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Gebruik makend van een historisch uitzonderliike samenloop van
gunstige omstandigheden hadden de geïndustrialiseerde landen in de [aren
zestig en in het begin van de jaren zeventig een gemakkelijke en bijzonder
snelle materiële vooruitgang tot stand gebracht.

In weinig tijd zijn die omstandigheden gekeerd. Een aantal gelifk-
tiidige veranderingen, waarvan sommige trouwens een uitvloeisel ziin van
die periode van euforie, ondermijnden weldra de toestand van die landen,
vooral in Europa, en versomberden hun groeivooruitzichten. Alle door-
worstelen zif een moeilijke periode van onzekerheid en labiliteit; de tra-
ditionele mechanismen werden verstoord en tal van problemen kregen
een nieuwe dimensie, waarvoor de gebruikelijke voorschriften geen pas-
klare oplossingen bieden.

Naargelang van de landen vertraagde het groeiproces in de [area
1973 of 1974. Het ging grotendeels om een coniunctuurbeuieging, maar
deze werd versterkt door de terugslag van de eraan voorafgaande beste-
dingsgolf. Die golf brak tegen hindernissen die zij zelf door haar kracht
had opgeworpen : de inflatoire kosten- en priisstijgingen, de mondiale
overinvesteringen waartoe te veel sectoren zich hadden laten verleiden
en de onoermiideliike vertraging van het groeitempo van de aankopen
van de gezinnen die in de periode van oververhitting hun bestedingen
hadden opgedreven om de priisstijging van de duurzame verbruiksgoede-
ren en van de onroerende goederen voor te ziin,

De ommekeer van de voorafgaande inflatiegolven werd nog ver-
sterkt door het herstel van de vrede in de wereld : voor het eerst sedert
het midden van de jaren dertig werden de bestedingen, gedurende een
vrii lange periode, niet meer op schandelijke wijze opgejaagd door de
economische impulsen van grootscheepse militaire operaties.

Maar terzelfder tijd verzwakte de meer fundamentele en minder
rechtstreeks waarneembare werking van andere factoren die de materiële
vooruitgang van de jaren zestig in de hand hadden gewerkt.

De algemene daling van het gehoorteciiier en, biigeoolg, de ver-
traging, of in sommige gevallen zelfs de stilstand van de bevolkingsgroei,
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begonnen een van de drijfkrachten van de groei der behoeften af te
remmen.

De expansie van de markten onderging ook de weerslag van een betrek-
kelijke verzadiging van de behoeften aan een aantal goederen, zoals
wagens, grote huishoudapparaten, televisietoestellen, synthetische produk-
ten. De groei van de vraag naar die verbruiksgoederen, die bijzonder snel
was geweest in Europa in de jaren zestig, vertraagde aanzienlijk. De accele-
ratiewerking die van de massale verspreiding van die produkten was uit-
gegaan, verzwakte derhalve en verdween zelfs, onder meer voor de inves-
teringsuitgaven van die sectoren waarvan de groei niet wordt aangewak-
kerd met dezelfde intensiteit door een nog duidelijk stijgende vraag naar
andere verbruiksgoederen.

Die verschillende depressieve effecten konden niet worden goed-
gemaakt, zoals men gehoopt had, door een voldoende verruiming van de
markten in de ontWikkelingslanden. De bevrediging van de ontzaglijke
potentiële behoeften van die landen zou de activiteit van de industrie-
landen in de toekomst ongetwijfeld een veelhelovend afzetgebied bezorgen.
Maar tot dusverre gehoorzaamden de feiten aan een andere logica. Ener-
zijds richtte de bezorgdheid van de rijkere landen zich op hun binnenlandse
problemen, zodat ze niet de nodige inspanningen aan de samenwerking
wijdden. Anderzijds hebben tal van ontwikkelingslanden het stadium
van de definitieve start naar de groei niet bereikt, of gaan zelfs achteruit :
hun administratieve infrastructuur bleef helemaal in gebreke, of hun
kaderpersoneel bleek niet opgewassen tegen de verantwoordelijkheden
waarmee het belast werd, of de traditionele geestesgesteldheid van de
bevolkingen stond de materiële vooruitgang in de weg, of het inkomen
was zo ongelijkmatig verdeeld dat de naar het buitenland overgebrachte
besparingen van enkelen geen koopkracht overlieten voor de grote massa.
Andere namen politiek afstand van de West-erse landen. Sommige ontwik-
kelingslanden, ten slotte, gaan voor sommige belangrijke activiteiten een
steeds scherpere concurrentie voeren met de geïndustrialiseerde landen
in enkele belangrijke activiteiten; zij voerden technologisch gevorderde
uitrustingen in en gebruiken daarbij lokale arbeidskrachten die vrede
moeten nemen met voor Westerse maatstaven bespottelijk lage lonen en
die geen sociale zekerheid kennen.

