de overheid werd meer dan goed-
gemaakt, vooral in het geval van de Bank, door het tegengestelde verloop
van een ander element van de activa van de instellingen met overwegend
geldscheppend karakter : hun nettotegoeden op het buitenland vertoonden,
tengevolge van het tekort van de lopende transacties van België met het
buitenland en de netto kapitaaluitvoer van de bedrijven en particulieren,

Tabel 19.

VORDEHINGEN EN VEHPLICHTINGEN VAN DE BEDHIJVEN ENPAHTICULIEHEN,
HET BUITENLAND EN DE OVEHHEID

(Veranderingen in de eerste tien maanden in miltarden. franken)

Sectoren die de vorderingen
hebben gevermrt en

dl' vrrplichùing.-u nnugt-gnnu

Sectoren waarbij de vorderingen zijn gevormd
en de verplichtingen aangegaan

54

Buitenland
(kapitaalverkeer
van de bedrijven
en pnrbiculieren ]

1~,5 I 1~7û

_ 17

België

45
14

44

'l'otnnl l

1075 I ]076

Niet-financiële
sectoren 2

ln75 I 1976

31 73 44

1975 I 1976

311
156

Niet-
geldscheppende

financiële
lnstel lingen 3

Instellingen
met overwegend
geldscheppend

karakter 4

l. Bedrijven en particulie-
ren:

1.1 Brutovorderingen
1.2 Brnloverplichtingen
1.3 N et.tovorderingen

(= 1.1 - 1.2) ......

2. Buitenland:
pl ichtingen

Neetover-

155

10 -10

141

4

155

385
218

167 - 3

174

167 - 2

3 - 2

20
23

65
21

1975 I lü76

20 81

1076

53
124

79

3. Overheid 9

plichtingen
: Nettover-

44

_'a _10

56
22

139 •
66

140·
96

45

IJS _448

40 78

4. Diversen (inclusief de
sociale verzekering) en
statistische aaupassingen

5. = 2. + 3. + 4 ....... _..

5

5

34

397 - 5

3 11

42

11 -8 -8 -5

30 73 73 54 45

l Zie label 18.
2 Alle binnenlandse sectoren, exclusief de financiële instellingen die in de volgende kolommen zijn opgenomen.
3 Exclusief de instellingen voor verzekering op het leven en tegen arbeidsongevallen on de pensioenfondsen.
4 Bron: Tijdschrift van de Nationale Bank van België, Stetlstieken, tabel XIII-3.
5 Waarvan (zie Bijlnge G. label 15) : 107(, 1~7G

- bij de niet-geldscheppende financiële instellingen van de overheidssector 100 QG
- bij de private spuurkasseu , hypotheek- en kapitalisntiemnatsclHlppijen 3Q 44

6 Weerven (zie Bijlage 6, tabel 15) :
- bij de banken. . _ . . . 83 lOg
- bij de geldscheppende overheidsinstellingen 6 G
- hij de Nationale Bank yan België. 18 0

7 Doze bedragen stemmen overeen met liet. verschil tussen dû bedrogen vnn do rulu-iekou 1.3 ell 5. van kolom « Buiten-
lund (kapitaalverkeer van de bedrijven en particulieren) ».

8 Netto buitenlandse tegoeden van de instellingen met overwegend geldscheppend karakter na statistische aanpassing.
9 Exclusief de sociale verzekering.

10 Het kapitaalverkeer van de overheid met het buitenland is opgenomen bij de nett overplichtingca van deze overheid
tegenover de instellingen met overwegend geldscheppend karakter.
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een vermindering van fr. 44 miljard, die eontrasteerde met een stijging van
fr. 11 miljard het voorgaande jaar. Aangezien de beschouwde instellingen
nochtans aanmerkelijk meer nieuwe middelen ter beschikking van de
bedrijven en particulieren stelden (fr. 79 tegen 53 miljard), vertoonde de
vorming van financiële activa door deze laatste bij die instellingen een
matige aangroei: die activa vermeerderden met fr. 124 miljard, tegen fr. 107
miljard het voorgaande jaar. De vorming van financiële activa vertraagde
immers bij de Bank, als gevolg van de minder grote voorkeur van het
publiek voor monetaire kasmiddelen, maar zij was belangrijker bij de ban-
ken, die de kleinere aangroei van de dadelijk opvraagbare deposito's en
van de deposito's op boekjes ruim gecompenseerd zagen door de forse
expansie van de andere deposito's voor ten hoogste een jaar en, in mindere
mate, van de uitgiften van kasbons.

AANBEVELINGEN INZAKE MONETAIR BELEID

In de loop van het jaar verstrekte de Bank, om redenen van deviezen-
beleid, aanbevelingen aan de voornaamste financiële instellingen krachtens
de wet van 28 december 1973. Zij hadden telkens tot doel te verhinderen
dat speculatieve verplaatsingen van kapitalen naar het buitenland zouden
worden gefinancierd door een vermindering van de portefeuilles over-
heidspapier en -fondsen van de financiële instellingen, waardoor die ver-
plaatsingen verder zouden kunnen doorgaan.

Door de aanbevelingen die werden uitgevaardigd op 22 maart, op het
ogenblik dat de spanningen op de valutamarkten een eerste kritiek stadium
bereikten, werden de banken, de private spaarkassen en de voornaamste
financiële instellingen van de overheidssector verzocht tussen hun porte-
feuille overheidspapier en -fondsen, enerzijds, en hun opeisbaar passief -
een geheel van verplichtingen in Belgische franken tegenover België -,
anderzijds, de verhouding te handhaven die gedurende de meest recente
periode bestond.

Op de vervaldatum van die aanbevelingen - 30 april _. besloot de
Bank de verplichting tot belegging in overheidsfondsen en -papier te ver-
zachten, omdat de spanningen op de valutamarkten waren verminderd. De
nieuwe aanbevelingen verplichtten de financiële instellingen er voortaan
nog slechts toe een bedrag aan overheidsfondsen en -papier te behou-
den dat ten minste gelijk was aan het bedrag dat zij moesten bezitten
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voor de laatste verificatie van de aanbevelingen van 22 maart. Als het opeis-
baar passief van een instelling echter een achteruitgang vertoonde in verge-
lijking met de laatst geverifieerde toestand, mocht die instelling de be-
doelde tegoeden wel verminderen, op voorwaarde dat zij zich hield aan I

haar referentieverhouding die door de aanbeveling van 22 maart was
bepaald.

De aanbevelingen van 30 april golden aanvankelijk tot 30 juni, maar
de Bank kon er reeds op 2 juni een einde aan maken.

Toen de ontspanning op de valutamarkten in de zomer plaats maakte
voor nieuwe onrust, richtte de Bank op 26 juli weer aanbevelingen tot de
belangrijkste financiële instellingen, hen opnieuw verzoekend hun porte-
feuille overheidspapier en -fondsen te handhaven op een bedrag dat ten
minste gelijk was aan het bedrag dat kort vóór die datum bereikt werd;
indien hun opeisbaar passief verminderde, was wel een aanpassing naar
omlaag toegestaan.

De aanbevelingen van 26 juli waren geldig tot 30 september, maar
de toen nog heersende spanningen vereisten een verlenging van dat be-

. schermende stelsel : die verlenging, voor een duur van twee maanden,
kwam er met de aanbevelingen van 28 september. Bij de volgende ver-
valdag was een nieuwe verlenging echter niet meer nodig.

GELDMARKT

Gedurende een groot gedeelte van het jaar, met name tijdens de
maanden februari en maart en vervolgens gedurende de periode die liep
van half juli tot omstreeks half oktober, heersten op de geldmarkt scherpe
spanningen wegens de reeds beschreven tijdelijke verplaatsingen van kas-
middelen naar het buitenland. De aldus veroorzaakte verkrapping van de
markt uitte zich o.m. in een omvangrijk beroep van de financiële instel-
lingen en van de Schatkist - die op de geldmarkt niet meer de nodige
kortlopende middelen vond - op de kredietgever in laatste instantie
en in een extreme stijging van de geldmarkttarieven over de gehele linie.

Op grond van de voorrang die in het raam van het regeringsbeleid
moest worden verleend aan de vrijwaring van de positie van de Belgische
frank in de muntslang, reageerde de Bank op de klassieke wijze met ver-
hogingen van haar eigen tarieven en met een vernauwing van de kwanti-
tatieve grenzen van haar kredietverlening. Haar doel was de financiering

70



Grafiek 21.

RENTEPERCENTAGES VAN DE BELGISCHE GELDMARKT,
VAN DE EURO-FRANK EN VAN DE EURO-DOLLAR 1
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van speculatieve geldverplaatsingen naar het buitenland te bemoeilijken
en kortlopende beleggingen in België aantrekkelijker te maken.

In de periode tussen de twee valutacrisissen, d.w.z. van begin april
tot midden juli, alsook na de aanpassing van de spilkoersen van de ((slang-
valuta' s ))op 18 oktober trad een zekere ontspanning op de geldmarkt in.

Grafiek 22.

RENTEPEHCENTAGES VAN DE NATIONALE BANK VAN BELGIE l
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1 Zie Bijlage Q.,_ Labelle» 17 en IH.
2 Geaccepteerde, bij een bank gedomicilieerde wissels (vuu ti juli HH4 tot 31 maart 1075, vnu 12 februari tot 10 juui l07G

l'Il van 23 juli tot 1!l dcccurbcr IH7ü wissels aangerekend op het, l.crdisconto-subplcfoud A).
a Discontovoet toegepast. dour de Nut.ounlc Banle vun Bclg!ö wnunear het Herdiscontering- en Wanrborginsb.tuut gebruik

rnuakt vnn zijn mogelijkheid OITI bij de. Dank, binnen een vastgestelde grens, papier te herdisconteren dat niet aangerekend
is op de l.crdiscontoplntonds van de banken.

4 Ann het einde van de mnund. Dit percentage hm van dag tot dag schommelen binnen een door de Itegentenracd van de
Nationale Bank vnn België vastgestelde marge.

fi Rente die wordt aangerekend op de dagelijkse opnemingen zodra het maandel'jkse quotum is opgebruikt.
6 Gemiddelde kosten van het beroep op de Natiouu.e Bank ven België voor de financiële, instellingen die op directe of indi-

recte wijze kredieten arm de bedrijven en parbicul ieren tineneleren. Voor de berekening ervan is het gemiddelde gemaakt
vun de verschilleude rentepercentages, gewogen m ef het bedreg van de financieringen verkregen door deze instellingen tegen
die rentevoet. Aan het einde van de mcund geldende rentepercentage.
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De rentetarieven bewogen zich toen neerwaarts, maar ze bereikten niet het
peil van het begin van het jaar. De Bank steunde die beweging zoveel
mogelijk, met inachtneming van het evenwicht op de valutamarkten.

De gevolgen van het door de Bank gevoerde beleid waren duidelijk
merkbaar in het verloop van de gewogen gemiddelde rentevoet van de
Bank, in de evolutie van de beschikbare marge op de herdiscontoplafonds
van de banken en in de beweging van de tarieven van het Herdiscontering-
en Waarborginstituut.

De gewogen gemiddelde rente, resultante van de tariefkosten en van
de omvang van het beroep dat op de verschillende kredietvormen van
de Bank gedaan werd door de financiële instellingen die op rechtstreekse
of indirecte wijze kredieten aan de bedrijven en de particulieren verlenen,
vermeerderde van 6 pct. in januari tot 7,8 pct. in maart; nadien vertoonde
zij een lichte daling, maar vanaf juli was zij opnieuwopwaarts gericht :
zij bereikte een maximum van 11,4 pct. in de loop van de maand oktober,
toen de spanningen op de geldmarkt bijzonder hevig waren; eind december
was de gewogen gemiddelde rente opnieuw teruggelopen tot 9,1 pct.

De beschikbare marge op de herdiscontoplafonds van de gezamenlijke
banken daalde van gemiddeld fr. 23,4 miljard in december 1975 tot
fr. 4,4 miljard in april; na een tijdelijke verruiming in mei en juni liep zij
terug tot fr. 3,5 miljard in september; sedertdien vermeerderde zij opnieuw
tot fr. 13,4 miljard in december. Die schommelingen weerspiegelden niet
alleen de weerslag die de wisselende af- en toevloeiingen van kapitalen in
het verkeer met het buitenland uitoefenden op de kastoestand van de
banken, maar ook de maatregelen die de Bank trof om de herdisconto-
plafonds van laatstgenoemde te beperken. De Bank verschoof de trimes-
triële aanpassingen van die plafonds aan de ontwikkeling van de werk-
middelen, die normaal per eind februari en per eind augustus dienden
plaats te grijpen, naar respectievelijk eind mei en eind november en op
16 maart en 23 juli verlaagde zij die plafonds zelfs van 5,25 tot respectie-
velijk 4,75 en 4,25 pct. van de bovengenoemde werkmiddelen; tevens
splitste zij de plafonds van 12 februari tot 16 juni en opnieuw vanaf 23 juli
tot 19 december in twee gelijke subplafonds A en B, waarbij alleen de
mobiliseringen in het subplafond A het betrekkelijk lage officiële tarief
konden genieten. Verder heeft zij de speciale herdiscontomogelijkheid
waarover het Herdiscontering- en Waarborginstituut bij haar beschikt
voor de mobilisering van wissels die niet op de plafonds worden aange-
rekend, sterk beknot. Ten slotte werden de trimestriële aanpassingen van
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de maandelijkse voorschottenquotums waarover de financiële instellingen
bij de Bank tegen het officiële tarief kunnen beschikken, en die normaal
op 1 maart en 1 september dienden plaats te grijpen, uitgesteld en werden
de voorschotten buiten quotum per maand beperkt tot vijfmaal het bij
de Bank aan de betrokken financiële instellingen geopende krediet, ter-
wijl voordien geen formele grens gesteld was.

Grafiek 23.

I-IEBDISCONTOPLAFONDS VAN DE BANKEN

(Miliarden franken)
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1969 D. 1970 D. 1971 D. 1972 D. 1973 D. 1974 D. 1975 D. 1976 D.

1 VUil jul i 1071 tot jnu unti 1!)'15 zijn do plafonds ingedeeld ill tWIJC gelijke subplnïouds A (onderste gedeelte) Cil B (bovenste
gedeelte). In februari en maart lU75 mocht het subplafond A ten belope van 70 pct., Cil het subplufond B teu belope van
30 pct. worden gebruikt .• Vnn 12 februari tot lt.i juni lU'iü en vau 23 juli tot 19 december 1U76 zijn de plafonds opnieuw
ingedeeld in twee gelijke subplafonds.

2 Daggemiddelden per maand. Van H)()!) tot juni 1974 omvatten de aanrekeningen het bedrog vau de gecertificeerde en andere
bij de Nationale Bank van België herdiscouteerbnre wissels die bij haar of op de markt van het particuliere disconto
werkelijk gemobiliseerd werden, evenals het bedrag van de geviseerde, 0,1 dan niet geherdieconteerde wissels met een
resterende looptijd vun minder dan twee jaar. Met ingang van juli 1974 wordt alleen het bedrag van de herdiecouteerbure,
werkelijk gemobiliseerde wissels op de pinfonds aangerekend; deze procedurewijziging kan worden verklaard door het feit
dat sedert april 1971 geen nieuwe visa's meer worden verleend.

:1 Aangczicn deze wissels reeds uangerokoud werden op de plofouds. gaven ze aan de banken een herdiscontomogelijkheid
Loven de mogelijkbeid lot mohiliseriug van andere wissels biuuen de grenzen van de beschikburo marges (stelsel van
kracht tul, juni HJ7'J). Eukcl vunuf eind septomber l~JliU bekoude gr-govcns.

In verband met de ontspanning op de valutamarkten en de verzwak-
king van de eonjunctuur werd dat restrictieve beleid in de jongste maanden
aanzienlijk versoepeld : niet alleen werd de reeds vermelde herdiscontomo-
gelijkheid van het Herdiscontering- en Waarborginstituut verruimd, maar
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bovendien werden de met ingang van 20 december opnieuw één gemaakte
herdiscontoplafonds met 10 pet. verhoogd.

De tarieven van het Herdiscontering- en Waarborginstituut werden;
in verband met de wijziging van de tarieven van de Bank, herhaaldelijk
aangepast (zie grafiek 21).

Grafiek 24.

DAGGELD l

(Daggemiddelden, per kwartaal, in milierden franken)

Bonken Diverse instellingen
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1 Zie Bijlage 0, tabel ln.

Op de daggeldmarkt bereikten de netto-uitleningen van de deel-
nemers, exclusief het Rentenfonds en het Herdiscontering- en Waarborg-
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instituut, een daggemiddelde van fr. 5 miljard, tegen fr. 4,8 miljard in 1975.
De interventies van het Rentenfonds vertoonden een totale ommekeer :
netto geldopnemingen ten belope van gemiddeld fr. 0,4 miljard traden in
de plaats van de aanzienlijke uitleningen van het jaar voordien. Dienten- I

gevolge moest het Herdiscontering- en Waarborginstituut zijn beroep op
de markt aanzienlijk inkrimpen, namelijk van fr. 10,4 miljard in 1975 tot
fr. 4,6 miljard.

De ommekeer in de positie van het Rentenfonds kan in verband
worden gebracht met de ontwikkeling van zijn portefeuilles overheids-
fondsen en schatkistcertificaten, die gemiddeld hoger lagen dan in 1975,
terwijl de aangroei van het uitstaande bedrag van zijn eigen certificaten
hiermee geen gelijke tred hield. Bovendien verhoogde het Rentenfonds
herhaaldelijk de spilrente voor zijn marktinterventies en onthield het
zich, op bepaalde tijdstippen, als uitlener op de daggeldmarkt, om zodoen-
de, wanneer dit wenselijk geacht werd, het geldmarktbeleid tot verhoging
van het rentepeil te steunen.

Een en ander leidde tot een stijging van de daggeldrente. Een eerste
beweging bracht haar van een gemiddelde van ongeveer 4 pct. in januari
tot 7,6 pct. in maart, met een piek van 15 pct. omstreeks het midden van
die maand; na een ontspanning in het tweede kwartaalonstond een nieuwe
opwaartse beweging in het derde kwartaal; begin oktober werd zelfs een
topcijfer van 18,5 pct. bereikt; in december was de gemiddelde rente terug-
gevallen tot 7,4 pct.

Tijdens de laatste weken van het jaar is het Rentenfonds opnieuw
overgegaan tot belangrijke uitleningen, gefinancierd met voorschotten van
de Bank; de bedoeling was de markt te verruimen en te vermijden dat,
ingevolge de traditionele spanningen aan het einde van het jaar, de dag-
geldrente weer een uitzonderlijk hoog peil zou bereiken.

Het gemiddelde bedrag van het handelspapier en de bankaccepten in
het bezit van de gezamenlijke instellingen die aan de geldmarkt deelnemen,
steeg van fr. 228,2 miljard in het vierde kwartaal van 1975 tot fr. 263,4 mil-
jard in het derde kwartaal van 1976. In de reeds beschreven omstandig-
heden vond die aangroei uiteraard vooral plaats bij de Bank, die haar inter-
venties aanmerkelijk moest uitbreiden, en in mindere mate bij de banken.
Van zijn kant moest het Herdiscontering- en Waarborginstituut, naarmate
de daggeldmarkt krapper werd, zijn portefeuille handelspapier aanzienlijk
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besnoeien. De portefeuille in het bezit van diverse geldmarktinstellingen en
van het buitenland, tenslotte, vertoonde een lichte daling.

Tabel20.

HOUDERSCHAP VAN HET DOOR DE BANKEN GEDISCONTEERD HANDELSPAPIEH
EN VAN DE BANKACCEPTEN l

(Mil;arden [ranken}

Ondergebrncht bij
de overige

Gemiddelde bedragen
instellingen

het VUil de markt de Nationale 'I'otanl
nnn het einde van de maand .,

de banken Herdiscontering- van liet Banken waarborg- particuliere van België 5instituut. 3 disconto en in
het buitenlnud

4

1971 ........................... 124,1 4,6 23,5 4,1 156,3
1972 ........................... 130,6 3,4 24,0 12,7 171,6
1073 ........................... 140,3 3,2 24,1 20,7 188,3
197,1 ........................... 158,2 4,5 27,8 27,2 217,7
1975 ........................... 167,1 8,8 38,0 10,5 224,4

197G le kwartaal ............ 156,8 7,5 47,0 11,3 222,6
2° kwartaal ............ 165,3 5,6 43,0 10,1 224,0
3c kwartaal ............ 175,4 9,2 30,1 7,0 222,6
4° kwartaal ............ 170,8 12,8 31,8 12,8 228,2

1076 10 kwartaal ............ 179,9 7,7 39,3 22,7 249,6
2e kwartaal ............ 178,1 5,7 37,0 33,4 254,2
3· kwartaal ............ 188,8 1,5 29,5 43,6 263,4
4e kwartaal ............ 193,26 2,4 28,66 43,3 268,46

J Opgenomen bedragen vun de disconto- en acceptkredieten in Belgische Iranken aanvankelijk verleend door de banken
aan de bedrijven en purtieulteren (exclusief de financiële instellingen, maar inclusief de overheidsbedrijven) en ann het
buitenland.

2 Bij de berekening van deze gemiddelden worden de bedragen van het begin en vun het einde der periode eeumnul, Cil de
bedregen van liet einde der tussenliggende maanden tweemaal geteld.

:1 Bedrug van de portefeuille, met uitzondering van het deel dat gefinancierd werd door een beroep op het herdisconto bij de
Nationale Bank van België.

,1 Inclusief de voorlopige beleggingen van de Schatkist in hnndelspapier en in beukaccepten.
5 Aangezien de tabel uitsluitend betrekking heeft op de kredieten nnnvunkelljk verleend dool' de banken, omvatten de

cijfers van deze kolom niet de rechtstreekse kredieten van de Nationale Bank van België.
6 Oktober-november.

Uit grafiek 25, die een overzicht geeft van de voornaamste tegenposten
van de verplichtingen van de Bank, blijkt dat gedurende een groot deel van
het jaar de vraag naar biljetten, wegens de sterke teruggang van de devie-
zenreserves, niet volledig kon worden opgevangen door een stijging van de
handelsportefeuille, zodat zowel de portefeuille overheidspapier als de
voorschotten op onderpand belangrijk vermeerderden. In het laatste kwar-
taal vertoonden die bewegingen een ommekeer.
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Grafiek 25.

VERPLICHTINGEN VAN DE NATIONALE BANK VAN BELGIE
EN HUN VOORNAAMSTE TEGENPOSTEN

(Cumulatieve veranderingen, in miljarden franken, vanaf 31 december 1967) 1
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1 Jaren 1968 tot 1970 : einde kwartaal. Jaar 1976 : einde maand.
2 Totaal van de passiefzijde van de bulmis van de Bank, exclusief de posten die een specifieke tegenpost hebben op de

actie.aijde, en van de pas ten die. werden ufgetrokken van de tegenposten die in deze grafiek zijn weergegeven.
3 Na nff.relc van de verplichtiugen tegenover het buitenland.

4 Na aftrele van het credit-saldo van de rekening-courant van de Schatkist.

De toename van het gemiddelde bedrag van de portefeuille kortlopend
overheidspapier van de financiële instellingen vertraagde aanmerkelijk :
het steeg met fr. 12,1 miljard - namelijk van fr. 81,7 tot 93,8 miljard -,
tegen fr. 23,7 miljard in 1975. Die aangroei kwam uitsluitend op rekening
van de banken, die een grotere voorkeur betoonden voor beleggingen in
kortlopend dan voor die in langlopend overheidspapier. De portefeuille van
de andere instellingen veranderde nauwelijks. Wat de emittenten betreft,
kwamen die bijkomende middelen uitsluitend de Schatkist ten goede. De
middelen die door het Rentenfonds rechtstreeks werden aangetrokken door
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de emissie van zijn eigen certificaten werden immers aangewend om bij
te dragen tot de financiering van zijn sterk gestegen portefeuille schatkist-
papier.

Tabel 21.

OVERHEIDSPAPIER IN BELGISCHE FRANKEN VOOR TEN I-fOOGSTE EEN JAAR, IN HET
BEZIT VAN DE FINANCIELE INSTELLINGEN DIE AAN DE GELDMARKT DEELNEMEN l

(Miliarden franken)

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

aan het einde van de maand 2

I
de overige van het papier

I het Rentenfondsde banken instellingen de Schatkist

I

1971 ........................... 23,6 48,9 72,5
I

65,8 6,7
1972 ........................... 21,7 50,4 72,1 63,4 8,7
1973 ........................... 21,5 43,2 64,7

I
55,2 9,5

1974 ........................... 25,3 32,7 58,0 54,8 3,2
1975 ........................... 19,2 62,5 81,7 68,9 12,8
197(j ........................... 32,1 61,7 93,8 88,0 5,8

1975 le kwartaal ............ 16,4 49,5 (j5,9 52,7 13,2
2e kwartaal ............ 13,4 72,4 85,8 75,4 10,4
30 kwartaal ............ 23,3 68,1 91,4 80,0 11,4
40 kwartaal ............ 23,8 60,1 83,9 67,0 16,9

1976 le kwartaal ............ 19,7 66,2 85,9 71,4 14,5
20 kwartaal ............ 31,6 65,9 97,5 91,6 5,9
3e kwartaal ............ 36,5 59,7 96,2 94,8 1,4
4e kwartaal ............ 40,9 54,8 95,7 94,2 1,5

1. Papier uitgegeven door de Schatkist en het Renreufonds en in het bezit van de bunl.eu , Je Nationale Muatscbeppii voor
Krediet aan de Nijverheid, het Gemeentekrediet van België, de Nationale Kus voor Beroepskrediet., de Nationale Maatschap-
pij voor de Huisvesting, de- Nationale Landmnotecheppij, het Centra III Bureau voor Hypotheeair Krediet, het Nabiouuul
Iust.it.uub voor Landbouwkrediet, de Algemene Spoor- en Lijfrentekus en de private spaarkussen.

!! Bij de berekening van deze gemiddelden werden de bedragen vau het begin en van het einde der periode ecnrncul , Cil Je
bedragen van het einde der tussenliggende maanden tweemaalgeteld.

a Het door de Schatkist uitgegeven papier in het bezit van het Rentenfonds werd beschouwd als een brou van middelen dic
ter beschikking werden gesteld van de Schatkist en werd ergetrokken van de middelen die het Fonds heeft outvangen.

De rentepercentages van het kortlopend overheidspapier, vooral die
van het schatkistpapier op zeer korte termijn, werden op verscheidene tijd-
stippen aangewend als bijkomend instrument ter beïnvloeding van de
markttarieven. De rente van de certificaten van het Rentenfonds liep om-
hoog, met een onderbreking in het begin van de zomer, van 6,20 pct. in
januari tot 13,75 pct. in oktober; daarna trad een daling in. De rentepercen-
tages van de schatkistcertificaten vertoonden een gelijkaardig verloop.
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MARKT VAN DE EFFECTEN MET VERANDERLIJK RENDEMENT

Het lichte herstel van de noteringen, dat zich in de laatste maanden
van 1975 en de eerste van het afgelopen jaar aftekende; stierf reeds uit:
in de maand maart. Daarna brokkelden de koersen af. Ondanks een zeker
herstel tegen het einde van het jaar, lagen ze in december op de contant-
en termijnmarkt respectievelijk 10,8 en 13 pct. beneden hun, nochtans laag,
peil van 1975.

Tabel22.

MAHKT VAN DE EFFECTEN MET VERANDERLIJK RENDEMENT

Kapitaalomzet 1

(Gemiddelden
pCT bCUTuitting,

in miljoenen
franken)

Indexcijfers van de koersen
der Belgische effecten 2

(1963 = 100)

Conteutmerkt 'I'ermiju murkt,

1971
1972
1973
1974
1975
1976

1975 December
1976 November

166
195
270
180
200
223

187
177

105
118
140
116
III

106

III
99

97
112
136
119
116
109

115
100

1 'l'runsacties op de Brusselse Beurs (termijn- en coutuutmurkb}.
Bron " Beul'scommissie te Brussel.

2 Gemiddelden von de indexcijfers op de 10e ell 250 vuu iedere mound voor de Brusselse en Antwerpse Beurzen.
Bron: Nationaal Instituut voor de Statistiek.

Deze evolutie weerspiegelde niet alleen de verandering in het conjunc-
tuurpatroon in de loop van het jaar, maar zij werd ook in de hand gewerkt
door de hoge rentetarieven en door het strakke geldbeleid dat in een groot
deel van het jaar werd gevoerd.

Hoewel de noteringen gemiddeld iets lager waren dan in het vooraf-
gaande jaar, bedroeg het daggemiddelde van de op de Brusselse Beurs
verhandelde kapitalen fr. 223 miljoen, tegen fr. 200 miljoen in 1975;
vooral in de eerste maanden van het jaar werden hoge omzetten
geboekt.
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Ondanks de daling van de koersen is het gemiddelde rendement van
de Belgische effecten, d.i. de verhouding van het laatst aangekondigde of
betaalde nettodividend tot de notering aan het einde van de maand, niet
verbeterd : het bedroeg 5,5 pct., tegen 5,8 pct. in 1975.
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Beheer





Bij koninklijk besluit van 7 oktober 1976 is de heer Emiel Kestens,
directeur-generaal van de Thesaurie, tot regeringscommissaris bij de Bank
benoemd met ingang van loktober 1976, ter vervanging van de heer
Maurits Esselens die tot vice-president van de Europese Investeringsbank
is aangesteld.

De Bank wenst de heer Esselens te danken voor de plichtsbetrachting
waarmee hij zijn opdracht heeft vervuld.

** *

Overeenkomstig artikel 83 van de statuten is de algemene verga-
dering op 23 februari 1976 overgegaan tot de statutaire verkiezingen.

Zij vernieuwde de mandaten van regent van de heer Hendrik
Cappuyns, voorgedragen door de Minister van Financiën, en van de heren
Jozef Houthuys en Raymond Pulinckx, respectievelijk gekozen op de
voordracht van de meest representatieve organisaties van de werknemers
en van de nijverheid.

De vergadering heeft bovendien de heer Jan Hinnekens, voorge-
dragen door de meest representatieve organisaties van de landbouw, ver-
kozen ter opvolging van de heer Constant Boon die de wens had geuit
dat zijn mandaat van regent niet meer zou worden vernieuwd.

Wat de verkiezing van de censoren betreft heeft de vergadering
de mandaten van de heren Henri De Kerckheer, Roger van de Wyer en
Lucien Roegiers verlengd.

Bij toepassing van de artikelen 53 en 55 van de statuten zullen al
die mandaten verstrijken na de gewone algemene vergadering van februari
1979.

** *
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Tijdens de algemene vergadering heeft de Gouverneur in de hierna-
volgende bewoordingen hulde gebracht aan de heer Constant Boon :

(( Met grote spijt vernam de Bank dat de heer Boon besloten heeft
zijn functie van regent neer te leggen.

)) De heer Boon, voorzitter van de Belgische Boerenbond sedert 1964
en buitengewoon hoogleraar aan de Katholieke Universiteit te Leuven,
werd op de voordracht van de Hoge Landbouwraad op 27 februari 1961
door de algemene vergadering van aandeelhouders tot regent verkozen;
zijn mandaat werd geregeld vernieuwd.

)) Gedurende deze vijftien jaar heeft hij aan onze Instelling onaf-
gebroken een zeer kostbare medewerking verleend; zijn objectieve, steeds
afgewogen mededelingen en zijn adviezen, die waren gegrond op een
diepgaande kennis en een rijke ervaring op het gebied van het landbouw-
beleid, zowel in het nationale als in het Europese vlak, werden bijzonder
gewaardeerd.

)) Door zijn hoffelijkheid en minzaamheid had hij in de Raden de
achting en de sympathie van al zijn collega's verworven n ,

Als blijk van erkentelijkheid voor de aan de Bank bewezen diensten,
heeft de vergadering de heer Boon eenparig ertoe gemachtigd de eretitel
van zijn ambt te dragen.

** *

De Bank betreurt het overlijden, in 1976, van de heren Emile
Masquelier, Yvan Feyerick, Victor Van Rossem en Isidore Smets, ere-
regenten, en van de heer Louis Delvaux, erecensor.

Onze Instelling wenst hulde te brengen aan de nagedachtenis van
deze prominenten die haar, vele jaren lang, een waardevolle medewerking
hebben verleend.

Zij zullen in de herinnering blijven voortleven.

** *
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Het overlijden, op 10 december 1976, van de heer Jean-Jacques
Vincent, ereschatbewaarder en gewezen chef van het personeel, bracht
eveneens diepe ontroering teweeg in onze Instelling, die de uitstekende
diensten die hij haar gedurende heel zijn loopbaan heeft bewezen, in-
dachtig zal zijn.

** *

Een nieuwe fase van het programma voor de rationalisatie van het
net der agentschappen, die zich over drie jaar uitstrekt, werd in 1976
ingezet met de sluiting van de vestigingen te Ieper en te Neufchâteau.
Voorts zullen in 1977 de agentschappen te Dendermonde en te Aat en
in 1978 die te Oudenaarde en te Waver worden gesloten.
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Personeel





De Bank meldt met leedwezen het overlijden van de heer Etienne
Coenen, adviseur bij de dienst Voorlichting, en van de heer Georges Pillet,
de heer Frans Verdeyen, Mevr. Colette Capitaine-Etien, Mevr. Eve Hottat-
Delbruyère en Mevr. Jeannine Lebrun-Deleu van het Hoofdbestuur. Hun
voortijdig heengaan wordt diep betreurd.

** *

Werden tijdens het voorbije jaar gepensioneerd, de heren Charles
De Ruyter, inspecteur-generaal, chef van de dienst Rijkskassier, Jean
Sandron, inspecteur-generaal, Hoofdkassier, Roland Mouling, gelastigde
met speciale opdrachten met rang van inspecteur-generaal, Nicolas Braun,
afdelingshoofd bij de. bijbank Luxemburg, Marcel Bertrand, afdelings-
hoofd bij het agentschap Charleroi, en Marcel Roland. chef-technicus bij
de Drukkerij. De Bank geeft hierbij uiting aan haar erkentelijkheid voor
de diensten die zij haar hebben bewezen.

Gaarne erkent zij de verdiensten van de heer Armand De Beus, Mevr.
Julia De Boitselier-Piret, Mej. Yvonne Delstanche, de heer François
Franken, Mevr. Nathalie Franckx- Thiels, de heren Georges Goossens,
Emile Hautain, Albert Jonau, Auguste Jooris, Mevr. Jeanine Lemaire-Rayez,
de heren Jean Marchand, François Mertens, Jean Vanden Borre, Michel
Van den Bossche, Mevr. Germaine Vandendriessche, Monique Van Hum-
beeck-Dons, de heer Pierre Van Rompay, van het Hoofdbestuur, alsmede
van de heren Jozef Coen, Eugène Delcuve, Maurice Prévost, van de bij-
banken en agentschappen, die tijdens het jaar werden gepensioneerd.

De Bank wenst aan haar vroegere medewerkers nog vele en gelukkige
jaren toe.

** *
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De heer Frans De Maeyer, inspecteur-generaal, werd aangesteld als
Hoofdkassier. en de heer Jozef Van Aken, afdelingshoofd, als chef van de
dienst Rijkskassier.

** *

Het personeel, vrijgekomen ten gevolge van de sluiting van de agent-
schappen Ieper en Neufchâteau, werd tewerkgesteld in een andere vestiging
van de streek of bij het Hoofdbestuur.

** *

De Bank gaat verder met de opleiding van het personeel in de heden-
daagse technieken inzake organisatie, beheer en controle, en blijft ook
aandacht schenken aan die aspecten van het beroepsleven die mede de
arbeidsvreugde bepalen.

Zij wenst de nadruk te leggen op de doeltreffende medewerking van
het personeel aan de permanente actualisering van de werkmethodes.

De besprekingen tussen de Directie en de Vakbondsafvaardiging ver-
lopen positief.

** *

In de loop van het boekjaar bleef het personeelsbestand ongeveer
stabiel.

Overeenkomstig de wet op de economische herstelmaatregelen, heeft
de Bank een stagecontract gesloten met 26 jongeren. Zij werden ingedeeld
bij diverse diensten van de Bank te Brussel, onder de hoede van de dienst
Opleiding, alsook in de provincie, met de bedoeling hun stage zo leerrijk
mogelijk te maken.
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Ontleding van de Balans

en van de Winst- en Verliesrekening

over het boekjaar 1976





BALANS

ACTIVA

GOUDVOORRAAD

Per 31 december 1975 Per 31 december 1976

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.

Hij onderging geen wijzigingen tijdens het boekjaar 1976.

Per 31 december 1976, 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. \
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 2.

l 0,888671 gr. fijn goud, definitie van het Bijzondere 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 1975 Per 31 december 1976

F 26.343.131.216 29.883.267.922

Het bedrag voorkomend onder de rubriek {( Deelneming )) verte-
genwoordigt de tegenwaarde van wat gemeenlijk de trekkingsrechten in
de {(goudtranche » 1 en in de {(super-goudtranche » wordt genoemd.

In vergelijking met vorig jaar is het toegenomen met F 3.540.136.706,
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 : Australië, Bangla
Desi, Ecuador, Jamaïca, Mexico, Papoea/Nieuw-
Guinea, Peru, Uruguay, Verenigd Koninkriik, Zaïre,
Zuid-Afrika . 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 1976 (art. V, afdeling 9 van de
statuten van het Fonds) . F 679.016.796

c) Uitgaven van het Fonds voor eigen rekening . F 896.651
--------

7.554.547.406

6.874.633.959

F

Verminderingen :

a) Aangroei van de tegoeden in Belgische franken van
het Internationaal Muntfonds ingevolge terugkopen
van hun nationale valuta tegen Belgische franken
en/ of de aankoop van bijzondere trekkingsrechten
tegen Belgische franken door volgende landen :
Bolivia, Chili, India, Italië, Madagascar, Nieuw-
Zeeland, Panama, Rwanda, Soedan, Tanzania,
Uruguay F 2.687.455.461

----------------

2.687.455.461Te transporteren .F

1 De « goudtranche » stemt overeen met F 7.906.801.500.
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Transport. . F

b) Wedersamenstelling door het Internationaal Munt-
fonds van zijn tegoeden in Belgische franken door
middel van cessies van goud dat de Bank op haar
beurt tegen dollars aan het Trust Fund afstond 1;

dit Fonds werd opgericht ter uitvoering van de in
de schoot van de Interim-Commissie van het I.M.F.
genomen beschikkingen die onder meer voorzagen
in de trapsgewijze verkoop van een zesde van het
goudbezit van het Fonds ten voordele van de ont-
wikkelingslanden F 1..'326.955.239

----------------
F 4.014.410.700

3.540.136.706

2.687.4.55.461

Nettovermeerdering . F

Leningen2

In 1976 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

Per 31 december 1975 Per 31 december 1976

F 29.946.559.191 19.334.387.266

Het tegoed op de rekening van de bijzondere trekkingsrechten onder-
gaat een vermindering van F 10.612.171.92.5 die voortvloeit uit volgende
bewegingen :

Verminderingen :

a) Cessie van bijzondere trekkingsrechten tegen Bel-
gische franken door België aan de Bondsrepubliek
Duitsland ter gedeeltelijke vereffening van zijn
intra-communautaire schuld uit hoofde van de ak-

I Zie blz. 100 van onderhavig verslag.
2 Zie verslag nopens de verrichtingen van het boekjaar 1969, blz. 150 en 151.
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koorden betreffende de vernauwing van de note-
ringsmarges 1 • F

b) Cessie van bijzondere trekkingsrechten tegen Bel-
gische franken door België aan Turkije in het raam
van een door het Fonds voorgeschreven verrichting
waardoor de wedersamenstelling van het tegoed van
dit land in bijzondere trekkingsrechten werd bevor-
derd (art. XXV van de statuten van het Fonds) . F 511.880.831

----------------

11.377.753.211

10.865.872.380

Vermeerdering :

Storting door het Internationaal Muntfonds van bij-
zondere 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 1976 (art. XXVI
van de statuten van het Fonds) . F 765.581.286

----------------
Nettovermindering . . F 10.612.171.925

De per 31 december 1976 geboekte actiefpost van F 19.334.387.266
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 » '.

TOTAAL VAN DE DEKKINGSELEMENTEN

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

Geboekt op bovenvernoemde grondslag bedragen de dekkings-
elementen per 31 december 1976 in totaal F 121.038.868.567. Hieraan

I Steun verleend aan de Belgische frank t.o.v. de Duitse mark in de loop van de maanden maart,
juli, augustus, september en oktober.

2 Zie blz. 112 van onderhavig verslag.
:: Zie verslag betreffende de verrichtingen van het boekjaar 1969, blz. 152.
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beantwoordt een dekkingspercentage van 38,48 pct. Per 31 december 1975
bedroeg dit percentage 43,27 pct. J.

VREEMDE VALUT A'S
TE ONTVANGEN EN TE LEVEREN VREEMDE VALUTA'S EN GOUD 2

De tegoeden en verplichtingen van de Bank in vreemde valuta's
zijn in de balansen per 31 december 1975 en per 31 december 1976 voor
volgende bedragen, overeenstemmend met de tegenwaarde ervan tegen de
spilkoersen, opgenomen ;

Per 31 december 1975 Per 31 december 1976

Vreemde valuta's F 107.146.922.315 84.024.950.168

Te ontvangen vreemde valuta's
en goud F

Totaal F 107.146.922.315 84.024.950.168

Te leveren vreemde valuta's en
goud 3 F 12.072.218.985 36.889.925

Nettopositie F 95.074.703.330 83.988.060.243

De nettopositie per 31 december 1976 omvat dollars van de Verenigde
Staten van Amerika gedekt door de waarborg van de Belgische Staat voor
een bedrag van F 83.872.037.9564 tegen de spilkoers van 40,3344 Bel-
gische frank voor één dollar. Het verschil tussen de gemiddelde aankoop-
prijs en de spilkoers wordt geboekt op de rekening (( Uitgedrukte en niet
gerealiseerde koersverschillen » die voorkomt onder de passiva-overgangs-
rekeningen 5.

Uitgedrukt in dollars, stemt het bedrag van F 83.872.037.956 overeen
met $ 2.079.417.023, wat een afneming betekent met $ 275.828.773 t.O.V.
31 december 1975.

Per 31 december 1975 Per 31 december 1976
1 Dekkingselementen F 128.110.903.786 43 2~ F 121.0·'38.868.567

Verbintenissen op zicht F 296.041.008.186 = " pct. F 314.576.12.3.772 = 38,48 p.c.
2 Zie blz. 112 van onderhavig verslag.
" De lopende verrichtingen luiden alle in vreemde valuta's.
4 Het verschil tussen F 83.872.037.956 en F 84.024.950.168 vertegenwoordigt de tegenwaarde van

saldi in vreemde valuta's die op de officiële valutamarkt te Brussel worden genoteerd.
5 Zie blz. 113 van onderhavig verslag.
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Die afneming resulteert in hoofdzaak uit volgende bewegingen :

Vermeerderingen :

a) Nettoverwerving van dollars uit hoofde van aankopen van en verkopen
aan openbare kredietinstellingen en buitenlandse centrale banken
($ 408 miljoen);

b) Wederafstand tegen dollars aan het Trust Fund van goud dat door het
Internationaal Muntfonds werd afgestaan ($ 31 miljoen);

c) Inning van het provenu van de belegging van de tegoeden in vreemde
valuta' s, alsmede van de intresten betreffende het voorschot aan het
Internationaal Muntfonds en de financiële bijstand op middellange
termijn aan de Italiaanse Republiek ($ 90 miljoen).

Verminderingen :

a) Netto-uitgaven van dollars uit hoofde van aankopen en verkopen op
de markt te Brussel ($ 55 miljoen);

b) Vereffeningen onder Europese landen krachtens de akkoorden betref-
fende de vernauwing van de noteringsmarges ($ 601 miljoen);

c) Omzetting in dollars van Belgische franken die aan het Internationaal
Muntfonds werden voorgeschoten als bijdrage in de financiering van
de oliefaciliteit ($ 149 miljoen).

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

INTERNATIONALE AKKOORDEN
',

Per 31 december 1975 Per 31 december 1976

F 10.376.520 153.019.270

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 1976 geeft het uitstaande
bedrag weer van de voorschotten die krachtens die akkoorden werden
verleend en waarvoor de overeenkomst van 15 juni 1972 tussen de Staat
en de Bank van toepassing is.
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VOORSCHOT AAN HET I.M.F. 1

Per 31 december 1975 Per 31 december 1976

F 2.428.482.848 9.731.448.000

De effectief aan het Internationaal Muntfonds verstrekte voorschotten
belopen 200 miljoen B.T.R., d.i, het maximumbedrag waarvoor de Bank
heeft aangenomen deel te nemen in de financiering van de in 1974 door
het Fonds in het leven geroepen oliefaciliteit.

De boeking van de voorschotten, die in bijzondere trekkingsrechten
luiden, geschiedt op grond van de koers van F 48,65724 voor een B.T.R. 2.

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

EUROPEES FONDS VOOR MONET AIRE SAMENWERKING 3

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 opge-
nomen in de mate dat ze bij ontstentenis van eenzelfde vervaldag, behou-
dens overeenkomst tussen de betrokken partijen niet voor compensatie
in aanmerking komen.

De boekingskoers bedraagt F 48,6572 per rekeneenheid.

Op de balans per 31 december 1976 komt geen vordering voor.

E.E:G. FINANCIELE BIJSTAND OP MIDDELLANGE TERMIJN 4

Per 31 december 1975 Per 31 december 1976

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-

1 Zie verslag nopens de verrichtingen van het boekjaar 1975, blz. 141.
2 Zie noot 1 blz. 95 van onderhavig verslag.
3 Opgericht volgens een reglement van de Raad der Europese Gemeenschappen dd. 3 april 1973 en

in werking getreden op 1 juni 1973.
4 Zie verslag nopens de verrichtingen van het boekjaar 1974, blz. 147.
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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 tegen
de koers van $ 1,20635 per rekeneenheid.

DEBITEUREN WEGENS TERMIJNVERKOPEN VAN VREEMDE VALUTA'S EN
GOUD'

Per 31 december 1975 Per 31 december 1976

F 11.914.125.848

De verbintenissen aangegaan tegenover de Bank door kopers van
vreemde valuta's te leveren op termijn tegen betaling in Belgische franken,
zijn, in voorkomend geval, opgenomen onder de rubriek (( Debiteuren
wegens termijnverkopen van vreemde valuta's en goud ». Die verbin-
tenissen stemmen overeen met de tegenwaarde van de vreemde valuta's
tegen de koers van de verrichting.

Per 31 december 1976 waren alle verrichtingen afgehandeld daar de
Federal Reserve Bank of New York in de loop van het jaar 1976 de vroe-
gere trekkingen op het met die instelling gesloten swapakkoord volledig
heeft terugbetaald.

HANDELSPAPIER

Per 31 december 1975 Per 31 december 1976

F 22.161.269.595 45.259.773.516

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

Per 31 december 1975 Per 31 december 1976

Wissels op België 2 • F 22.16l.269.595 45.259.773.516

Wissels op het buitenland F

Totaal F 22.16l.269.595 45.259.773.516

, Zie blz. 112 van onderhavig verslag.
2 Handelswissels in disconto genomen van het Herdiscontering- en Waarborginstituut tegen het bij-

zonder rentepercentage van toepassing op het door hem afgeleverd, niet op de herdiscontoplafonds
aangerekend papier :

Per 31 december 1975 Per 31 december 1976

2.678,5 miljoen
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VOORSCHOTTEN OP ONDERPAND

De voorschotten op onderpand kunnen worden ingedeeld als volgt

Per 31 december 1975 'Per 31 december 1976

Instellingen waarvoor een bijzon-
dere wet geldt F 3.313.200.375 4.035.786.353

Banken F 11.093 97.693.927

Ondernemingen en particulieren F 23.001.413 21.861.214

Totaal. .F 3.336.212.881 4.155.341.494

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 maximumgrens 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 overheidseffecten

Per 31 december 1976 had de Bank F 20.575.000.000 aan Belgische
schatkistcertificaten in portefeuille, tegen F 4.225.000.000 per 31 decem-
ber 1975.

Luxemburgse overheidseffecten

Per 31 december 1976 had de Bank geen Luxemburgse schatkistbons
in portefeuille. Dit was evenmin het geval per 31 december 1975.
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DEEL- EN PASMUNT

Per 31 december 1975 Per 31 december, 1976

Thesa uriebilj etten

Metaalgeld

Totaal

F 291.544.540

F 117.573.767
----------------

F 409.118.307

270.541.110

130.258.468

400.799.578

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

TEGOED BIJ HET BESTUUR DER POSTCHECKS

Per 31 december 1975 Per 31 december 1976

Rekening A

Rekening B 2

.F 1.689.431

F

1.062.524

2.477.310.722

Op verzoek van de Openbare Schatkist worden sinds 5 mei 1976 de
bedragen, ingeschreven op bij de Bank geopende rekeningen ten name van
de centrale banken of van de regeringen van de landen, die een financiële
bijstand genieten in het raam van door de Staat gesloten bilaterale leen-
akkoorden, gestort op een bijzondere postrekening, genaamd rekening B.

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,

l Zie verslag nopens de verrichtingen van het boekjaar 1962, blz. 150.
2 Zie blz. Hl van onderhavig verslag.
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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 1975 Per 31 december 1976

F 800.000.000 600.000.000

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

Overeenkomstig de aflossingsmodaliteiten van bedoelde bons, zoals
ze werden gewijzigd bij de overeenkomst van 31 december 1975 2, werd
een annuïteit ten belope van F 200 miljoen betaald op 31 december 1976.

Er zij in herinnering gebracht dat de Staat aan de Bank op het niet
afgeloste saldo een vergoeding betaalt tegen het tarief van 0,10 pct. 's jaars.

VOORLOPIGE AANPASSING NAAR AANLEIDING VAN DE WET d.d.
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.

l Zie verslag nopens de verrichtingen van het boekjaar 1973, bijlage 7, blz. 215.
2 Zie verslag nopens de verrichtingen van het boekjaar 1975, bijlage 8, blz. 231.
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TE INNEN WAARDEN

Per 31 december 1975 Per 31 december 1976

F 996.431.832 844.979.121

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 1975 Per 31 december 1976

F 5.273.870.702 5.534.732.684

De overheidsfondsen en andere krachtens artikelen 18 en 21 van de
statuten verworven effecten staan tegen hun aankoopprijs geboekt 1.

De toeneming met F 260.861.982, t.o.v. het jaar voordien, van de
portefeuille overheidsfondsen is de tegenhanger van de stijging van het
reservefonds.

GEBOUWEN, MATERIEEL EN MEUBELEN

Per 31 decomber 1975 Per 31 december 1976

F 2.195.878.545 2.195.644.987

De lichte vermindering van de actiefpost (( Gebouwen, materieel en
meubelen Il 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 3.106.850 en, anderzijds, weinig
belangrijke uitgaven in verband met de herbouw van een agentschap in
de provincie.

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 s ,
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De vernieuwing van de lokalen en technische installaties en de
aankoop van materieel en meubelen leiden niet tot een activavermeer-
dering. De betrokken uitgaven zijn afgeschreven via het debet van de
winst- en verliesrekening '.

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

WAARDEN VAN DE PENSIOENKAS VAN HET PERSONEEL

Per 31 december 1975 Per 31 december 1976

F 6.481.462.888 7.753.613.083

Deze waarden bestaan hoofdzakelijk uit tegen de aankoopprijs ge-
boekte overheidsfondsen. De rekening op de passiefzijde cc 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.

ACTIV A-OVERGANGSREKENINGEN

Per 31 december 1976 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 217.426.430

---

701.600.239

484.173.809

Te transporteren F

1 Zie blz. 128 van onderhavig verslag.
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Transport. . F 701.600.239

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

I

77.759.475

d) Overschot op de in april, juli, oktober en december
1976 verrichte vervroegde stortingen inzake ven-
nootschapsbelasting, over te dragen naar het boek-
jaar 1977 . . F 75.000.000

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 197.5, maken het mogelijk aanmoedi-
gingspremies toe te kennen voor de studies die door
kinderen van de personeelsleden worden gedaan,
en nuttige suggesties te belonen . F 48.671.665

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.

----------------

25.380.641

Totaal. . F 928.412.020
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PASSIVA

BANKBILJETTEN IN OMLOOP

Per 31 december 1975 Per 31 december 1976

F 288.380.851.100 307.197.380.600

Het bedrag van de bankbiljettenomloop per 31 december 1976 ver-
toont een toeneming t.O.V.31 december 1975 met . F 18.816.529.500

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

Per 31 december 1975 Per 31 december 1976

F 5.000 F 103.366.285.000 122.033.115.000
F 1.000 F 163.812.004.000 163.401.997.000
F 500 F 10.115.822.000 10.254.927.500
F 100 F 11.086.740.100 11.507.341.100

Totaal F 288.380.851.100 307.197.380.600

De belangrijkheid van het biljet van F 5.000 neemt steeds toe, zoals
blijkt uit onderstaande cijfers die een vergelijking geven van de indeling
van de bankbiljettenomloop over vijf jaar. Aan het einde van 1976 vertegen-
woordigde dat biljet 40 pct. van het totaalbedrag van de biljetten in om-
loop, terwijl het aandeel van het biljet van F 1.000 was geslonken tot on-
geveer 53 pct., tegen 69 pct. in 1972.

1972 1973 1974 1975 1976

(in miliarden franken)

F 5.000 49,8 64,2 79,2 103,4 122,0
F 1.000 153,2 154,2 156,2 163,8 163,4
F 500 9,8 9,9 10,0 10,1 10,3
F 100 9,8 10,2 10,7 11,1 11,5

Totaal 222,6 238,5 256,1 288,4 307,2

109



REKENINGEN-COURANT EN DIVERSEN

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

10.351.347

Per 31 december 1975 'Per 31 december 1976

8.553.151Schatkist, gewone rekening. . F

Schatkist, buitengewone conjunc-
tuurtaks l • F 6.954.718

Instellingen waarvoor een bijzon-
dere wet geldt F 203.362.281

723.376.704

762.570.606

Banken in België F

Ondernemingen en particulieren F

Banken in het buitenland, gewone
rekeningen F

Te betalen waarden

394.704.478

F 2.336.047.803
----------------

F 4.437.367.937Totaal

6.954.718

292.798.030

639.773.629

895.237.192

564.937.109

2.138.941.777

4.547.195.606

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 moetenworden ingeschreven.

INTERNATIONALE AKKOORDEN

Per 31 december 1975 'Per 31 december 1976

Financiële bijstandsakkoorden

Andere akkoorden .
3.222.789.149

2.477.310.722

354.236.844

l Artikel 7 van de wet d.d. 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 voor-
komen op de staten en balansen van de Bank.
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Sedert 5 mei 1976 worden afzonderlijk op de staten van de Bank,
onder de rubriek (( Financiële bijstandsakkoorden n , de bedragen opge-
nomen, die ingeschreven zijn op rekeningen ten name van de centrale
banken of van de regeringen van de landen, die een financiële bijstand .
genieten in het raam van door de Staat gesloten bilaterale leenakkoorden,
en waarvan de tegenwaarde gestort werd op een ten name van de Bank
geopende postrekening '.

Worden voortaan geboekt onder de subrubriek ((Andere akkoorden »,

de tegoeden in Belgische franken aangehouden :

- enerzijds, door de ondertekenaars van het akkoord waarbij een wissel-
koersgarantie werd ingesteld onder de centrale banken van de Lid-
Staten van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ont-
wikkeling en dat verlengd werd voor de periode van 1 januari 1976 tot
31 december 1978, met dien verstande evenwel dat de beschikkingen
inzake de wisselkoersgarantie voor die periode werden opgeschort;

- anderzijds, door instellingen van landen waarmee betalingsakkoorden
werden gesloten.

Per 31 december 1976 zijn bovengenoemde tegoeden als volgt samen-
gesteld:

O.E.S.O.-akkoord . F 306.734.445

Betalingsakkoorden .F 47.502.399

TOTAAL DER VERBINTENISSEN OP ZICHT

Per 31 december 1975 Per 31 december 1976

F 296.041.008.186 314.576.123.772

De verbintenissen op zicht, die van het ene jaar tot het andere met
F 18.535.115.586 toenemen, omvatten de biljettenomloop, de rekeningen-
courant en diversen en de onder de rubriek « Internationale Akkoorden ))
geboekte bedragen.

1 Zie blz. 104 van onderhavig verslag.
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INTERKI\TIONAAL MUNTFONDS :

Bijzondere trekkingsrechten, netto cumulatieve toewijzing

Per 31 december 1975 Per 31 december 1976

F 10.186.198.565 10.186.198.565

Ten belope van haar saldo is de rekening « Bijzondere trekkings-
rechten, netto cumulatieve toewijzing )) de tegenpost van de rekening
op de actiefzijde Il Internationaal Muntfonds : Bijzondere trekkings-
rechten)) 1

Sinds 1972 werden geen toewijzingen van bijzondere trekkingsrechten
gedaan.

EUROPEES FONDS VOOR MONETAIRE SAMENWERKING

De inhoud van onderhavige rubriek werd omschreven in de commen-
taar gewijd aan de rekening die onder dezelfde benaming op de actief-
zijde is opgenomen 2.

Per 31 december 1976 heeft de Bank geen schuld tegenover het
Europees Fonds voor Monetaire Samenwerking.

MONETAIRE RESERVE

Evenmin als aan het einde van het jaar 1975 bestonden per 31 decem-
ber 1976 deposito's uit hoofde van een monetaire reserve.

TE LEVEREN VREEMDE VALUTA'S EN GOUD

Per 31 december 1975 -Per 31 december 1976

F 12.072.218.985 36.889.925

Daar geen enkele termijnverkoop te vereffenen blijft, vertegenwoor-
digt het onder deze rubriek per 31 december 1976 geboekte bedrag uit-
sluitend de tegenwaarde van bedragen in vreemde valuta's die op rekening
bij buitenlandse correspondenten worden aangehouden in afwachting dat
instructies betreffende de aanwending ervan aan de Bank worden gegeven.

1 Zie blz. 97 van onderhavig verslag.
2 Zie blz.lOl van onderhavig verslag.
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PENSIOENKAS VAN HET PERSONEEL

Per 31 december 1975

F 6.481.462.888
'Per 31 december 1976

7.753.613.083

De rekening « Pensioenkas van het Personeel » is de tegenpost van
de actiefrekening (( Waarden van de Pensioenkas van het Personeel » 1.

PASSIVA-OVERGANGSREKENINGEN

De passiva-overgangsrekeningen zien er per 31december 1976 uit
als volgt:

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

b) Herdisconto van beleggingen in het buitenland . F

c) Uitgedrukte en niet-gerealiseerde koersverschil-
~2 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 3 • F

h) Maatschappelijke voorziening voor diverse risi-
, 3co S

147.121.731

477.996.909

6.107.888.052

48.671.665

25.380.641

100.000.000

605.248.080

Totaal

F 2.950.000.000------------------
F 10.462.307.078

l Zie blz. 107 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 aankoopkoers 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. 129 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 1975 Per 31 december 1976

Statutaire reserve F 1.115.126.576 1.172.809.260

Buitengewone reserve . F 1.890.831.088 2.361.331.016

Afschrijvingsrekening van gebou-
wen, materieel en meubelen F 2.071.724.521 2.071.276.569

Totaal. F 5.077.682.185 5.605.416.845

De verhoging van het Reservefonds vertegenwoordigt in hoofdzaak
het gedeelte van de winst van 1975 dat naar de statutaire reserve gaat en
een overschrijving van F 470.499.928 naar de buitengewone reserve ten
laste van de winst- en verliesrekening van 1976.

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 642.962.244 tegen F 594.347.465 per 31 december
1975.
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ORDEREKENINGEN

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

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

De tegenpost ervan (( Bestuur der Postchecks :
Tegoeden voor rekening van de Ministers van Natio-
nale Opvoeding (Onderwijswetgeving) )) staat op de
weekstaat, onder het totaal van de activa . . F 17.438.174.535

GEOPENDE DOCUMENTAIRE KREDIETEN

Onder de rubriek tt Geopende documentaire kre-
dieten )) zijn o.a. opgenomen, de exportkredieten
geopend door bemiddeling van buitenlandse banken F 45.775.627

L Rekening geopend bij toepassing van de wet d.d. 29 mei 1959, art. 15, gewijzigd door de wet d.d.
11 juli 1973, art. 5.
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VISUM VAN ACCEPTEN BETREFFENDE DE IN- EN UITVOER

Bankaccepten of handelsaccepten in omloop
op 31 december 1976" 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 11.844.628.773

M'et ingang van 1 april 1974 werd de formaliteit
van het viseren van accepten opgeschort.

VERBINTENIS TEGENOVER EEN INTERNATIONALE INSTELLING

In het raam van een door de Bank voor Interna-
tionale Betalingen aan de Banco de Portugal verleende
kredietfaciliteit, heeft de Bank als lid van een groep
van tien Europese centrale banken, de verplichting
aangegaan om zich, ten belope van haar proportioneel
aandeel van 10 pct., in de plaats te stellen van de B.I.B.
voor het geheel van de verhoudingen van schuldeiser
en schuldenaar tussen de B.I.B. en de Banco de Portu-
gal uit hoofde van die faciliteit . . F 1.008.360.000

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 555.418.231

l Andere dan die aanwezig in de portefeuille van de Bank, te weten :

geviseerde accepten :
- uitvoer
- invoer

Per 31 december 1975 Per 31 december 1976
F 15.793.136.813 * 11.844.628.773 *
F----------------
F 15.793.136.813 11.844.628.773

* Inclusief die welke op de balansdatum binnen de
120 dagen vervallen . . . . . . . . . . . . F 1.391.623.285 1.200.035.803
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ONTVANGEN WAARBORGEN

De ontvangen waarborgen omvatten volgende
posten:

Onderpanden van de voorschot-
rekeningen . F 50.315.750.650

'Waarborgen verleend
discontocedenten

door de
.F 1.365.650

Waarborgen in overheidseffecten
verstrekt door opnemers van call
money F 14.960.127.000

Diverse borgtochten F 871.704.066

Andere waarborgen F 894.138.595

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

TE INCASSEREN WAARDEN

De waarden - handelspapier, vreemde valuta's,
enz. - welke door rekening-couranthouders of door
buitenlandse correspondenten werden afgegeven ter
incassering, bedragen per 31 december 1976 . . F
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BEWAARNEMINGEN VAN EFFECTEN EN DIVERSE WAARDEN

De onderverdeling van de bewaarnemingen is als
volgt:

Internationaal Muntfonds .F 1.531.000.000

Internationale Ontwikkelings-As-
sociatie F 2.087.325.000

300.524.032

11.000.000

Aziatische Ontwikkelingsbank F

Afrikaans Ontwikkelingsfonds F

Inter- Amerikaanse Ontwikkelings-
bank F 130.896.568

261.687.931.491Andere bewaarnemingen . F

Totaal. . F

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 638.305.187

--------

6.638.305.187

5.000.000.000

1.000.000.000

Te transporteren. . F
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Transport. . F

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

4 ~~% certificaten Nationale Maat-
schappij voor de Huisvesting . F

4 }~% certificaten Nationale Land-
maatschappij . F

Diverse waarden:

- neergelegd door het Munt-
fun~l F

- andere .F

6.638.305.187

1.060.388.441

3.577.848.000

224 ..594.000

892.206.485

3.817.626.197

F 16.210.968.310

Diverse waarden door de Staat in bewaring genomen:

VVaarden door derden
gedeponeerd .F

Dienst der ingeschreven Schuld F

Deposito- en Consignatiekas . F

Als borgstelling
waarden

gedeponeerde
.F

47.724.633.991

366.515.351.000

4.225.747.009

12.928.419.888

F 431.394.151.888

Waarden afgegeven ingevolge de bepalingen betref-
fende het van onwaarde verklaren van de niet aange-
geven Belgische effecten aan toonder 2 • F

Af te leveren waarden .

35.870

Totaal

F 46.340.812.649
--------

F 493.945.968.717

1 Belgisch Muntfonds.
2 Bij toepassing van het besluit van de Regent d.d. 17 januari 1949.
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RENTENFONDS

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

ALGEMENE SPAAR- EN LIJFRENTEKAS

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

Dadelifk opvraagbare of kortlopende beleggingen F

Beleende fondsen. . . F

Neergelegde waarborgen .F

Totaal. . F
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CREDIT

WINST - EN VERLIESREKENING

PROVENU DER DISCONTO-EN VOORSCHOTVERRICHTINGEN

Per 31 december 1975 Per 31 december 1976

F 1.086.481.063 5.698.804.976

Het brutoprovenu der disconto- en voorschotverrichtingen vertoonde
in 1976 een forse toename die zelfs in belangrijkheid afgetekend de noch-
tans aanzienlijke teruggang van 1975 overschreed.

Die ommekeer is toe te schrijven :

- enerzijds, aan de uitzetting van het gemiddelde volume der verrichtin-
gen, van het ene jaar tot het andere, van F 15,4 miljard tot 66,4 mil-
jard 1;

- anderzijds, aan de uitwerking van de opeenvolgende verhogingen der
disconto- en voorschotpercentages; alle verrichtingen samen genomen,
is het in procenten uitgedrukte brutoprovenu van de disconto- en voor-
schotverrichtingen gestegen van 7,07 pct. in 1975 tot 8,58 pct. in 1976.

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

In 1975
3.592

11.123
663

15.378

In 1976
16.814
39.636
9.939

66.389
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PROVENU VAN DE VERRICHTINGEN MET HET BUITENLAND

Per 31 december 1975 Per 31 december 1976
l,

F 7.185.642.847 5.661.289.322

In tegenstelling met de voorgaande boekjaren die gekenmerkt waren
door een ononderbroken vooruitgang van de bruto-ontvangst uit hoofde
van de verrichtingen met het buitenland, sluit het boekjaar 1976 met een
daling van die ontvangst van 21 pct. t.o.v. 1975.

Het provenu van de belegging van de tegoeden in vreemde valuta's
onderging de weerslag zowel van een inkrimping van het volume van die
tegoeden als van een nieuwe neerwaartse beweging van de rentetarieven
op de internationale markten.

Wat meer bepaald de door de staatswaarborg gedekte tegoeden in dol-
lars van de Verenigde Staten van Amerika betreft, slonk het gemiddelde
uitstaande bedrag, van het ene jaar tot het andere, van F 91,7 miljard tot
F 74,3 miljard en het nettorendement van 6,28 pct. tot 5,68 pct.

PROVENU DER OVERHEIDSFONDSEN

Per 31 december 1975 Per 31 december 1976

F 388.350.264 423.125.698

Het provenu der overheidsfondsen verworven door de Bank krach-
tens de artikelen 18 en 21 van haar statuten J, neemt van jaar tot jaar toe
ingevolge de stijging van de portefeuille die voortvloeit uit de overschrij-
vingen naar het Reservefonds. Zoals in 1975, heeft een verbetering van het
gemiddelde rendement der effecten, waaruit de portefeuille overheids-
fondsen is samengesteld, bijgedragen tot de stijging der ontvangsten.

1 Zie blz. 106 van onderhavig verslag.
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F 184.645.301 187.284.277

RECHTEN OP BEWAARNEMINGEN, PROVISIES EN VERGOEDINGEN

Per 31 december 1975 Per 31 december 1976

Op weinig na, handhaaft het bedrag geïnd uit hoofde van rechten op
bewaarnemingen, provisies en vergoedingen zich op het peil van vorig jaar.

Een verdere daling van de provisies die door de Bank worden aange-
rekend uit hoofde van prestaties voor rekening van derden werd goedge-
maakt door een toeneming der rechten op de bewaarneming van waar-
borgen in effecten.

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 1.

DIVERSE ONTVANGSTEN

Per 31 december 1975 Per 31 december 1976

F 12.216.222 18.650.006

Onder de diverse ontvangsten voor 1976 komt in hoofdzaak de meer-
waarde voor op de verkoop van twee afgeschreven gebouwen die de Bank
niet meer gebruikte.

AFNEMINGEN VAN DE PASSIVA- OVERGANGSREKENINGEN

- Voorziening voor gebouwen, materieel en meubelen.

Per 31 december 1975 Per 31 december 1976

F 1.092.640 2.414.448

Het bedrag afgenomen van de rekening « Voorziening voor gebou-
wen, materieel en meubelen )) moet de investeringsuitgaven voor nieuwe
constructies dekken 2.

1 Zie blz. 105 van onderhavig verslag.
2 Zie blz. 106 van onderhavig verslag.
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DEBET

AANDEEL VAN DE STAAT

Per 31 december 1975 Per 31 december 1976

Disconto en voorschotten . .F 626.337.836 3.678.185.389

Verrichtingen met het
buitenland F 3.167.053.160 1.966.491.342

Monetaire reserve F 197.270.900 442.710

F 3.990.661.896 .5.645.119.441

De ontvangsten die door de Bank aan de Staat vóór elke aanrekening
van kosten (algemene onkosten, afschrijvingen, belastingen en taksen)
worden afgestaan en opgenomen zijn bovenaan het debet van de winst-
en verliesrekening, zijn onafhankelijk van hetgeen aan de Openbare Schat-
kist in de verdeling van de nettowinst toekomt.

Samengevat liggen volgende bepalingen aan de basis van de toeken-
ning aan de Staat van een gedeelte van het provenu van de verrichtingen
van de Bank:

- Disconto en voorschotten.

Het aandeel in het provenu van de disconto-, voorschot- en belenings-
verrichtingen, dat overeenkomstig artikel 37 van de statuten van de Bank
aan de Staat toekomt, nam in 1976 fors toe onder invloed van een vermeer-
dering van het volume der verrichtingen en tevens van een stijging van de
gemiddelde toegepaste rentevoet.

- Verrichtingen met het buitenland.

Ingevolge art. 6 van de besluitwet n' .5 d.d. 1 mei 1944, zoals het de
laatste maal door de wet d.d. 7 juni 1973 werd gewijzigd, is de waarborg
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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, alsmede op de valutaverrichtingen
uitgevoerd in het raam van de akkoorden betreffende de vernauwing der
schommelingsmarges onder Europese valuta's.

De toepassingsmodaliteiten van die waarborg werden tussen de
Minister van Financiën en de Bank geregeld.

De regeling die voor 1976 werd getroffen bepaalt onder meer dat het
brutoprovenu van de belegging van de dollartegoeden alsmede de ver-
schuldigde debetrente of verworven creditrente uit hoofde van voormelde
akkoorden op een eenvormige manier zullen worden verdeeld naar rata van
55 pct. voor de Staat en 45 pct. voor de Bank.

Het aldus aan de Staat gestorte bedrag beloopt F 1.966 miljoen, waar-
van 200 miljoen werd besteed aan de delging van de minderwaarde voort-
vloeiend uit de devaluatie van de dollar op 13 februari 1973 '.

Bovendien behoudt de Staat het overschot, boven de aan de Bank ge-
storte 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 1976 F 1.204 miljoen tegen F 1.108 miljoen in 1975.

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 284 mil-
joen voor 1976.

- Monetaire reserve.

Het bedrag dat uit hoofde van de monetaire reserve voor het boekjaar
1976 aan de Openbare Schatkist wordt afgedragen is zeer gering vermits
de deposito's opgelegd door de terzake geldende beschikkingen slechts
sporadisch en ten belope van overigens onbelangrijke bedragen moesten
worden aangelegd.

l Zie blz. 105 van onderhavig verslag.
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ALGEMENE ONKOSTEN

Per 31 december 1975 Per 31 december 1976

Bezoldigingen en sociale lasten F 2.487.495.723 2.971.970.859

Andere kosten F 260.088.081 315.175.783 '.

F 2.747.583.804 3.287.146.642

min

Kosten ten laste van derden . F 401.473.813 399.385.806

F 2.346.109.991 2.887.760.836

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.

De aangroei van die uitgaven is toe te schrijven aan verschillende fac-
toren met een volgens de jaren wisselende intensiteit: indexering van de
bezoldigingen, sociale programmatie, vooruitgang in de weddeschaal, ener-

.zijds, en anderzijds, verzwaring van de bijdragen voor de sociale zeker-
heid, en dat alles getemperd door de stabiliteit van het personeelsbestand
die, over het geheel, sinds meer dan 10 jaar wordt gehandhaafd.

De stijging van de uitgaven werd in 1976 enigszins geremd door de
uitwerking van de wettelijke maatregel houdende begrenzing van de in-
dexering der bezoldigingen van 1 april tot 31 december. Daarentegen heeft
de verlaging van het percentage van de bijdrage voor sociale zekerheid
slechts gedeeltelijk de ongunstige weerslag van de afschaffing van het
plafond der heffingen goedgemaakt.

In vergelijking met het vorige boekjaar, zijn de andere kosten als volgt
samengesteld :

Per 31 december 1975 Per 31 december 1976

Lopende kosten .

Stage voor jongeren

Gift aan Stichting Koning
Boudewijn

F

F

260.088.081 282.603.544

2.572.239

.F 30.000.000
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De verhoging der lopende kosten - kantoorkosten, drukkosten, kos-
ten van informatieverwerking, van herstelling en van onderhoud der uit-
rusting - is minder dan 9 pct.

Er zijn in 1976 twee uitgaven bijgekomen: enerzijds, sinds de maand
september heeft de Bank, op grond van lijsten die haar door de Nationale
Dienst voor Arbeidsvoorziening werden overgemaakt, zesentwintig jonge
krachten op verschillende niveaus in stage genomen, die zij de bij de wet
voorgeschreven bijkomende vorming verschaft; anderzijds, heeft de Bank
deelgenomen aan de oprichting van de Stichting Koning Boudewijn : haar
bijdrage, ten belope van F 50.000.000, werd gedeeltelijk vereffend in de
loop van het jaar.

De kosten ten laste van derden, in mindering gebracht op het bruto-
bedrag van de algemene onkosten, hebben ongeveer dezelfde grootte als in
1975.

Er zij aan herinnerd dat de dienst van de Rijkskassier en die van
het Rentenfonds gratis worden verzekerd.

BELASTINGEN EN TAKSEN

Per 31 december 1975 Per 31 december 1976

F 897.466.437 1.316.291.650

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 stortingen inzake de vennootschapsbelasting, die
per 31 december 1976 op grond van het belastbaar inkomen werden aan-
gepast, omvat het bedrag van F 1.316.291.650 de roerende en onroerende
voorheffingen, het niet-aftrekbaar gedeelte van de belasting over de
toegevoegde waarde op de aan de Bank geleverde goederen en diensten,
alsmede de provinciale en gemeentelijke belastingen; het werd bekomen
na aftrek van een terugbetaling van belasting betreffende het aanslagjaar
1975.
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AFSCHRIJVING VAN GEBOUWEN, MATERIEEL EN MEUBELEN

Per 31 december 1975 Per 31 december 1976

F 190.004.870 83.934.628

De per 31 december 1976 uitgevoerde afschrijvingen dekken volgende I.

uitgaven:

a) Herbouw van een agentschap in de provincie. . F
Dat bedrag, dat werd afgenomen van de voor-

ziening voor gebouwen, materieel en meubelen,
werd geboekt op het credit van de afschrijvings-
rekening van gebouwen, materieel en meubelen,
begrepen in het Reservefonds.

2.414.448

b) Vernieuwing van gebouwen en technische uit-
rusting . F

c) Aankoop van materieel voor de drukkerij, de tech-
nische diensten en de kantoren F

42.449.210

d) Aankoop van meubelen voor de kantoren. .F

34.524.978

4.54,5.992

BIJKOMENDE TOELAGE AAN DE PENSIOENKAS VAN HET PERSONEEL

Per 31 december 1975 Per 31 december 1976

F 525.000.000 620.000.000

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.

OVERSCHRIJVING NAAR DE RESERVE- EN VOORZIENINGS-
REKENINGEN

Volgende overschrijvingen worden gedaan :

- naar de buitengewone reserve .F 470.499.928

- naar de voorziening voor gebouwen, materieel en
meubelen . F

- naar de maatschappelijke voorziening voor diverse
r~ko~ . F

125.000.000

200.000.000
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Hierna detailgegevens betreffende de toestand van de buitengewone
reserve en van de voorzieningsrekeningen :

a) Buitengewone reserve.

Per 31 december 1975 . .F 1.890.831.088

Overschrijving ten laste van de winst- en verliesreke-
ning tot stijving van het Reservefonds F 470.499.928

--------

2.361.331.016Saldo per 31 december 1976 . .F

In het bedrag van de overschrijving is het gedeelte van de winst be-
grepen, dat van fiscale vrijdom geniet, mits het onbeschikbaar blijft 1, 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 on-
roerende goederen die de Bank niet meer gebruikte 2, nI. F 12.831.328.

b) Voorziening voor gebouwen, materieel en meubelen.

Per 31 december 1975 .

Afneming in 1976 .

F
F

482.662.528

2.414.448

Overschrijving ten laste van de winst- en verliesreke-
ning tot stijving van de voorziening . F 125.000.000

----------

605.248.080Saldo per 31 december 1976 . .F

De voorziening voor gebouwen, materieel en meubelen moet het
mogelijk maken het hoofd te bieden aan de uitgaven voortvloeiend uit de
uitvoering van het investeringsprogramma van de Bank. Alhoewel dat
programma niet werd gewijzigd, noodzaakt de prijsstijging in de vast-
goedsector tot een versterking van die voorziening.

c) Maatschappeliike voorziening voor diverse risico's.

Per 31 december 1975 2.750.000.000

Afneming van het winstsaldo van het boekjaar 1976 F 200.000.000
-------_.

2.950.000.000

F

Saldo per 31 december 1976 . F

1 Artikelen 34 en 105 van het Wetboek der inkomstenbelastingen.
2 Zie blz. 106 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 2.950.000.000 vertegenwoordigt 2,59 pct. van
het gemiddelde cumulatieve bedrag in 1976 van de portefeuillle handels-
papier en de beleggingen in vreemde valuta's.

TE VERDELEN NETTOWINST

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

l. 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 618.962.244 :

a) 10 pct.. aan de reserve .

b) 8 pct. aan het personeel .

F
F

6l.896.224

49.516.980

3. Van het nieuwe overschot, te weten F 507.549.040:

a) aan het Rijk, 1/5 . .F 101.509.808

406.000.000

F 39.232
--------

F 642.962.244

b) aan de aandeelhouders, een tweede dividend F

c) het saldo aan de reserve.

Totaal van de te verdelen nettowinst
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DIVIDEND TOEGEKEND VOOR HET BOEKJAAR 1976

Eerste totaal dividend . F 24.000.000

Tweede totaal dividend F 406.000.000

Sarnen F 430.000.000

voor 400.000 aandelen, te weten, per aandeel, een
dividend van .F 1.075

Coupon n' 175 zal met ingang van 1 maart 1977 betaalbaar zijn met
F 860, vrij van roerende voorheffing.

Daar het nettodividend F 860 beloopt, komt het belastbaar inkomen
per aandeel dat voor de personenbelasting dient te worden aangegeven, op
F 1.569,50 " 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,
Henri LEMAIRE, regent,
Hendrik CAPPUYNS, regent,
Louis VAN HELSHOECHT, regent,
Roger RAMAEKERS, regent,
Raymond PULINCKX, regent,
Charles HU RIAUX, regent,
Jozef HOUTHUYS, regent,
William FRAEYS, regent,
Georges DEBUNNE, regent,
Jan HINNEKENS, regent.

De gouverneur,
Cecil de STRYCKER.

l Te vermelden in vak IV van de aangifte in de personenbelasting :

Inkomsten van aandelen

B I . k d' 860 x 57,5e asting cre let 100

860 x l
4

F 860,00

F 494,50

Roerende voorheffing F 215,00------
F 1.569,50
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BALANS PER 31 DECEMBER 1976

ACTIVA

Goudvoorraad
Internationaal Muntfonds

Deelneming
Leningen
Bijzondere trekkingsrechten

Totaal van de dekkingselementen

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

Rekening A
Rekening B

Geconsolideerde vordering op de Staat
Speciale Schatkistbons

4.035.786.353
97.693.927
21.861.214

Voorlopige aanpassing naar aanleiding van de wet dd.
3 juli 1972

Te innen waarden
Overheidsfondsen
Gebouwen, materieel en meubelen
Waarden van de Pensioenkas van het Personeel
Overgangsrekeningen

Totaal van de activa
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71.821.213.379

29.883.267.922

19.334.387.266

121.038.868..567

84.024.950.168

153.019.270
9.731.448.000

6.538.206.240

45.259.773.516

4.155.341.494

20.575.000.000

400.799..578

1.062.524
2.477.310.722

34.000.000.000
600.000.000

3.450.349.538
844.979.121

5.534.732.684
2.195.644.987
7.753.613.083

928.412.020

349.663.511.512



PASSIVA

Bankbiljetten in omloop

Rekeningen-courant en diversen :
Schatkist:

Gewone rekening
Buitengewone eonjunctuurtaks

Instellingen waarvoor een bijzondere wet
geldt

Banken in België
Ondernemingen en particulieren
Banken in het buitenland, gewone reke-

ningen
Te betalen waarden

8.553.151
6.954.718

292.798.030
639.773.629
895.237.192

564.937.109
2.138.941.777

Internationale akkoorden
Financiële bijstandsakkoorden
Andere akkoorden .

Totaal der verbintenissen op zicht

Internationaal Muntfonds :

Bijzondere trekkingsrechten, netto cumulatieve toewijzing

Europees Fonds voor Monetaire Samenwerking

Monetaire reserve :
België
Groothertogdom Luxemburg

Te leveren vreemde valuta's en goud.

Pensioenkas van het Personeel

Overgangsrekeningen

Kapitaal

Reservefonds
Statutaire reserve
Buitengewone reserve
Afschrijvingsrekening van gebouwen, materieel en meubelen

Te verdelen nettowinst

Totaal van de passiva

135

307.197.380.600

4.547.195.606

2.477.310.722
354.236.844

314.576.123.772

10.186.198.56.5

36.889.925

7.753.613.083

10.462.307.078

400.000.000

1.172.809.260
2.361.331.016
2.071.276.569

642.962.244

349.663.511.512



WINST - EN VERLIESREKENING

PER 31 DECEMBER 1976

DEBET

Aandeel van de Staat

Disconto en voorschotten
Verrichtingen met het buitenland
Monetaire reserve

Algemene onkosten :

Bezoldigingen en sociale lasten
Andere kosten .

min:

Kosten ten laste van derden

Belastingen en taksen .

Afschrijving van gebouwen, materieel en meubelen .

3.678.18.5.389
1.966.491.342

442.710

2.971.970.859
3l.'5.175.783

3.287.146.642

399.38.5.806

Bijkomende toelage aan de Pensioenkas van het Personeel

Overschrijvingen naar de reserve- en voorzieningsrekeningen

Buitengewone reserve
Voorziening voor gebouwen, materieel

en meubelen
Maatschappelijke voorziening voor di-

verse risico's

Te verdelen nettowinst

CREDIT

Provenu der disconto- en voorschotverrichtingen

Provenu der verrichtingen met het buitenland

Provenu der overheidsfondsen .

470.499.928

125.000.000

200.000.000

Rechten op bewaarnemingen, provisies en vergoedingen .

Diverse ontvangsten .

Afnemingen van passiva-overgangsrekeningen :

Voorziening voor gebouwen, materieel en meubelen

5.64.5.119.441

2.887.760.836

1.316.291.650

83.934.628

620.000.000

795.499.928

642.962.244
1-----

11.991.568.727

5.698.804.976

5.661.289.322

423.12.5.698

187.284.277

18.650.006

2.414.448

11.991.568.727



Ministers van Nationale Opvoeding :
Tegoeden voor hun rekening bij het Bestuur der Postchecks

Geopende documentaire kredieten .
Visum van accepten betreffende de in- en uitvoer .
Internat. instelling, begunstigde van een verbintenis van de Bank
Borgtochten verleend ten gunste van het personeel
Ontvangen waarborgen :

Onderpanden van de voorschotrekeningen .
Waarborgen verleend door de discontocedenten .
Waarborgen verstrekt door opnemers van call money.
Diverse borgtochten
Andere waarborgen

Van de Schatkist ontvangen waarborgcertificaten

Te incasseren waarden

Bewaarnemingen van effecten en diverse waarden :
Internationaal Muntfonds
Internationale Ontwikkelingsassociatie .
Inter-Amerikaanse Ontwikkelingsbank .
Aziatische Ontwikkelingsbank
Afrikaans Ontwikkelingsfonds
Andere bewaarnemingen

Schatkist:
Diverse waarden toebehorend aan de Staat :

Preferente aandelen N.M.B.S.
Gewone aandelen N.M.B.S.
Deelhebbende obligaties N.M.B.S.
Schatkistsbons van de Luxemburgse Regering .

(Belgisch-Luxemburgs akkoord)
4 J~% certificaten N.M. voor de Huisvesting
4 J~ % certificaten Nationale Landmaatschappii
Diverse waarden :

- Neergelegd door het Muntfonds
- Andere

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

ORDEREKENINGEN
PER 31 DECEMBER 1976

(Onderwijswetgeving) .

5.000.000.000
1.000.000.000

638.305.187
1.060.388.441

3.577.848.000
224.594.000

892.206.485
3.817.626.197

47.724.633.991
366.515.351.000

4.225.747.009
12.928.419.888

Waarden afgegeven ingevolge de bepalingen betreffende het van
onwaarde verklaren van de niet aangegeven Belgische effecten aan
toonder

Af te leveren waarden .

Rentenfonds

Algemene Spaar- en Lijfrentekas
Dadelijk opvraagbare of kortlopende beleggingen
Onderpanden van leningen
Neergelegde waarborgen

50.315.750.650
1.365.650

14.960.127.000
871.704.066
894.138.595

1.531.000.000
2.087.325.000

130.896.568
300.524.032

Il.000.000
261.687.931.491

16.210.968.310

431.394.1.51.888

35.870
46.340.812.649

1.689.061.707

646.416.639

17.438.174.535

45.775.627

11.844.628.773

1.008.360.000

555.418.231

67.043.085.961

900.000.000

189.348.985

26.5.748.677.091

493.945.968.717

22.610.525.366

2.335.478.346





VERSLAG VAN
HET COLLEGE DER CENSOREN





Met ontroering vernamen wij dat de heer Louis Delvaux, erecensor,
op 24 augustus 1976 is overleden.

De heer Delvaux, die op 29 november 1948 tot censor was gekozen,
nam gedurende meer dan veertien jaar met bekwaamheid en toewijding
deel aan de werkzaamheden van het College. De herinnering aan zijn
persoonlijkheid, die gekenmerkt wasdoor een fijn oordeel, en aan zijn
minzaamheid, zal in ons blijven voortleven.

** *

Buiten zijn permanente controle-opdracht is het College belast met
de goedkeuring van de begrotingen der uitgaven en van de balansen.

Daartoe werden de begrotingsramingen alsmede de balans en de
winst- en verliesrekening binnen de voorgeschreven termijnen door de
Regentenraad bij het College ingediend.

De begroting over het boekjaar 1977 werd goedgekeurd na een zorg-
vuldig onderzoek van de toelichting en van de bewijsstukken die door de
verantwoordelijke diensten waren overgelegd.

Alvorens de balans en de winst- en verliesrekening per 31 december
1976 goed te keuren heeft het College zich ervan vergewist dat ze volledig
in overeenstemming waren met de boekingen en heeft het de inventaris-
bestanddelen aan steekproeven onderworpen.

Overeenkomstig artikel 70 van de statuten heeft de Algemene Raad
de verdeling van de winst definitief geregeld.

** *
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Bij toepassing van de bepalingen van het huishoudelijk reglement
werden bij het hoofdbestuur en in de vestigingen in de provincie ver-
scheidene inspeeties verricht in tegenwoordigheid van leden van het I

College.

De processen-verbaal van al de controles die in de loop van het
boekjaar werden uitgevoerd, alsook de lijst van de opmerkingen waartoe
zij eventueel aanleiding hebben gegeven, werden te juister tijde aan het
College meegedeeld.

Dank zij dit toezicht en de geregelde verificatie van de boekhouding
kan het College coneluderen tot de volkomen regelmatigheid van de ter
goedkeuring overgelegde stukken.

** *

Het College dankt de Directie van de Bank die, door steeds de ge-
wenste documentatie ter beschikking te stellen, de uitvoering van zijn
opdracht in grote mate heeft vergemakkelijkt; het wenst eveneens de na-
druk te leggen op de verdiensten van het personeel, dat zich met toewijding
en bekwaamheid van zijn taak blijft kwijten.

De leden van het College der censoren,

Louis PETIT, secretaris,
Gaston VANDEWALLE,
Jacques DELRUELLE,
Hubert DETREMMERIE,
Henri DE KERCKHEER,
Roger van de WYER,
André LEYSEN,
Lucien HOEGIERS,
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 VLOEBEHGHS,

René EWALENKO,
Georges JANSON.

Regenten HH. Henri LEMAIRE,
Hendrik CAPPUYNS,
Louis VAN HELSHOECHT,
Roger HAMAEKERS,
Raymond PULINCKX,
Charles HURIAUX,
Jozef HOUTHUYS,
William FHAEYS,
Georges DEBUNNE,
Jan HINNEKENS.

Censoren HH. Alex FLORQUIN, voorzitter,
Louis PETIT, secretaris,
Gaston VANDEWALLE,
Jacques DELRUELLE,
Hubert DETHEMMERIE,
Henri DE KEHCKHEER,
Hoger van de WYEH,
André LEYSEN,
Lucien HOEGIERS,
Joseph POLET.

Secretaris Mej. Godelieve VAN POUCKE.

Schatbewaarder H. Maurice JORDENS.

REGERINGSCOMMISSARIS

H. Emiel KESTENS.
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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 F. DE MAEYER, hoofdkassier,
inspecteur-generaal,

Rekeningen-courant C. SCHLOSS, inspecteur-generaal.

Departement Buitenland P. ANDHE, onderdirecteur,

Wisseldienst F. HEYVAEHT, inspecteur-generaal,

Statistiek Buitenlandse Betalingen W. VAN LEEUW, inspecteur-generaal,

Internationale Akkoorden R. VANDEN BHANDEN, inspecteur-genemal,

Controle van de Verrichtingen op Goederen G. VAN DEN STEEN, afdelingshoofd.

Departement Drukkerij J. VAN DHOOGENBROECK,
inspecteur-generaal,

Technische dienst W. VAN NIEUWENHUYSE, afdelingshoofd,

Administratieve dienst M. VAN HEDEN, afdelingshoofd.

Departement Krediet M. DEMANET, inspecteur-generaal,

Disconto R. STEVENS, inspecteur-generaal,

Voorschotten en Portefeuille P. BOON, afdelingshoofd,

Hisicocentrale F. TOUHNEUR, inspecteur-generaal.
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Rentenmarkt

Dienst van de Rijkskassier

A. ROWIES, inspecteur-generaal,

O. BELLEMANS, inspecteur-generaal,

P. GENIE, afdelingshoofd,

J. VAN AKEN, afdelingshoofd.

Departement Overheidsfondsen

Effecten

Inspeetie

R. SIMONIS, onderdirecteur,

J. MAERTENS, inspecteur-generaal,

R. VAN STEENKISTE, inspecteur-generaal.

Departement Algemene Controle

Buitencontrole

Departement Algemeen Secretariaat

Secretariaat

Secretariaat van de Directie

H. G. DEVRIENDT, inspecteur-generaal,

Mej. M. WILLEMS, afdelingshoofd.

Departement Bijbanken en Agentschappen HH. J. GRAS, onderdirecteur,

J. VANNESTE, inspecteur-generaal,

Departement Boekhouding en Budgetcontrole : P. DASIN, onderdirecteur,

Boekhouding G. LAKIERE, inspecteur-generaal,

Budgetcontrole J. VAN ROY, inspecteur-generaal.

Departement Immobiliën J. WENS, inspecteur-generaal,

Gebouwen F. DEMEULENAERE, inspecteur-generaal,

Economaat en Toezicht I. DE NIL, inspecteur-generaal.

Departement Personeel A. VRANCKX, adviseur van de directie,
chef van het personeel,

Sociale Relaties J. LUYCKFASSEEL, inspecteur-generaal,

Bezoldigingen en Pensioenen G. PIRSON, inspecteur-generaat.

Medico-sociale dienst Dr M. ROMAIN.

Departement Organisatie en Opleiding HH. J. POULLET, onderdirecteur,

Elektronisch Centrum L. VLASSELAER, inspecteur-generaal,

Organisatie J. NAGANT, afdelingshoofd,

Opleiding P. JACOBS, afdelingshoofd.
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Departement Studiën

Voorlichting

Statistiek

Documentatie

Juridische dienst

Dienst Verzamelingen en
Letterkundige Bibliotheek

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

Luik
HH. K. DEWAELE,

A. FRANÇOIS,

Luxemburg (Groothertogdom) M. HENNEQUIN.

AGENTSCHAPPEN l

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,

Kortrijk F. LEFLERE,

La Louvière R. DEKUYPER,

Leuven H. LIENART van LIDTH de JEUDE,

Malmédy J. TASSIER,

l De agentschappen te Ieper en te Neufchâteau werden gesloten op 31 maart 1976.
De agentschappen te Aat en te Dendermonde zullen in de loop van het jaar 1977 gesloten worden.
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Marche-en- Famenne

Mechelen

Moeskroen

Namen

Nijvel

Oostende

Oudenaarde

Roeselare

Ronse

Sint-Niklaas

Tienen

Tongeren

Turnhout

Verviers

Veurne

Waver

Agenten:

HH. J. BOFFING,

L. KERREMANS,

F. RYCKAERT,

G. WALNIER,

P. VAN NIEUWENHUYSE,

G.ONGENA,

P. PEETROONS,

L. GHYSELS,

M. THIJS,

H. ALLAER,

K. MORTIER,

F. DEPUYDT,

L. VAN DEN WIJNGAERT,

V. BRANDELAER,

F. VANHERP,

R. PINS ART.

** *
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DISCONTOKANTOREN

In de loop van 1976 heeft het discontokantoor van Mechelen-Boom zich onttrok-

ken aan de voogdij van de Bank om zich te voegen bij de groep der kantoren die

autonoom werden in 1974 en 1975.

Van de hiernavermelde kantoren die nog onder de voogdij van de Bank staan,

blijft slechts het kantoor van Tienen actief. Het kantoor te Luxemburg is in de praktijk

sedert verscheidene jaren inactief en de andere kantoren zijn in vereffening.

Discontokantoren die nog onder de voogdij van de Bank staan op 31-12-1976.

a) die hun activiteiten voortzetten :

Leden:

Luxemburg BB. A. GROENEN,
N. BRAUN,
M. BLONDELOT.

Tienen J. GILAlN,
L. BALFLANTS,
B. DELACROIX,
R. ROLIN-JAEQUEMYNS.

b) in vereffening

Aat BB. H. LEMAIRE,
M. SIMON.

Eeklo c. VAN DAMME,
P. van GINDERACBTER,
G. VAN DAMME.

Moeskroen J. CASIER.

Philippeville G. LADURON,
C. VAN ROLLEGBEM.

Verviers en Malmédy G. PELTZER,
F. TIQUET,
R. van der SCBUEREN.

1.51
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VERGELIJKING VAN DE BALANSEN

ACTIVA 1972 1973 1974 1975 \ 1976'

Goudvoorraad 75.393,9 71.817,9 71.821,2 71.821,2 71.821,2

Internationaal Muntfonds :
Deelneming 25.913,7 23.959,3 "24.866,2 26.343,1 29.883,3
Leningen - - - - -,
Bijzondere trekkingsrechten 26.095,0 30.477,0 28.425,7 29.946,6 19.334,4

-
Totaal van de dekklngselementen 127.402,6 126.254,2 125.113,1 128.110,9 121.038,9

,

Vreemde valuta's 52.420,9 75.905,1 88.619,5 107.146,9 84.025,0

Te ontvangen vreemde valuta's en goud 11,4 - -' - -
Internationale akkoorden - - - 10,4 153,0

Voorschot aan het I.M.F .. 2.428,5 9.731,4

Europees Fonds voor Monetaire Samenwerking 3.500,2 - - -
E.E.G. : Financiële bijstand op middellange termijn 6.538,2 6.538,2 6.538,2

Debiteuren wegens termijnverkopen van vreemde
valuta's èn goud 20.594,4 28.775,8 13.470,1 11.914,1 -

Handelspapler 33.433,7 "40.081,8 32.157,5 22.161,3 45.259,8

Voorschotten op onderpand :
Instellingen waarvoor een bijzondere wet geldt 2.630,5 364,6 434,7 3.313,2 4.035,8
Banken 867,6 -2.080,7 165,'4 - 97;7
Ondernemingen en particulieren 27,7 20,2 22,5 23,0 21,8

3.525,8 2.465,5 622,6 3.336,2 4.155,3

0verheidseffecten :
Belgische overheidseffecten 1.100,0 450,0 5.125,0 4.225,0 20.575,0
Luxemburgse overheidseffecten - - - - -

Deel- en pasmunt 312,8 301,8 378,7 409,1 400,8

,T egoed bij het Bestuur der Postchecks : 1,6 1,4 1,9 1,7
Rekening ~ . 1,1
Rekening B 2.477,3

Geconsolideerde vordering op de Staat . 34.000,0 34.000,0 34.000,0 34.000,0 34.000,0

Speciale Schatkistbons 2.771,3 861,6 800,0 600,0

Voorlopige aanpassing naar aanleiding van de wet
dd. 3 Juli 1972 . 3.450,4 3.450,4 3.450,4 3.450,4

Te innen waarden 565,7 1.050,8 1.683,4 996,4 845,0

0verheidsfondsen 4.110,8 4.293,6 4.831,2 5.273,9 5.534,7

Gebouwen, materieel en meubelen . 2.191,6 2.193,5 2.197,4 2.195,9 2.195,6

Waarden van de Pensioenkas van het Personeel 3.988,2 4.541,1 5.454,4 6.481,5 7.753,6

A fgeschreven en te verzilveren waarden p.m.

0vergangsrekeningen 778,4 913,4 1.134,4 1.301;8 928,4
284.437,9 330.949,9 325.639,4 340.782,2 349.663.5

,



PER 31 DECEMBER (in miljoenen franken) BI.JLAGE l

I I
PASSIVA 1972 1973 19711 1975 1976

-
. Bankbiljetten in omloop 222.559,7 238.505,9 256.103,6 288.380,8 307.197,4

Rekeningen-courant en diversen :

Schatkist
Gewone rekening 20,2 4,0 23,6 10,3 8,6
Buitengewone conjunctuurtaks 7,4 7,0 7,0 7,0 7,0

Instellingen waarvoor een bijzondere wet geldt 496,8 308,9 118,3 203,4 292,8

Banken in België 1.089,7 559,5 858,3 723,4 639,8

Ondernemingen en particulieren 352,6 390,5 719,8 762,6 895,2

Banken in het buitenland, gewone rekeningen . 605,3 626,6 422,1 394,7 564,9

'I'e betalen waarden .. 1.605,3 2.444,2 3.656,2 2.336,0 2.138,9

4.177,3 4.340,7 5.804,3 4.437,4 4.547,2

Internationale akkoorden : 1.407,0 1.971,9 2.628,9 3.222,8
Financiële bijstandsakkoorden 2.477.3
Andere akkoorden 354,2

-
Totaal der verbintenissen op zicht 228.144,0 244.818,5 264.536,8 296.041,0 314.570,1

Internationaal Muntfonds :

Bijzondere trekkingsrechten, netto cumulatieve
toewijzing 10.467,3 10.186,2 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. 21.546,6 26.530,3 11.082,2 12.072,2 36,9

Pensioenkas van het personeel 3.988,2 4.541,1 5.454,4 6.481,5 7.753,6

Overgangsrekeningen 3.728,7 4.997,2 7.523,2 9.929,2 10.462,3

Kapitaal 400,0 400,0 400,0 400,0 400,0

Reservefonds :
Statutaire reserve 950,3 1.002,7 1.057,8 1.115,1 1.172,8
Buitengewone reserve 857,6 1.308,7 1.686,0 1.890,9 2.361,3
Afschrijvingsrekening van geb., mat. en meub. 2.033,3 2.068,9 2.072,9 2.071,7 2.071.;)

Te verdelen nettowinst 530,9 5.67,7 593,9 594,4 643,0

1284.437,9 330.949,9 325.639,4 340.78-2,2 349.663,5



VERGELIJKING VAN DE WINST- EN.

T

I
I

DEBET' 1972 1973 1974
I

1975 I 1976\

Aandeel van de Staat :

Disconto en voorschotten 203,7 799,4 2.586,3 626,3 3.678,2

Verrichtingen met het buitenland . 465,9 2.110,0 3.819,5 3.167,0 1.966,5
Monetaire reserve 660,4 678,0 197,3 0,4

669,6 3.569,8 7.083,8 3.990,6 5.645,1

Algemene onkosten :

Bezoldigingen en sociale lasten 1.383,9 1.597,1. 2.021,4 2.487,5 2.972,0
Andere kosten 153,1 180,9 195,0 260,1 315,1

1.537,0 1.778,0 2.216,4 2.747,6 3.287,1
min
Kosten ten laste van derden - 198,3 - 237,4 - 270,5 - 401,5 - 399,3

1.338,7 1.540,6 1.945,9 2.346,1 2.887,8

Belastingen en taksen 351,1 863,3 724,0 897,5 1.316,3

Afschrijvingen van gebouwen, materieel en meubelen 120,1 174,3 82,4 190,0 83,0

Bijkomende toelage aan de Pensioenkas van het
personeel 1£)8,2 212,0 498,0 525,0 620,0

Overschrijvingen naar de reserve- en voorztentngs-
rekeningen :

c-- Buitengewone reserve 125,1 451,1 377,3 204,8 470,5
- Fiscale voorziening 310,0 - - - -
- Voorziening voor gebouwen, materieel en

meubelen - - - - 125,0
- Maatschap. voorziening voor diverse risico's 95,0 680,0 150,0 100,0 200,0
- Fonds van de Honderdste Verjaring - - - 10,0 -

e verdelen nettowinst 530,g 567,7 593,9 594,4 643,0

·3.738,7 8.058,8 11.455,3 8.858,4 11.991,6

l De cijfers betreffende 1972 werden aan de nieuwe structuur van de win st- en verliesrekening aangepast.
2 Tot 1972 was de benaming van deze rubriek « Geïnd op afgeschreven en te verzilveren waarden ».
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VERLIESREKENINGEN PER 31 DECEMBER (in miljoenen franken) BIJLAGE '2

CREDIT l 1972 1973 1974 1975 1976
-
Provenu del' disconto- en voorschotverrichtingen 670,4 1.538,8 3.892,0 1.086,5 5.698,8

Provenu der verrichtingen met het buitenland . 2.155,0 5.537,0 6.971,4 7.185,6 5.661,3

Provenu der overheidsfondsen . " 288,0 299,4 346,2 388,4 423,1

nechten op bewaarnemingen, provisies en vergoed. 199,6 213,1 211,1 184,6 187,3

Diverse ontvangsten 2 26,7 2,8 27,7 12,2 18,7

Ä.fnemingen van passiva-overgangsrekeningen :

~ Voorz. vr gebouwen, materieel en meubelen 24,5 15,8 6,9 1,1 2,4

- Fiscale voorziening 374,5 451,9

3.738,7. . 8.058,8 11.455,3 8.858,4 11.991,6
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BIJLAGE 3

DIVERSE GEGEVENS

B

1972 1973 1974 1975 1976

Brutodividend toegekend per aandeel 887,06 950 993,75 993,75 1.075,00

-

Roerende voorheffing ingehouden pel' aandeel . 167,06 190 108,75 198,75 215,00

IIettodividend toegekend pel' aandeel 720,00 760 795,00 795,00 860,00

elastbaar inkomen aan te geven voor de personen-
belasting 1.093,00 1.292 1.351,50 1.450,88 1.569,50
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BIJLAGE 4

WEEKSTATEN

IN HET « BELGISCH STAATSBLAD» GEPUBLICEERD IN 1976



2
2

'1fl-"

WEEKSTATEN IN HET « BELGISŒH STAATSBLAD » GEPUBLICEERD IN 1976
ACTIVA (Miljoenen franken)

Inlernationaal Muntlonds : Europees E.E.G. : Debileuren
Teqoed bij hel Besluur Voorlopiqe Waarden

Te onl- Overheidsefleclen :
,

Tolaal Voorschol Fonds Financiële weqens der Poslchecks Geconsoli- aanpassinq Gebouwen. van de

Goud- Vreemde vanqen Inler- termijn Voorschollen Speciale Overheid"
TOTAAL

van de voor bijsland Deel- en deerde naar aan- materieel Pensioen-

DATA vreemde nationale aan het verkopen Handelspapier op Schalkisl- Diversen \

Deel-
Bijzondere dekkinqs- valuta's Monetaire opmiddel- pasmunt vordering leidinq van fondsen,! I~t en

kas ACTIVA
voorraad valuta's akkoorden I.M.F.

van onderpand Belgische Luxem- bons de wel d.d. , van hel
Leningen trekkings- elementen Samen- lanqe) vreem'de val. burgse op de Slaai meubelen

neming overheids- Rekening A Rekening B 3 juli 1972 Personeel (v

rechten en qoud werkinq termijn en qoud overheids-
effecten effecten

128.549 1106.824

I

I

5 jan. 1976 71.821 \ 26.781 ... 29.947 ... 12 2.428 ... 6.538 11.914 21.568 7.084 250 ... 379 1 - 34:000 862 3.450 5.274 2.197 6.253 5.705 343.288

12 » 71.821 26.781 ... 29.947 128.549 107.359 ... 11 2.428 ... 6.53/? 11.914 12.009 1.971 7.850 ... 397 1 - 34.000 862 3.450 5.274 2.197 6.261 5.988 337.059

19 » 71.821 26.538 ... 29.947 128.306 107.132 ... ... 2.428 '" 6.538 11.914 13.218 4.566 2.225 ... 428 1 - 34.000 862 3.450 5.274 2.197 6.274 5.951 334.764

26 » 71.821 26.538 ... 29.947 128.306 103.366 ... ... 4.866 ... 6.538 10.124 15.969 635 ... I ... 478 1 - 34.000 800 3.450 5.534 2.196 6.818 2.410 325.491

2 februari 71.821 26.903 I 128.671 94.344 14 4.866 '" 6.538 10.124 15.591 14.619 500 1 34.000 800 3.450 5.534 2.196 6.919 4.422 332.589... ' 29.947 ... ... ... -
)

9 » 71.821 26.903 ... 29.947 128.671 89.878 ... 2 4.866 ... 6.538 10.124 31.521 179 ... ... 520 2 - 34.000 800 3.450 5.534 2.196 6.904 4.620 329.805

16 » 71.821 26.903 ... 29.947 128.671 89.881 ... ... 4.866 ... 6.538 10.124 33.035 172 4.675 .. . 551 1 - 34.000 800 3.450 5.534 2.196 6.965 2.174 333.633

23 .» 71.821 26.866 ... 29.947 128.634 89.434 ... 165 4.866 ... 6.538 9.524 33.117 19 6.975 ... 558 2 - 34.000 800 3.450 5.534 2.196 6.964 1.850 334.626

1 maart 71.821 26.720 ... 29.947 128.488 89.767 ... 148 4.866 ... 6.538 9.524 36.592 8.778 ... ... 537 2 - _34.000 800 3.450 5.535 2.196 7.056 2.468 340.74Q

8 » 71.821 26.720 ... 29.947 128.488 89.772 ... ... 4.866 '" 6.5363 9.524 41.853 3.543 ... ... 516 1 - 34.000 800 3.450 5.535 2.196 7.046 2.068 340.196

15 » 71.821 26.525 ... 29.947 128.293 87.568 ... .. . 4.866 ... 6.538 8.451 39.137 1.718 4.925 ... 533 1 - 34.000 800 3.450 5.535 '2.196 7.043 7.972 343.026

22 » 71.821 26.525 ... 29.947 128.293 87.609 ... 137 4.866 ... ' 6.538 8.451 42.186 17.770 11.200 ... 607 2 - 34.000 800 3.450 5.535 2.196 7.043 5.434 366.117

29.947 128.293 87.703 5 4.866 45.280 5.558 20.616 34.000 800 3.450 5.535 2.196 - 7.060 2.756 363.742
29 » 71.821 26.525 ... ... ... 6.538 8.451 ... 633 2 -

5 april 71.821 27.012 ... 29.947 128.780 87.176 ... 12 4.866 ... 6.538 8.451 48.218. 11.612 20.600 ... 628 2 - 34.000 800 3.450 5.534 2.196 7.044 2.898 372.805

12 » 71.821 26.428 29.947· 128.196 87.963 4.866 6.538 8.451 41.750 12.538 20.600 611 2 - 34.000 800 3.450 5.534 2.196 , 7.077 4.074 368.646... ... ... , ... ...
16 » 71.821 26.428 ... 29.947 128.196 88.991 '" ... 4.866 '" 6.538 8.451 42.001 8.677 20.600 ... 520 1 - 34.000 800 3.450 5.534 2.196 7.077 3.760 365.658

\

26 » 71.821 26.007 ... 29.947 127.775 88.335 ... ... 4.866 ... 6.538 7.650 38.141 9.957 20.600 ... 547 1 - 34.000 800 3.450 5.535 2.196 7.081 3.817 361.289

3 mei 71.821 26.008 ... 26.643 124.472 83.260 ... ... 4.866 ... 6.538 6.872 38.967 10.697 20.600 ... 502 1 - 34.000 800· 3.450 5.535 2.196 7.139 4.338 354.233

10 » 71.821 26.567 ... 26.643 125.031 80.672 ... 50 7.706 '" 6.538 5.901 38.242 6.854 20.616 ... 490 1 2.236 34.000 800 3.450 5.535 2.196 7.138 4.092 351.548

17 » 71.821 27.784 ... 26.643 126.248 77.719 ... ... 9.731 ... 6.538 5.901 30.059 9.345 20.616 ... 498 .. . 2.215 34.000 800 3.450 5.535 2.196 7.161 4.726 346.738

24 71.821 28.463 27.409 127.693 77.691 \ 9.731
1

6.538 5.901 35.804 1.962 20.600 520 1 2.206 34.000 800 3.450 5.535 2.196 7.161 5.234 347.023
» ... ... ... ... ...

31 28.463 27.409 127.693 80.070 10 9.731
I

30.806 10.184 454 2.193 34.000 800 3.450 5.533\ 2.196 7.163 3.220 350.543
» 71.821 ... ... ... 6.538 5.901 20.600 ... 1

4 juni 71.821 28.463 ... 27.409 127.693 79.795 ... 88 9.731 ... 6.538 5.607 34.774 6.809 20.575 ... 432 1 2.192 34.000 800 3.450 5.533 2.196 7.149 2.881 350.244

14 » 71.821 28.463 ... 27.409 127.693 79.035 ... 173 9.731 ... 6.538 5.607 33.021 6.813 20.600 ... 429 1 2.190 34.000 800 3.450 5.533 2.196 7.166 3.438 348.414

1 » 71.821 28.671 ... 27.409 127.901 79.269 ... 40 9.731 ... 6.538 5.607 40.395 2.097 20.600 ... 442 1 2.136 34.000 800 3.450 2.535 2.196 7.167 3.059 350.963

8 » 71.821 28.671 ... 27.409 127.901 79.259 ... ... 9.731 '" 6.53S 5.607 37.276 7.737 20.575 , ... 466 2 2.130. 34.000 800 3.450 5.535 2.196 7.181 4.065 354.449

5 juli 27.409 127.765 79.643 1 9.731 6.538 5.607 38.583 15.046 416
I

2.098 34.000 800 3.450 5.535 2.196 7.166 3.382 362.534
71.821 28.5B5 ... ... ... 20.575 ... 2

12 » 71.821 29.265 ... 27.409 128.495 78.002 ... ... 9.731 ... 6.538 4.606 39.734 9.786 20.575 ... 438 1 2.421 34.000 800 3.450 5.535 2.196 7.174 3.361 356.843

9 » 71.821 29.265 ... 27.409 128.495 75.250 ... 20 9.731 ... 6.538 4.606 44.119 1.050 20.575 ... 440 1 2.449 34.000 800 3.450 5.535 2.196 7.184 5.460 351.899

6 » 71.821 29.265 ... 27.409 128.495 72.065 ... 65 9.731 ... 6.538 3.805 43.460 2.859 20.575 ... 472 1 2.444 34.000 800 3.450 5.535 2.196 7.185 3.641 347.317

2 augustus 71.821 28.823 ... 27.409 128.053 72.630 ... 55 9.731 ... 6.538 3..805 43.697 4.459 20.600 ... 474 2 2.438 34.000 800 3.450 5.531 2.196 7.187 7.684 353.330

9 » 71.821 29.699 ... 27.409 128.929 71.799 ... 69 9.731 ... 6.538 3.805 47.286 9.106 20.600 ... 462 2 2.433 34.000 800 3.450 5.531 2.196 7.171 4.430 358.338

6 » 71.821 29..942 ... 27.409 129.172 70.099 ... 71 9.731 • ... 6.538 3.005 43.612 13.017 20.600 ... 467 2 2.430 34.000 800 3.450 5.533 2.196 7.171 11.614 363.508

3 » 71.821 29.942 ... 27.409 129.172 70.201 ... 48 9.7"31 '" 6.538 3.005 47.918 18.111 20.575 ... 494 1 2.421 34.000 800 3.450 5.533 2.196 7.171 6.146 367.511

0 » 71.821 29.893 ... 27.409 129.123 70.658 ... 398 9.731 ... 6.538 3.005 52.710 16.711 20.600 ... 489 2 2.416 34.000 800 3.450 5.533 2.196 7.171 3.630 369.161

6 september 71.821 29.424 ... 27.409 128.654 70.733 ... 313 9.731 ... 6.538 3.005 50.310 25.112 20.600 ... 466 1 2.404 34.000 800 3.450 5.533 2.196 7.155 3.885 374.886

3 » 71.821 29.424 ... 27.409 12B.654 70.809 ... 367 9.731 ... 6.538 3.005 52.443 19.023 20.575 ... 491 2 2.494 34.000 800 3.450 5.533 2.196 7.156 3.805 371.072

0 » 71.821 29.214 ... 27.409 128.444 70.557 ... 369 9.731 ... 6.538 3.005 52~332 19.174 20.600 ... 506 1 2.482 34.000 800 3.450 5.533 ~.196 7.156 6.952 373.826

7 » 71.821 29.518 ... 27.409 128.748 70.880 ... 230 9.731 '" 6.538 1.604 50.617 20.765 20.600 ... 522 1 2.474 34.000 800 3.450 5.535 2.196 7.159 3.911 369.761

4 oktober 71.821 29.518 ... 19.846 121.185 64.522 ... 157 9.731 ... 6.538 1.604 47.950 35.140 20.575 ... 487 1 . 2.461 34.000 800 3.450 5.535 2.196 7.143 10.458 373.933

1 » 71.821 29.518 ... 19.846 121.185 64.979 ... 157 9.731 ... 6.538 1.604 49.185 33.859 20.575 ... 493· I 1 I 2.452 34.000 800 3.450 5.535 2.196 7.143 4.423 368.306

8 » 71.821 29.789 ... 19.846 121.456 66.490 ... 136 9.731 '" 6.538 1.604 50.502 28.233 20.600 ... 494 1 2.429 34.000 800 3.450 5.535 2.196 7.143 4.641 365.979

5 » 71.821 29.594 ... 19.846 121.261 64.495 ... 161 9.731 '" 6.538 1.604 50.483 18.357 20.600 ... 504 1 2.387 34.000 800 3.450 ' 5.53~,1 2.196 7.143 4.553 353.799

9 » 71.821 29.594 ... 19.846 121.261 64.131 ... 137 9.731 '" 6.538 1.604 52.221 16.424 20.575 ... 494 2 2.386 34.0.00 800 3.450 5.535' 2.196 7.143 5.205 353.833

8 november 71.821 30.321 ... 19.846 121.988 64.052 ... 184 9.731 '" 6.538 1.604 52.345 9.893 20.57'5 ... 477 1 2.385 34.000 800 3.450 5.535 2,196 7.128 4.826 347.708

5 » 71.821 30.083 ... 19.846 121.750 64.544 ... 198 9.731 '" 6.538 506 47.828 8.641 20.575 ... 466 2 2.548 34.000 800 3.450 5.535 2.196 7.128 4.964 341.400

2 » 71.821 30.326 ... 19.846 121.993 69.115 ... 106 9.731 '" 6.538 506 37.184 11.834 20.575 ... 464 2 2.542 34:000 800 3.450 5.535 2.196 7.128 4.719 338.418

9 » 71.821 30.326 ... 19.846 121.993 71.135 ... 126 9.731 '" 6.538 506 42.568 4.574 20.600 '" 472 1 2.495 34.000 800 3.450 5.535 2.196 7.128 4.937 338.785

6 december 71.821 30.326 ... 19.334 121.481 72.940 ... 141 9.731 ... 6.538 ... 43.733 9.270 20.575 ' ... 443 1 2.489 34.000 800 3.450 5.535 2.196 7.119 4.741 345.183

3 » 71.821 30.326 ... 19.334 121.481 75.463 ... 162 9.731 '" 6.538 ... 35.914 12.965 20.600 ... 435 1 2.535 34.000 800 3.450 5.535 2.196 7.119 5.126 344.051

0 » 71.821 29.884 ... 19.334 121.039 80.956 ... 173 9.731 '" 6.538 ... 36.553 12.598 20.600 ... 436 1 2.476 34.000 800 3.450 5.535 2.196 7.119 5.148 349.349

4 » 71.821 29.884 ... 19.334 121.039 81.650 '" ... 9.731 '" 6.538 ... 42.817 9.462 18.600 ... 413 1 I 2.540 34.000 800 3.450
I

5.535 2.196 7.134 5.206 351.112

I
1 Waarvan hel kapitaal: fr. 400 miljoen.
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WEEKSTATEN IN HET « BELGISCH STAATSBLAD» GEPUBLICEERD IN 1976
(Miljoenen franken) PASSIVA

Orderekening :
Rekeninqen-courant : Monetaire reserve

'Bestuur Internationale Internationaal
der Postchecks:

.Europees

Tegoed akkoorden Totaal Muntfonds : Fonds Te leveren Pensioenkas
Kapitaal,

voor rekening Bankbiljetten , der Bijzondere reserves en TOTAAl.
Schatkist Banken Diverse voor

van de Ministers trekkings- Groot- vreemde val. van het Diversen afschrijvings- DATA

van Nationale in omloop in het rekeningen- verbintenissen rechten, Monetaire hertogdom rekeningen PASSIVA

Opvoeding Buiten- buitenland: courant Financiële netto Samen- Be1gië en.goud Personeel
en te Andere op zicht cumulatieve Luxem- 1

(wet van 11-7-1973- Gewone gewone bijstands- werkinggewone betalen akkoorden burg
onderwijswet- rekening eonjunctuur- rekeningen waarden akkoorden

toewijzing

geving) taks

I
14.133 289.704 7 7 359 , 1.204 3.410 294.691 10.186 ... ... ... 12.072 6.253 14.812 5.274 343.288 5 jan. 1976
13.997 283.906 19 7 333 1.092 2.938 288.295 10.186 ... ... ... 12.076 6.261 14.967 5.274 337.059 12 »

13.887 281.519 10 7 472 1.059 2.870 285.937 10.186 ... ... ... 12.065 6.274 15.02B 5.274 334.764 19 »

13.747 276.852 97 7 464 2.966 2.776 283.162 10.186 ... ... ... 10.322 6.818 9.468 5.535 325.491 26 »

13.476 281.664 180 7 539 5.032 2.817 290.239 10.186 ... ... ... 10.262 6.919 9.448 5.535 332.589 2 februari

13.430 281.938 107 7 463 2.124 2.838 287.477 10.186 ... ... ... 10.272 6.904 9.432 5.534 329.805 9 »

13.373 279.655 3 7 501 1.708 2.676 284.550 10.186 6.449 ... ... 10.264 6.965 9.684 5.535 333.633 16 »

13.173 278.169 3 7 447 2.565 2.707 283.898 10)86 8.418 ... ... 9.658 6.964 9.967 5.535 334.626 23 »

13.084 . 285.011 119 7 521 2.144 2.638 290.440 10.186 7.802 ... ... 9.657 7.056 10.069 5.535 340.745 1 maart

12.833 285.974 153 7 419 1.567 2.490 290.610. 10.186 7.004 ... ... 9.657 7.046 10.158 5.535 340.196 8 »

12.626 283.450 o 7 453 7.476 2.507 293.902 10.186 7.322 ... ... 8.576 7.043 10.462 5.535 343.026 15 »

12.540 282.077 16 7 402 5.533 2.333 290.368 10.186 33.294 ... ... 8.578 7.043 11.113 5.535 366.117 22 »

12.446 279.629 14 7 392 4.585 2.649 287.276 10.186 33.597 ... ... 8.652 7.060 11.436 5.535 363.742 29 »

12.349 290.566 23 7 405 3.112 2.583 296.696 10.186 33.152 ... ... 8.594 7.044 Il.598 5.535 372.805 5 april

12.356 287.252 13 7 401 4.102 2.545 294.320 10.186 30.812 184 ... 8.605 7.077 11.927 5.535 368.646 12 »

12.253 288.187 15 7 455 4.521 2.544 295.729 10.186 27.284 14 ... 8.603 7.077 11.230 5.535 365.,658 16 »

12.212 284.806 24 7 356 6.389 2.556 294.138 10.186 25.023 108 ... 7.795 7.081 11.423 5.535 361.289 26 »

11.963 293.422 23 7 457 2.719 2.507 299.135 10.186 14.183 100 ... 7.011 7.139 10.944 5.535 354.233 3 mei

11.856 294.354 16 7 373 2.942 2.236 341 300.269 10.186 11.013 123 ... 6.032 7.138 11.252 5.535 351.548 10 »

11.681 292.512 ... 7 433 3.546 2.215 357 299.070 10.186 7.009 143 ... 6.052 7.161 11.582 5.535 346.738 17 »

11.602 294.584 3 7 390 4.996 2.206 356 302.542 10.186 2.471 8 ... 6.019 7.161 13.101 5-:535 347.023 24 »

11.376 299.608 24 7 402 5.847 2.193 311 308.392 10.186 ... 20 ... 6.019 7.163 13.228 5.535 350.543 31 »

11.323 303.731 4 7 525 1.417 2.192 353 ~08.229 10.186 ... 20 ... i 5.725 7.149 13.400 5.535 350.244 4 juni
I

11.112 301.712 12 7 454 1.546 2.190 337 306.258 10.186 ... 20 ... 5.725 7.166 13.524 5.535 348.414 14 »

11.003 304.048 17 7 49Q 1.277 2.136 444 308.419 10.186 ... 20 ... 5.744 7.167 13.892 5.535 350.963 21 »

10.794 303.133 12 7 490 5.529 2.130 440 311.741 10.186 ... 5 ... 5.736 7.181 14.065 5.535 . 354.449 28 »

10.597 314.260 5 7 399 2.326 2.098 372 319.467 10.186 ... 5 ... 5.736 7.166 14.439 5.535 362.534 5 juli

10.490 311.038 4 7 302 1.416 2.421 389 315.577 10.186 ... 5 ... 4.730 7.174 13.636 5.535 356.843 12 »

10.198 306.010 12 7 311 1.244 2.44g 455 310.488 10.186 ... 5 ... 4.706 7.184 13.795 5.535 351.899 19 »

10.158 298.927 18 7 301 4.333 2.444 419 306.449 10.186 '" 5 ... 3.898 7.185 14.059 5.535 347.317 26 »

10.023 302.132 10 7 376 5.232 2.437 406 310.600 10.186 1.516 ... ... 3.898 7.187 14.408 5.535 353.330 2 augustus

9.851 301.520 23 7 312 3.059 2.433 380 307.734 10.186 9.158 ... ... 3.881 7.171 14.673 5.535 358.338 9 »

9.781 298.161 3 7 265 9.135 2.430 355 310.356 10.186 12.142 ... ... 3.074 7.171 15.044 5.535 363.508 16 »

9.789 296.055 .... 7 291 3.612 2.421 314 302.700 10.186 23.440 ... ... 3.074 7.171 15.405 5.535 367.511 23 »

9.538 295.359 24 7 347 3.268 2.416 402 301.823 10.186 25.800 ... ... 3.075 7.171 15.571 5.535 369.161 30 »

9.507 302.690 19 7 263 1.507 2.404 504 307.394 10.186 25.799 ... ... 3.075 7.155 15.742 5.535 374.886 6 september

.9.175 299.156 18 7 295 1.405 2.494 450 303.825 10.186 25.308 ... ... 3.079 7.156 15.983 5.535 371.072 13 »

8.926 299.061 8 7 344 1.248 2.481 432 303.581 10.186 28.047 ... ... 3.073 7.156 16.248 5.535 373.826 20 »

8.829 295.092 7 7 322 3.539 2.474 324 301.765 10.186 26.882 '" ... 1.661 7.159 16.573 5.535 369.761 27 »

8.686 304.370 5 7 392 1.159 2.461 351 308.745 10.186 25.070 30 ... 1.661 7.142 15.564 5.535 373.933 4 oktober

8.462 300.659 6 7 323 1.652 2.452 602 305.701 10.186 23.747 30 ... 1.661 7.143 14.303 5.535 368.306 11 »

8.388 297.590 15 7 314 4.094 2.428 487 304.935 10.186 21.846 30 ... 1.655 7.143 14.649 5i.535 365.979 18 »

13.907 294.031 8 7 341 2.628 2.387 398 299.800 10.186 14.745 30 ... 1.653 7.143 14.707 5.535 353.799 25 »

13.767 2'99.045 24 7 327 3.266 2.386 585 305.640 10.186 8.717 ... ... 1.653 7.143 14.959 5.535 353.833 29 »

13.369 298.441 9 7 342 4.095 2.385 . 508 305.787 10.186 2.104 5 ... 1.76g 7.128 15.194 5.535 347.708 8 november

l' 17.456 295.711 12 7 324 3.429 2.548 491 302.522 10.186 .,. 5 ... 660 7.128 15.364 5.535 341.400 15 »

17.456 292.739 24 7 265 2.959 2.542 404 298.940 10.186 ...
I

... ... 658 7.128 15.971 5.535 338.418 22 »

17.117 293.327 17 7 281 1.829 2.495 932 298.888 10.186 ... ... ... 659 7.128 16.389 5.535 338.785 29 »

18.191 300.217 7 7 287 2.124 2.489 428 305.559 10.186 ... ... ... 37 7.119 16.747 5.535 345.183 6 december

18.059 298.541 16 7 311 2.oàb 2.535 455 303.945 10.186 .,. ... ... 37 7.119 17.229 5.535 344.051 13 »

17.947 302.657 14 7 331 2.3ô6' 2.476 485 308.336 10.186 ... ... ... 67 7.119 18.106 5.535 349.349 20 »

17.682 304.659 20 7 363 1.897 2.540 301 309.787 10.186 ... '" '" 67 7.134 .18.403 5.535 351.112 24 »





BIJLAGE 5

OPGAVE VAN DE OVERHEIDSFONDSEN ..
DIE OP 31 DECEMBEB ÜJ76 DEEL UITl\IAAKTEN

VAN DE PORTEFEUILLE VAN DE BANK

. Overheidstondsen 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.
9 pct.Belgische Lening 1976/84.
10 pct. Belgische Lening 1976/84.
10 pct. Belgische Lening 1976/85.
4 pct. Belgische Lotenlening 1941.
4 pct. Oorlogsschade 1923.
2 pct. Nationale Stichting voor de Financiering van het Wetenschappelijk

Onderzoek 1960/69 - 1990/99, 1e tranche.
2 pct. Nationale Stichting voor de Financiering van het Wetenschappelijk

Onderzoek 1960/69 - 1990/99, 2" tranche.
2 pct. Nationale Stichting voor de Financiering van het Wetenschappelijk

Onderzoek 1960/69 - 1990/99, 3e tranche.
2 pct. Nationale Stichting voor de Financiering van het Wetenschappelijk

Onderzoek 1960/69 - 1990/99, 4" tranche.
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2 pct. Nationale Stichting voor de' Financiering van het Wetenschappelijk
Onderzoek 1960/69 - 1990/99, 5" tranche.

2 pct. Nationale Stichting voor de Financiering van het Wetenschappelijk
Onderzoek 1960/69 - 1990/99, 6e tranche.

2 pct. Nationale Stichting voor de Financiering van het Wetenschappelijk
Onderzoek 1960/69 - 1990/99, 7" tranche.

2 pct. Nationale Stichting voor de Financiering van het Weténschappelijk
Onderzoek 1960/69 - 1990/99, 8e tranche.

2 pct. Nationale Stichting voor de- Financiering van het Wetenschappelijk
Onderzoek 1960/69 - 1990/99, 9" tranche.

2 pct. Nationale Stichting voor de Financiering va~ het Wetenschappelijk
Onderzoek 1960/69 - 1990/99, 10" tranche.

8;25 pct .. Regie van Telegrafie en Telefonie 1969/8I.
8,50 pct. Regie van Telegrafie en Telefonie 1970/84.
7,25 pct. Regie van Telegrafie en Telefonie 1971/83.
7,75 pct. Regie van Telegrafie en Telefonie 1973/85.
7,75 pct. Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen 1971/85.

'6,75 pct. Nationale Kas voor Beroepskrediet 1968/88.
8,25 pct. Nationale Kas voor Beroepskrediet 1970/78.
6,75 pct. Nationale Maatschappij voor Krediet aan de Nijverheid 1968/88.
8,25 pct. Nationale Maatschappij voor Krediet aan de Nijverheid 1969/80.
8,25 pct. Nationale Maatschappij voor Krediet aan de Nijverheid 1970/90.
8 pct. ,Nationale Maatschappij voor Krediet aan de Nijverheid 1971 /9I.
8 pct. Nationale Maatschappij voor Krediet aan de Nijverheid 1971/79.
7,75 pct. Lening van de Intercommunale Vereniging voor de Autoweg E3 1971/83.
7,75 pct. Lening van de Intercommunale Vereniging

voor de Autosnelweg E5 1971/83.
7,25 pct. Samengevoegde Leningen van de Intercommunale Vereniging

voor de Autoweg E3 1972-73/84.
7,25 pct. Lening van de Intercommunale Vereniging voor de Autosnelwegen van de

Brusselse Periferie « BI» .1973/85.
Lening van de Stad Antwerpen 1971/82.
Lening van de Stad Gent 1971/8I.
Lening van de Stad Luik 1971/82.
N.V. Zeekanaal en Haveninrichtingen van Brussel 1970/86.
Aandelen van de Nationale Maatschappij voor Kredietaan de Nijverheid:
Aandelen van de Nationale In vesteringsmaatschappij.
Aandelen van de Bank voor Internationale Betalingen

Belgische uitgifte.
Amerikaanse uitgifte.

I" en 2" tranches Estlandse uitgifte.
Letlandse uitgifte.
Litauer uitgifte.

3" tranche van de Belgische uitgifte.,
Genctsaandelen van de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen.

7,75 pct.
8 pct.
7,75 pct.
8,75 pct.
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BIJLAGE 6

ECONOMISCHE EN FINANCIELE STATISTIEKEN

Tabel 1.

Eenheidswaarden bij invoer en bij 'uitvoer en ruilvoet
van de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie

(Indexcijfers 1970 = 100)

Gemiddelde eenheidewaarden

Invoer Uitvoer
Ruilvoet 1

1971
1972
1973
1974
1975

1975 Eerste 9 maanden .
1976 Eerste 9 maanden .

101,2
100,1
107,1
136,9
144,4

99,6
100,2
108,3
134,7
139,8

139,9
147,2

Bronnen: Nationaal Instituut voor de Statistiek. Berekeningen van de Nationale Bank van België.

142,5
153,5,

1 Ruilvoet =
gemiddelde eenheidswaarden bij uitvoer

gemiddelde eenheidswaarden bij invoer
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x 100

98,4
100,1
101,1
98,4
96,8

98,2
95,9



Tabel 2.

Geografische indeling van de uitvoer
van de Belglsch-Luxemburgse Economische Unie

Maandgemiddelden in miljarden franken In procenten
van de totale waarde

1975
I

1976 v 1976 v
1971 1972 1973 1974 1975 1960 1970 Eerste

11 moon-
Eerste Il maanden den

I

1. Landen met markteconomie _ 50,64 57,91 70,45 88,20 84,52 83,55 100,40 97,0 97,8 96,8

al Ontwikkelde landen ...... 46,56 53,33 64,79 79,57 75,62 74,66 91,19 8!J,4 89,8 87,9
'waarvan:

Europese Economische
Gemeenschap ............ 37,89 43,74 53,02 64,07 62,16 61,29 76,76 58,3 73,1 74,0

Oorspronkelijke leden . 35,50 40,45 48,65 57,85 55,10 54,29 68,80 50,5 68,!J 66,3
Duitse Bondsrepu-
bliek ............... (13,11) (14,71) (17,16) (19,71) (19,62) (19,43) (24,35) (15,8) (Q4,!J) (!J3,5)
Frankrijk ......... (10,26) (12,03) (15,06) (18,31) (16,84) (16,47) (22,08) (10,4) (19,9) (!J1,3)
Italië ............... (2,25) (2,70) (3,50) (4,10) (3,55) (3,40) (4,88) (3,1 ) (4,7) (4,7)
Nederland ......... (9,88) (11,01) (12,93) (15,73) (15,09) (14,99) (17,49) (!J1,!J) (19,4) (16,8)

Nieuwe leden ......... 2,39 3,29 4,37 6,22 7,06 7,00 7,96 7,8 4,9 7,7
waarvan : Verenigd
Koninkrijk ......... (1,87) (2,63) (3,36) (4,95) (5,70) (5,67) (6,17) . (5,5) (3,7) (5,9 )

Verenigde Staten ......... 3,45 3,61 4,07 5,13 3,59 3,55 3,68 9,5 6,1 3;5
Japan ..................... 0,31 0,40 0,65 0,71 0,47 0,48 0,58 0,6 0,7 0,6

hl Ontwikkelingslanden ... 4,08 4,58 5,66 8,63 8,90 8,89 9,21 14,6 8,0 8,9
waarvan:

Leden van de Organisa-
tie van aardolie-exporte-
rende landen ............... (0,81) (1,07) (1,49) (2,21) (3,40) (3,40) (3,98) (!J,8) (1,7) (3,8 )
Republiek Zaïre ......... (0,52) (0,43) (0,46) (0,60) (0,48) (0,48) (0,40) (1,6) (1,0) (0,4 )

2. Landen met centraal geleide
,

economie ..................... 0,79 1,05 1,73 2,86 2,78 2,73 2,62 !J,5 1,7 !J,5

Totaal l ... 51,69 59,25 72,51 91,65 88,07 87,04 103,79 100,0 100,0 100,0

Bronnen: Nationaal Instituut voor de Statistiek. Berekeningen van de Nationale Bank van België.

l Inclusief scheepsproviand en diversen.
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Tabel S.

Voor de betaling van ln- en uitvoer gebruikte valuta's 1

(Inprocenten van het totaal)

Invoerbeteliegen Uitvoerontvangsten

Valuta's

I I I I Il
1975 I 1976

I I I I Il
1975 I 1976

1971 1972 1973 1974 1975 1971 1972 19'i3 1974 1975
Eerste 9 maanden Eerste 9 maanden

Belgische frank .................. 25,1 27,1 26,0 25,1 25,3 25,6 25,4 46,2 46,0 48,9 52,1 50,4 50,6 47,7
Duitse mark ........................ 18,9 18,6 19,6 20,1 19,7 20,0 18,5 17,7 18,1 17,4 16,4 16,3 16,4 17,8
Franse frank ..................... 10,1 11,9 12,1 11,0 11,5 11,9 10,3 8,5 10,3 11,3 10,5 10,9 10,9 11,3
Nederlandse gulden ............... 6,5 6,6 7,0 7,8 8,0 7,9 8,4 6,7 6,\1 6,7 6,7 6,5 6,5 6,5
Pond sterling ..................... 7,7 7,4 7,1 5,8 6,0 6,2 5,1 2,3 2,3 2,0 2,2 2,5 2,6 1,9
Italiaanse lire ..................... 2,9 3,0 2,5 2,2 2,3 2,2 1,9 0,7 1,2 1,1 1,0 1,0 0,9 1,2
Deense kroon ..................... 0,3 0,3 0,3 0,1 0,2 ... . " ... 0,1 0,2 0,3 0,1 . .. . ..
Totaal van de valuta's der

E.E.G.·landen ............... 71,5 74,9 74,6 72,1 73,0 73,8 69,6 82,1 84,9 87,6 89,2 87,7 87,9 86,4

Dollar van de Verenigde Staten 20,6 18,3 18,8 21,0 20,8 19,9 25,2 14,5 11,9 9,7 8,2 10,0 9,8 11,4
Overige valuta's .................. 7,9 6,8 6,6 6,9 6,2 6,3 5,2 3,4 3,2 2,7 2,6 2,3 2,3 2,2

1 Het gaat uitsluitend om de betalingen van eigenlijke in- en uitvoer van goederen, dus exclusief het loonwerk en de arbitrage.



(Miliarden franken)

Tabel 4.

Nationale Bank van België : goud- en deviezenreserves, termijnpositie
in buitenlandse valuta's en, tegenover het buitenland, in Belgische franken

Goud- en deviezenreserves 'I'ermijnposibie waarvan:

Netto- Jaarlijkse
'I'egoe- tegoeden verande- Jaarlijkse

den of -ver-
Bel· Eind· Positie Positie ringen in verande-

bij het plicb- Buiten- gische totaal in in de totale ringen
Einde periode Goud- Interna- tingen landse Totaal Buiten- Bel· goud- en in het

voor- tienale (-) valuta's franken landse gis che 'I'otaul buiten- Be!· deviezen- eindtotaal
raad Mone- tegen- à il valuta's franken landse giscbe reserves 3

taire over cont-ant
contant valuta's franken 3

Fonds het 2
(f)=

1 B.F. (a)+(h)
M.S. +(c)+ (i)= (j)= (k)= (1)=

(a) (h) (c) (d) (e) (d)+(e) (g) (h) (g)+(h) (f)+(i) (d)+(g) (e)+(h) (m) (n)

1970 ......... 73,5 29,8 - 39,0 -1,1 141,2 -37,9 11,4 -26,5 114,7 1,1 10,3
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 ......... 71,8 53,3 ... 95,14 -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 ... 112,44 -3,7 239,5 -10,6 13,0 2,4 241,9 101,8 9,3 + 19,5 ij + 19,9
Dec. 71,8 58,7 ... 113,74 -3,7 240,5 -12,1 11,9 - 0,2 240,3 101,6 8,2 + 18,4 + 18,8

1976 Maart 71,8 61,9 -33,1 93,74 -4,4 189,9 - 8,6 8,5 - 0,1 189,8 85,1 4,1 - 51,46 - 51,46

Juni 71,8 65,8 ... 85,84 -3,4 220,0 - 5,7 5,1 - 0,6 219,4 80,1 1,7 + 30,57 + 30,07

Sept. 71,8 59,1 -19,0 71,04 -3,2 179,7 - 1,7 1,1 -, 0,6 179,1 69,3 -2,1 - 35,28 - 35,28

Nov. 71,8 59,4 .. . 77,44 -3,3 205,3 - 0,2 ... - 0,2 205,1 77,2 -3,3 - 35,7 ij - 35,7 ij

Dec. 71,8 59,0 ... 90,54 -3,3 218,0 .. . .. . . .. 218,0 90,5 -3,3 - 24,6 - 24,6

10mvatten a) de rechten die de Belgische Staat bezit als lid van het Internationale
Monetaire Fonds en die de Nationale Bank van België, krachtens de wet van
19 juni 1959, vervolgens krachtens die van il juni 1969, in haar boekhouding mag
opnemen als eigen tegoeden op voorwaarde dat zij de verplichtingen van de Bel-
gische Staat ter zake op zich neemt, en b) de voorschotten die de Bank voor haar
eigen rekening aan het Fond, binnen de « oliefaciliteit » verleende, krachtens een
met het Fonds gesloten overeenkomst die door de Regering werd goedgekeurd.

2 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 reva-
luatie van de Zwitserse frank in 1971, van de waardevermeerdering van de Belgische
frank volgend op de beslissingen van de monetaire Conferentie van Washington op
18 december 1971, en van de 'devaluatie van de dollar van de Verenigde Staten
in 1973, b) uit toewijzingen van bijzondere trekkingsrechten aan België in 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 bedragen
buitenlandse valuta's hebben beïnvloed,
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4 Met inbegrip van de financiële bijstand op middellange termijn die de Belgische
Staat, krachtens de richtlijn van de Raad van de Europese 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.

5 Verandering voor de eerste elf maanden.

6 Verandering in het eerste kwartaal.

7 Verandering in het tweede kwartaal.

8 Verandering in het derde kwartaal.
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Februari Juar

van l 'I van
I vanvan 9 1 jan. 9 feb.

tot 6 tot 29 tot tot
6 feb. 31 dec.

Hoogste

1

65,42

1

59,
04

1
66,16

1

59,34
Laagste 65,36 58,82 65,36 52,62
Gemiddelde. 65,39 58,93 65,76 56,91

Maart Jaar

van I vanvan 1 I van 15 1 jan. 15 maart.
tot 12 tot 31 tot tot

12 maart 31 dec.

Hoogste

1

8,74

1

8,45

1

8,83

1

8,45
Laagste 8,1l9 8,22 8,69 7,23
Gemiddelde. 8,72 8,39 8,76 7,93

Maart Jaar

van I vanvan! I van16 1 jan. 16 maart
tot 15 tot 31 tot tot

15 maart 31 dec.

Hoogste

1

7Q,25

1

45,79

1

79,25

I
45,79

Laagste 78,82 44,65 77,92 41,76
Gemiddelde. 78,83 45,19 78,49 44,25

Tabel 5.

Officiële wisselkoersen vastgesteld door de in de Verrekenkamer te Brussel vergaderde bankiers

(Dagelijkse noteringen, in Belgische franken)

1 I 1 1 1 100 1 1 1 1 1 100 1
Cana- 100 100 1 100

1976· U.S.' pond Nederl. Duitse Franse Italiaanse Zwits. Zweedse Deense Noorse Oostenr. Finsedese escudo peseta zaïre yen
dollar sterling gulden mark frank lire dollar frank kroon kroon kroon schilling mark

Januari
Hoogste 39,53 80,00 14,72 15,13 8,83 5,78 38,68 15,14 9,00 6,40 7,08 214,25 144,75 66,16 10,27 79,06 12,99
Laagste 39,16 79,56 14,69 15,07 8,75 5,23 39,42 15,05 8,95 6,37 7,06 213,50 144,00 65,61 10,20 78,31 12,81
Gemiddelde 39,30 79,72 14,71 15,10 8,78 5,61 39,06 15,10 8,98 6,38 7,07 213,78 144,37 65,85 10,23 78,60 .12,91

Februari
Hoogste 39,25 79,55 14,72 15,37 8,78 5,26 39,76 15,34 8,98 6,39 7,11 214,75 144,50 10,23 78,51 13,07
Laagste 38,96 78,92 14,63 15,17 8,72 4,84 39,06 15,07 8,92 6,35 7,06 213,25 141,20 1 10,18 77,92 12,90
Gemiddelde 39,10 78,27 14,69 15,28 8;75 5,10 39,34 15,23 8,95 6,37 7,08 214,07 143,10 10,21 78,20 12,98

Maart
Hoogste 39,74 79,58 14,75 15,46 5,07 40,42 15,52 9,01 6,44 7,13 215,60 140,90 59,34 10,30 13,25
Laagste 38,65 74,55 14,35 15,14 2 4,48 39,28 15,15 8,78 6,34 6,98 211,50 133,00 57,65 10,06' 3 12,91
Gemiddelde 39,25 76,38 14,59 15,34 4,77 39,84 15,31 8,92 6,39 7,08 213,85 137,70 58,67 10,21 13,07

April
Hoogste 39,05 73,36 14,54 15,40 8,37 4,63 39,86 15,48 8,88 6,52 7,13 215;25 133,25 58,25 10,16 45,15 13,12
Laagste 38,81 70,72 14,45 15,30 8,30 4,33 39,44 15,36 8,83 6,40 .7,07·213,50 131,00 57,60 10,10 44,66 12,98
Gemiddelde 38,97 71,99 14,51 15,36 8,34 4,44 39,64 15,42 8,85 6,46 7,10 214,55 131,89 57,95 10,13 44,89 13,04

Mei
Hoogste 39,85 71,80 14,50 15,43 8,44 4,76 40,76 16,38 9,05 6,51 7,22 216,00 131,10 59,05 10,39 45,52 13,33
Laagste .. 38,73 70,10 14,39 15,26 8,29 4,23 39,51 15,47 8,84 6,42 7,08 213,40 130,00 57,48 10,06 44,56 12,96
Gemiddelde 39,19 70,89 14,43 15,31 8,34 4,59 40,00 15,77 8,89 6,47 7,14 213,96 130,55 58,00 10,13 44,96 13,12

Juni
Hoogste 39,80 70,76 14,53 15,44 8,40 4,78 ' 41,10 16,59 8,94 6,50 7,18 215,80 129,70 58,65 10,22 45,52 13,41
Laagste 39,51 68,35 14,46 15,33 8,35 4,60 40,40 15,75 8,89 6,45 7,11 214,25 126,25 58,23 10,13 45,22 13,19
Gemiddelde 3~,64 70,01 14,48 15,39 8,37 4,68 40,73 16,06 8,91 6,47 7,15 215,13 128,01 58,41 10,17 45,34 13,26

Juli
Hoogste 39,83 71,69 14,60 15,46 8,38 .4,76 41,07 16,09 8,93 6,46 7,14 218,00 127,40 58,58 10,26 45,56 13,58
Laagste 39,30 70,14 14,52 15,38 8,00 4,72 40,36 15,85 8,86 6,42 7,09 215,50 126,10 57,42 10,14 45,26 13,36
Gemiddelde 39,70 70,92 14,55 15,42 8,21 4,74 40,86 15,99 8,89 6,44 7,11 216,73 126,86 58,38 10,22 45,48 13,48

Augustus
4,71Hoogste 39,28 70,43 14,74 15,46 7,99 40,12 15,84 8,88 6,45 7,11 217,95 126',75 57,66 10,13 45,08 13,50

Laagste 38,74 68,68 14,51 15,35 7,78 4,60 39,21 15,65 8,80 6,39 7,04 216,50 124,25 56,93 9,98 44,53 ,13,39
Gemiddelde 39,01 69,58 14,59 15,43 7,86 4,66 39,60 15,74 8,85 6,42 7,08 217,35 125,63 57,28 10,04 44,82 13,43

September
Hoogste 38,85 68,87 14,80 15,46 7,89 4,62 39,77 15,70 8,85 6,44 7,12 218,80 125,70 57,30 10,00 44,74 13,56
Laagste 37,61 62,62 14,65 15,37 7,64 4,37 38,64 15,38 8,80 6,39 7,05 216,75 121,00 55,50 9,74 43,88 13,12
Gemiddelde 38,41 66,54 14,74 15,42 7,82 4,55 39,41 15,54 8,84 6,42 7,08 217,65 123,71 56,65 9,91 44,37 13,38

Oktober
Hoogste 37,80 63,32 14,75 7,63 4,48 38,93 15,44 218,25 122,00 55,67 9,83 43,67 13,18
Laagste 36,78 57,50 14,56 4 7,36 4,26 37,90 15,15 4 4 4 214,80 117,40 53,88 9,56 42,45 12,54..
Gemiddelde 37,31 61,25 14,65 7,49 4,37 38,36 15,26 216,27 119,58 54,85 9,68 43,15 12,83.

November
Hoogste 37,21 62,35 14,71 15,38 7,47 4,31 37,21 15,24 8,80 6,28 7,03 216,75 118,75 54,47 9,71 42,93 12,65
Laagste 36,63 58,71 14,64 15,25 7,34 4,23 36,63 15,03 8,74 6,23 7,00 214,75 116,50 53,65 9,58 42,33 12,42
Gemiddelde 36,97 60,65 14,68 15,33 7,41 4,28 36,97 15,15 8,77 6,26 7,02 215,91 117,82 54,14 9,63 42,68 12,54

December
Hoogste 36,83 61,73 14,67 15,30 7,37 4,26 36,02 15,02 8,78 6,28 7,02 218,00 117,00 53,97 9,64 42,39 12,45
Laagste 35,94 60,60 14,62 15,23 7,23 4,11 35,47 14,69 8,70 6,22 6,95 214,45 114,25 52,62 9,53 41,76 12,27
Gemiddelde 36,42 61,15 14,65 15,27 7,30 4,20 .35,73 14,87 8,76 6,24 6,99 215,26 115,82 53,34 9,58 42,11 12,36

Jaar
Hoogste 39,85 80,00 14,80 5,78 41,10 16,59 218,80 144,75 10,39 13,58
Laagste 35,94 57,50 14,35 4 2 4,11 35,47 14,69 4 4 4 211 ,50114,25 1 9,53 3 12,27
Gemiddelde 38,60 69,85 14,61 4,.67 39,17 15,45 215,39 128,71 10,01 13,04

l
Hoogste
Laagste
Gemiddelde

4~----~I--------O-kto-ber----~'--~II---------Ja-ar---------'

van 1 tot 15 Il van 18 tot 31 van 1 januari tot 15 oktober Il van 18 oktober tot 31 december
1 D.M.I 1 Z.K. I 1 D.K. Il N.K. 1 D.M.I 1 Z.K. I 1 D.K. Il N.K. 1 D.M. I 1 Z.K. I 1 D.K Il N.K. 1 D.M. I 1 Z.K. I 1 D.K Il N.K.



Tabel 6.

Schatkistontvangsten en -uitgazen voortvloeiend uit de uitvoering
van de lopende budgettaire verrichtingen

(Miljarden franken)

I Budgettaire gegevens SaldoEigenlijke budgettaire gegevens vermeerderd met de
gedebudgetteerde verrichtingen 1 (e) =

Ontvangsten

I
\ Uitgaven lOntvangsten I Uitgaven

(a) - (b)
of

(a) (b) (c) (d) (c) - (d)

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 ........................... 483,8 484,4 512,8 513,4 - 0,6
1975 ........................... 577,5 620,3 609,4 652,2 -42,8

1975 Eerste 10 maanden ... 471,3 516,6 496,8 542,1 -45,3
1976 Eerste 10 maanden ... 527,0 606,8 558,8 638,6 -79,8

l De aldus bijgevoegde verrichtingen zijn lopende ontvangsten die de centrale
overheid geïnd heeft, maar afgedragen aan verschillende fondsen en instellingen,
alsmede de uitgaven welke die fondsen en instellingen daarmee gefinancierd hebben.
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Tabel 7.

Officiële stand van de rijksschuld

(llJiljarden franken)

Directe schuld Van de
in Belgische Iranken Indirecte

Republiek Eind-
in buiten- Zaïre

Einde periode Schuld op lnndse schuld over- totaal
Geves- middel- Kort- geld- Totaal ., genomeIJ. 4
tigd e

lange
lopende Totaal soorten schuld

schuld termijn
scbuld 1 3

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 .................. 569.4 15.a 120.0 695.3 5.5 700.8 62.9 1.0 764,7
1974 .................. 613.7 la.7 123.4 756.8 4.6 7G1.4 59,2 0.8 821.4

1975 Oktober ...... 687.0 17.6 139.4 844.0 3.9 847.a 85.6 0.5 934.0
December ... 681.9 17.3 140.4 83a.6 3,7 843.3 85.1 0.4 928.8

1976 Oktober ...... 760.2 14.4 192,9 967.5 3.1 ü70.6 97,9 0.2 11.068.7
December ... 752.5 13.0 19i1.4 958.9 2.9 961.8 a6.7 0.2 1.058.7

Bron; Ministeria van Financiën, Beetuur der 'l'hesaurie.

1 Exclusief de intergouvernementele schulden voortvloeiend uit de oorlog 1914-1918.

2 Schuld in Belgische franken en in buitenlandse valuta's uitgegeven door overheids-
instellingen, 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 neemt op grond van
de overeenkomst van 6 febr~ari 1965 tussen België en de Republiek Zaïre, goed-
gekeurd bij de wet van 23 april 1965. Exclusief de schuld van het Belgisch-
Kongolees Fonds voor Delging en Beheer.

4 De veranderingen van het einde van de ene periode tot het einde van de andere
kunnen ten dele voortvloeien uit de boekingswijze. Rubriek 2 van tabel 7bis
vermeldt de veranderingen in de rijksschuld die voor de Schatkist geen aanleiding
gaven tot geldbewegingen.



Tabel 7bis.

Rijksschuld en gebruikte middelen voor de
dekking van de netto flnanelerlngsbehoeften van de centrale overheid

(Vemnderin!Jen in milja.rden [rtmken )

1975 1976
1071 lDï2 lU';3 IU74 l!ri5

Eerste 10 maanden

1. Rijksschuld 1 .. . . ... . .... . . .... ... +23,0 +66,9 +53,1 +56,7 +107,4 +112,6 +139,9

2. Verrichtingen zonder geldbewe-
gingen:
a) Schatkistcertificaten in het

bezit van het Internationale (-10,4) (+ 3,9) (+ 1,3) (- 0,7) (- 1,9) (- 2,0) (- 2,9)
Monetaire Fonds 2 •.........•.

bl 'l'egoeden van de Nationale
Bank van België bij het
Bestuur der Postchecks voor
rekening vau de Ministers
van Nationale Opvoeding 3 (- 0,3) (- 0,2) (- 2,1) (-) (-) (-) (-)

cl Diversen ..................... (- 0,1) (- 0,5) (+ 2,8) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... )

Tota.al 2 ... -10.8 + 3,2 + 2.0 - 0,7 - 1,9 - 2,0 - 2.9

3. Voor de dekking van de netto
financieringsbeboeften door de
Schatkist gebruikte middelen
(= 1. - 2.) .... . ..... ........ . .... . +33.8 +63,7 +51,1 +57.4 +109,3 +114,64 +142,8

4. Gedebudgetteerde schuld ten las-
te van de centrale overheid 5 +17,6 +23,7 +19.9 +19.5 + 24.3 + 17,4 + 20,4

5. Voor de dekking van de netto
financieringsbehoeften van de
centrale overheid gebruikte mid-
delen (= 3. + 4.) fi ..... . . . ... . +51,4 +87.4 +71.0 +76.9 +133,6 +132,04 +163.2

l Volgens tabel 7 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 uiter-
aard geen aanleiding tot een thesaurieontvangst ; de overige veranderingen in de
portefeuille van het Fonds, die gepaard gaan met zijn verrichtingen in Belgische
franken, hebben, overeenkomstig de vigerende wettelijke en conventionele bepa-
lingen, ontvangsten en uitgaven bij de Nationale Bank van België en niet bij de
Schatkist tot gevolg.

3 Tot november 1973, d.w.z. gedurende de periode dat in de rijksschuld was opge-
nomen 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 Inclusief fr. 7,1 miljard door de Schatkist aangewend voor de vorming van voor-
lopige beleggingen (handelsportefeuille en creditsaldo in rekening-courant bij de
Nationale Bank van België).

5 Schuld tegenover de financiële instellingen en rechtstreeks beroep op de kapitaal-
markt, voor zover zij konden worden opgetekend.

6 Zie tabel 9, kolom (c), blz. 49.



Monetaire kasmiddelen in het bezit van de bedrijven en partlculleren *

Tabel 8.

(Miljarden franken)

Giraal geld
Bij de Jaarlijkse

Chartaal instellingen Bij de Eind- verende-
Einde van de periode geld met overige 'I'otanl totaal ringen

1 overwegend ven het
geld- financiële eindtotaal

scheppend instellingen
karakter (d) = (e) =

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

1970 .................................... 188,4 173,4 n,4 184,8 373,2
1971 .................................... 202,6 193,6 12,8 206,4 409,0 + 35,8
1972 .................................... 222,4 234,1 17,2 251,3 473,7 + 64,7
1973 .................................... 237,6 247,6 20,4 268,0 505,6 + 31,9
1974 .................................... 254,9 258,6 26,5 285,1 540,0 + 34,4

1975 Oktober ........................ 273,4 286,1 32,4 318,5 591,9 + 51,92
December ..................... 288,1 306,1 37,0 343,1 631,2 + 91,2

1976 Oktober ........................ 298,0 304,5 39,7 344,2 642,2 + n,02

* Zie Tijdschrift van de Nationale Bank van België, Statistieken, tabel XIII-4b.

1 Biljetten en muntstukken na aftrek van de kasmiddelen van de financiële instel-
lingen met monetaire verplichtingen.

Verandering voor de eerste tien maanden.
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Tabel 9.

Deposito's op gewone boekjes

(Verande-ringen in miljarden. [ranken]

Depositonemende instellingen

I
Algemene

I
Private

I
Openbare TotaalBanken Spaar. en spaarkessen krediet-

Lijfrentekas instellingen

1971 ........................... +21,8 +16,3 +12,3 + 3,8 + 54,2

1972 ........................... +35,5 +22,9 +22,6 + 7,0 + 88,0

1973 ........................... +25,0 +19,5 +19,6 + 6,1 + 70,2

1974 ........................... +12,9 +17,8 +13,5 + 7,0 + 51,2

1975 ........................... +50,9 +36,2 +17,3 +32,3 +136,7

1975 Eerste la maanden ... +37,0 +21,9 +18,5 +10,7 + 88,1
1976 Eerste la maanden ... +23,2 +15,2 +16,5 +12,0 + 66,9
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Tabel iO.

Uitstaande obligaties en kasbons met meer dan een jaar looptijd
in Belglsehe franken

Indeling naar emittenten

(Veranderingen in miljarden franken)

Private
sp.aar·

Financiële Overige kassem;
Centrale overheide- publiek- hypotheek. Overigeoverheid rechtelijke Banken en Totaal

l instellingen lichamen en kapitn- emittenten
2 instellingen Hsobie-

maatschap-
pijen 2

1971 ..................... + 79.4 + 40.7 + 11 .5 + 4.8 + 4.9 + 9.2 +150.5
1972 ..................... + 94.5 + 2g.4 + 12.4 + 5.4 + 2.3 + 25.5 +169.5
1973 ..................... + 79.3 + 37.4 + 7.9 + G.1 + 6.7 + 19.4 +156.8
1974· ..................... + 66.1 + 51.g + 9.2 + 6.9 + 11.8 v+ ]0.7 v+156.6

1975 .... . . . . ... . .... . . . . . + gO.l + 55.5 + 11.9 + g.5 + 11.0 v+ 27.3 v+205.3

1975 Eerste 10 maanden + 96.3 + 53.g + 14 .] + 8.2 + 10.5 v+ 21.3 v+204.3
1976 Eerste 10 maanden + 88.0 + 57.5 v+ 31.4 + 13.7 v+ 11.1 v+ 4.6 v+206.3

l Directe en indirecte schuld, alsmede de gedebudgetteerde schuld ten laste van de
centrale overheid, voor zover zij kon worden opgetekend.

Inclusief spaarbons of -cernificaten.
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Tabel 11.

Uitstaande obligaties en kasbons met meer dan een jaar looptijd
in Belgische franken

Indeling naar het houderschap

(Veranderingen in miljarden franken)

Instellingen Anderemet financiële Overige
ovenvegend inatelliugeu Overheid Buitenland houders Totaal

geldscheppend T 2

karakter
1

1971 ..................... + 48,9 + 44,8 + 2,0 + 1,0 + 53,8 +150,5
1972 ..................... + 53,8 + 58,2 + 1,6 + 0,7 + 55,2 +169,5
1973 ..................... + 49,2 + 27,4 + 2,6 + O,G + 77,0 +156,8
1974 ..................... + 40,4 + 25,G + 2,3 + 0,2 v+ 88,1 v+156,6

1975 .... . . . ... . .......... + 47,0 + 60,G - 0,7 + 1,5 v+ 96,9 v+205,3

1975 Eerste10 maanden + 56,4 + 53,a - 0,5 + 1,5 v+ 93,0 v+204,3
1976 Eerste 10 m. ... v + 35,5 + 43,G + 1,7 + 0,2 +125,3 +206,3

1 Exclusief de nettoaankopen van sommige financiële instellingen, waarvan het bedrag
voor 1976 niet bekend is : die van de instellingen voor verzekering op het leven
en tegen arbeidsongevallen en die van de pensioenfondsen.

2 De cijfers van deze kolom zijn als sluitpost berekend en vertegenwoordigen in
hoofdzaak de nettoaankopen van de particulieren en van de bedrijven. Zie tabel 12
van deze bijlage.
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Tabel 12.

Obligaties en kasbons met meer dan een jaar looptijd in Belgische franken
in het bezit van de partlculleren en de bedrijven

Indeling naar emittenten

(Veranderingen in miljarden franken)

Private
Overige spaar~

Financiële publiek- kassen,
Centrale overheide- rechtelijke Banken hypotheek- Overige Totaaloverheid instellingen lichamen ell kapita- emittenten

en lisatie-
instellingen maatschap-

pijen

I
1971 ..................... + 16,5 + 21,7 + 2,0 + 4,8 + 4,8 + 4,0 + 53,8
1972 ...................... + 19,3 + 15,8 + 1,9 + 5,3 + 2,1 + 10,8 + 55,2
1973 ..................... + 20,0 + 30,3 + 1,5 + 6,1 + 6,4 + 12,7 + 77,0
1974 ..................... + 25,4 + 37,0 + 2,2 + 6,9 + 11,1 v+ 5,5 v+ 88,1
1975 ..................... + 25,6 + 36,0 + 2,9 + 9,4 + 9,9 v+ 13,1 v+ 96,9

1975 Eerste10 maanden + 26,1 + 35,1 + 6,5 + 8,1 + 9,3 v+ 7,9 v+ 93,0
1976 Eerste 10 m. ... v + 40,3 + 40,8 + 19,4 + 13,4 + 10,7 + 0,7 +125,3



Tabel 13.

Giraal geld
Totaalcijfers del' gedane betalingen en gebruiksfrequentie *

(Maandgemiddelden per staruloardmaanâ van 25 dagen)

Toteulcijfers van de gedane beteliagen Gebruiksfrequentie
(M il.jardon franl<cn)

door middel door middel van de direct van de
van direct van tegoeden fi' ota al opvraagbare tegoeden

opvraagbare bij het Bestuur bij het Bestu ur
bankdeposito's der Postchecks bankdeposito's der Postchecks

1971 ........................... 375,7 234,4 610,1 3,28 4,241

1972 ........................... 435,4 266,4 701,8 3,25 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
1975 ........................... 709,6 408,4 1.118,0 3,88 5,05

1975 Eerste Il maanden ,., 696,1 407,1 1.103,2 3,84 5,05
1976 Eerste 11 maanden ... 812,5 446,8 1.259,3 4,01 4,94

--- ---
" -

--- ---
1975 le kwartaal ............ 673,9 415,8 1.089,7 4,04 4,04 5,44 5,24

2e kwartaal ............ 738,1 430,9 1.169,0 4,03 4,00 5,15 5,05
3e kwartaal ............ 658,6 370,9 1.029,5 3,44 3,66 4,53 4,79
4° kwartaal ............ 767,7 416,1 1.183,8 4,06 3,86 5,10 5,15

1976 le kwartaal ............ 752,1 445,2 1.197,3 3,85 3,85 5,27 5,04
2c kwartaal ............ 843,1 470,8 1.313,9 4,09 4,05 5,04 4,95
s- kwartaal ............ 813,7 420,5 1.234,2 3,88 4,13 4,49 4,76

..* ZIe 'I'Ijdschrift van de Nationale Bank van België, Statistieken, tabel XIII-IS .

1 Het cijfer van 1971 is, om statistische redenen, niet, geheel vergelijkbaar' met de
cijfers van de volgende jaren.

2 Voor seizoeninvloeden gecorrigeerde cijfers.
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Rentepercentages van beleggingen in Belgische franken
die openstaan voor het publiek 1

Tabel 14.

Termijndeposito's Deposito's Rendement bij de uitgifte Gemiddeldvan de kasbons en obligatiesbij de banken op gewone van de openbare beursrendement
(3 maanden) spaarboekjes kredietinstellingen van de

Einde periode bij de stcataleniugen
Algemene (met meer
Spnar- en dan 5 jaar

Grote Gewone Lijfrentekas looptijd)
deposito's deposito's

3 (1 jaar) (5 jaa!') 4
2

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 .................. 10,500 7,00 6,25 8,25 9,75 9,03

1975 J'uni ......... 5,500 5,00 5,50 6,75 8,00 8,07
December ... 5,875 4,65 5,50 6,75 8,00 8,72

1976 Januari ..'.... 6,000 4,65 5,50 7,00 8,75 8,80
Februari ... 7,000 4,65 5,50 7,00 8,75 8,96
Maart ......... 9,875 4,65 5,50 7,00 8,75 9,00
April ......... 9,875 5,15 5,50 7,25 9,50 9,19
Mei ......... 8,750 5,15 5,50 7,25 9,50 9,35
Juni ......... 8,375 5,15 5,50 7,25 9,50 8,94
.Juli ......... 9,125 5,15 5,50 7,25 9,50 8,81
Augustus ... 13,375 5,90 5,50 7,25 9,50 9,21
September ... 12,875 6,75 5,50 7,25 9,50 9,11
Oktober ...... 13,875 6,75 5,50 7,25 9,50 9,17
November ... 10,625 6,75 5,50 7,25 9,50 9,30
December ... 9,250 6,75 5,50 7,25 9,50 9,22
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1 Percentages vóór belastingheffingen bij de bron.

2 Indicatieve percentages voor de deposito's van fr. 5 tot 20 miljoen.

3 Toegekende percentages op de bedragen tot fr. 500.000. Zij omvatten de getrouw-
heidspremie verleend op de bedragen die ingeschreven bleven van 15 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 Tijd-
schrift van de Nationale Bank van België, Statistieken, tabel XIX-5.



Tabel 15.

Financiële activa van de particulieren en de bedrijven
bij de financiële instellingen

(Vera.nderingen 'in miljarden franken)

Niet-geldscheppende Instellingen met overwegend
Eind-financiële instellingen geldscheppend karakter
totaal

Niet- Private in pro-
geIdschep- centen

pende spaar- Eind- van de
financiële kassen, Geldschep- Nationule totaal gezamen-

instel- hypotheek- Totaal Banhen pende Bank van 'l'otnnl lijke
lingen en kapi- overheide- België financiëletalisatie- lichamen l
van de maat-

activa
overbeide- schappijen

2

sector

1971 .................. + 56,4 + 26,1 + 82,5 + 56,5 + 1,9 + 13,8 + 72,2 +154,7 75,1
1972 . . . .... . .......... + 55,0 + 33,3 + 88,3 + 76,4 +11,9 + 19,5 +107,8 +196,1 69,6
1973 .................. + 69,6 + 34,5 +104,1 + 86,7 + 2,0 + 14,3 +103,0 +207,1 73,6
1974 .................. + 80,0 + 34,1 +114,1 + 63,3 + 2,3 + 16,8 + 82,4 +196,5 V 65,2

1975 .................. +111,3 + 51,6 +162,9 +102,4 + 7,G + 33,1 +143,1 +306,0 V 81,0

1975 Eerste 10 m. + 99,7 + 39,1 +138,8 + 83,2 + 6,2 + 18,1 +107,5 +246,3 v 79,2
197H Eerste 10 m. + 95,5 + 44,4 +139,9 +108,9 + 6,6 + 8,9 +124,4 +264,3 v 68,7

l Het betreft hoofdzakelijk het bedrag van de uitgegeven bankbiljetten, na aftrek van
het deel dat in het bezit is van de financiële instellingen met monetaire verplich-
tingen.

Veranderingen III de financiële activa bij de gezamenlijke financiële instellingen III

procenten van het eindtotaal van tabel 13, blz. 54_
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Tabel 16.

Rentepercentages van de Belgische geldmarkt, de Euro·frank en de Euro·dollar *

H.W.I. : Niet op
Deposito'sHandelspapier de har-

disconto- in Euro-valuta'secugerekend op de
plafonds (3 maanden)herdiscontoplufondsSchutkist- Schutkist- bij de Natlonale sauge- 2

certifi- Renten- certifi- Bank van België rekende
eaten fonds- eaten uit- (120 dagen bank-

Daggeld op zeer certifi- gegeven en minder) accepten
1 korte outen bij toe- 2 5 verhandeld

termijn (4 maan- wijzing op de
(3 maan- den) (6 maan- markt van

den) 3 den) het parti. Belgische Dollars
2 4 op het op het culiere franken 6

discontosubplafond subplafond (voor ±A J3 no dagen)
2

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 4,45 5,65 5,75 5,62
1972 ..................... 2,48 4,50 4,85 4,85 4,90 5,40 5,81 5,62
1973 ..................... 4,81 7,65 7,95 - 7,65 9,50 10,25 9,87
1974 .... .... .. ......... .. 9,25 10,50 11,00 - 8,65 I 10,00 10,90 11,25 9,87

1975 J'uni ............... 4,85(1) 6,00 6,25 6,50 5,75 5,85 6,06 6,50
December ...... 4,42(8) 6,05 6,20 6,75 5,25 5,80 6,44 5,62

1976 Januari ......... 3,99 6,05 6,20 6,75 5,90 6,75 6,81 5,00
Februari .... . .... 5,41 6,40 6,55 7,10 5,90 7,10 7,25 7,88 5,37
Maart ............ 7,56 9,00 9,25 7,10 6,90 9,10 11,259 10,88 5,37
April ............ 7,74 9,25 9,50 - 6,90 9,10 10,00 10,75 5,25
Mei .... ..... ...... 6,52 9,50 10,00 - 6,90 8,10 8,85 9,38 6,25
J'uni ............... 7,16 9,00 9,50 10,00 6,90 8,80 9,13 5,75
ruu ........ ....... 7,14 10,00 9,50 9,75 7,90 9,60 9,600 9,88 5,50
Augustus ......... 10,28 11,50 11,75 10,50 8,90 11,10 13,50 14,13 5,50
September ...... 12,18 13,00 13,25 - 8,90 11,75 13,10 14,00 5,62
Oktober ......... 15,52 13,50 13,75 10,50 8,90 12,50 14,00 14,88 5,25
November ...... 8,86 11,50 11,50 12,50 8,90 10,50 10,75 11,63 5,00
December ...... 7,37 10,00 10,50 10,75 8,90 9,65 10,13 4,87

..... Zie 'I'ijdschrlft van de Nationale Bank van België, Statisbieken, tubelleu 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.

r, Het betreft geviseerd of gecertificeerd papier waaraan invoer ten grondslag ligt.

'I'ot 22 oktober 1973 : rentepercentages voor de verrichtingen op 61 tot 120 dagen.
6 Bron : The Times. 'I'arief voor de belegger die zich niet dekt op termijn.

7 Eerste halfjaar.

8 Tweede halfjaar.

" Voor ongeveer 60 dagen.
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Tabel 17.

Officieel disconto- en yoorschottentarief yan de Nationale Bank yan België

Disconto 1 Voorschotten in rekening-courant
en leningen tegen

Geaccepteerde,
bij een bank

gedomicilieerde
wissels, Schatkist-

warrants en Schut.kist- en certificetengeviseerde 2 Itentenfouds- uitgegeven Andereof Overige wissels cerbiücaten voor meer dan overheide-gecertificeerde eu promessen uitgege:ven 130 d-agen en fondsenaccepten voor maximurn voor maximurn 4
waaraan 130 dagen 374 dagenbuitenlandse a
handels- a

transacties
ten grondslag

liggen

Einde jaar

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 9,50 9,50
1975 ... ........................ 6,00 6,00 6,00
1976 ........................... 9,00 9,00 10,00

1976

1 januari - 17 maart ......... 6,00 6,00 6,00
18 maart - 22 juli............ 7,00 7,00 7,00
23 juli 12 augustus ...... 8,00 8,00 8,00
13 augustus 30 septomber 9,00 9,00 9,00
1 oktober - 19 oktober ...... 9,00 9,00 12,50
20 oktober 17 november 9,00 9,00 12,00
18 november - 8 december 9,00 9,00 11,00
9 december 31 december 9,00 9,00 10,00

1 Rentepercentage van het op het totale herdiscontoplafond of op het herdisconto-
subplafond A aangerekende papier.

2 Het visum werd afgeschaft op 1 april 1974.

3 Maximaal beleningspercentage 95 pct.

4 Maximaal beleningspercentage 80 pct.
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Tabel 18.

Speciale rentepercentages van de Nationale Bank van België

Einde maand
Disconto voor

op het subplafond B
aangerekend papier

1

Herdisconterings-
mogelijkheid van het
Herdiscontering- en

\Vo.nrborginstituut voor
de mobilisering van

niet op de
herdiscontoplafonds
aangerekend papier

2

Voorschotten boven het,
maandelijkse quotum

toegewezen aan de
banken, de private
spaurkassen en de

openbare
kredietinstellingen

3

1973 December

1974 Januari
Februari
Maart
April
Mei
Juni
Juli 9,50

9,50
9,50
9,50
9,50
9,50

9,00
8,25
7,50

7,00
9,00
9,00
8,00

10,00
11,00
11,50
12,00
10,50

9,50

10,50
11,75
10,25
11,25
12,50
12,25
12,75 13,00
12,25 12,75
11,50 11,75
10,50 10,75
10,00 10,25
10,00 10,25

9,00 9,25
8,50 9,25
7,75 8,25
7,25 7,75
6,50 7,00
6,50 6,75
6,50 7,00
6,00 6,50
6,00 6,50
6,00 6,50
6,00 6,50
6,00 6,50

7,00 7,50
7,50 7,50
9,00 10,00
9,00 9,00
8,00 8,00
8,00 8,00

10,00 10,50
12,00 13,00
12,50 13,50
13,00 13,00
11,00 12,00
10,00 10,50

Augustus
September
Oktober
November
December

1975 Januari
Februari
Maart
April
Mei
Juni
Juli

1 Van kracht van 8 juli 1974 tot 31 maart 1975, van 12 februari tot 16 juni 1976
en van 23 juli tot 19 december 1976.

2 Van kracht sedert 21 december 1973.

Augustus
September
Oktober
November
December

1976 Januari
Februari
Maart
April
Mei
Juni
Juli
Augustus
September
Oktober
November
December

3 Van kracht sedert 8 juli 1974.
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Tabel 19.

Daggeld *

(Miljarden franken)

Kapitaal uitgeleend door Kapitaalopgenomen door

de
bunken

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 1,0 15,6
1976 ........................... 6,8 0,8 3,6 4,4 1,2 4,6 1,0 11,2

* Zie 'I'ijdschrift van de Nationale Bank van België, Statistieken, tabel XVIII-I.

de
overige
instel-
lingen

het
Renten-

fonds

Daggemiddelden de
banken
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