De opkomst van die landen als leveranciers van afgewerkte produkten
met een hoge techniciteitsgraad kondigt een nieuwe internationale
arbeidsverdeling aan. Weliswaar is het zo dat die nieuwe leveranciers hun
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mededinging nog beperken tot enkele sectoren, zoals textiel en con-
fectie, elektronica en staalprodukten. Bovendien zou hun ontwikkeling
op lange termijn de algemene activiteit van de oude landen ten goede kun-
nen komen, ofschoon het nog niet zeker is dat de nieuwkomers in de
geïndustrialiseerde wereld hun markten ruim openstellen voor de produktie
van hun voorgangers. Maar in elk geval zien deze laatste, vandaag en voor
onbepaalde tijd, hele segmenten van hun industrie bedreigd door nieuwe
concurrenten; zij verliezen markten, werkgelegenheid en inkomens; andere
takken van hun industrie vinden wel baat bij de terugslag van de investe-
ringsuitgaven van de nieuwkomers, maar die weerslag is slechts gedeeltelijk
en traag; hij verspreidt zich ook niet over de geïndustrialiseerde landen in
verhouding tot wat elk van hen elders verliest; en daar waar hij zich voor-
doet, wordt hij minder gevoeld dan het geleden verlies. In het besef dat zich
een omvangrijke verplaatsing van de produktiecentra zou kunnen voordoen,
moeten de oude landen nu reeds afrekenen met het ontzaglijke probleem
van de interne hertoewijzing van de produktiefactoren, een proces dat pijn-
liike desinvesteringen en dure investeringen vereist. De omschakeling die
dat probleem moet oplossen vergt veel verbeeldingskracht en inzicht in
de toekomst, alsook een dynamische wil om veranderingen te verwezen-
lijken; zij moet kunnen steunen op de medewerking van alle belang-
hebbende partijen, zowel van de sectoren die zich nog in een bevoorrechte
positie mogen achten als van die welke zich reeds in moeilijkheden be-
vinden. Voor geen van beide zullen de dingen nog ooit zijn zoals voorheen.

Wat dat betreft, heeft het geen zin de publieke opinie een rad voor
de ogen te draaien : de weg waarover de geïndustrialiseerde naties met
steeds meer gemak naar een steeds grotere voorspoed wilden schrijden,
verloor door die veranderingen verscheidene steunpilaren. Ook zou de
aanpassing aan die langzame mutaties vlotter zijn verlopen, indien de
aardoliecrisis de lotsbestemming van de geïndustrialiseerde landen niet
zo bruusk had doorkruist.

De steile verhoging van de relatieve kosten van de aardolie legde die
geïndustrialiseerde landen een viervoudige handicap op, waarvan zij de
gevolgen sedertdien bleven ondergaan. De eerste, die ook het meest alge-
meen onderkend werd, was de versnelling van de inflatie; een over-
heersende prijs, die van de energie - waaraan de rijke landen een niet
reduceerbare behoefte hebben, maar die ze ook op ruime schaal ver-
spillen -, onderging een buitensporige stijging; de opwaartse beweging
van de kosten, die reeds aan de gang was, kreeg daardoor de impuls van
een brutale schok waarvan de gevolgen zich, verveelvoudigd, lange tijd
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hebben voortgeplant. Tegelii]: verslechterde, als tweede handicap, de
ruilvoet; voor de aardolielanden verbeterde hij echter. De relatieve stiiging
van de aardolieprijs verschafte hun een belangrijker deel van het wereld-
inkomen, ten nadele onder meer van de geïndustrialiseerde landen. Deze
laatste zijn armer geworden door de vermindering, ceteris paribus,
van het reële inkomen, het produkt van hun bedrijvigheid, waarover
zij kunnen beschikken voor hun eigen verbruik eninvesteringen. De
openbare opinie is zich niet duidelijk bewust can die verschuiving, die
nochtans nog steeds voortduurt. De derde handicap vloeit voort uit de
omstandigheid dat sommige van de voornaamste aardolielanden woestijn-
gebieden zifn en vrifwel geen ontwikkelingsmogelifkheden hebben; de enige
bestemming die zif konden geven aan hun buitengewoon inkomen was
spaarvorming en belegging op buitenlandse markten; aldus werd in
1974 het inkomen van de niet-olieproducerende landen plots met 60 mil-
jard dollar besnoeid; de geïndustrialiseerde landen ondergingen hiervan,
rechtstreeks of indirect, de deflatoire weerslag. De vierde handicap, ver-
band houdend met de vorige, is het ontstaan van een (( aardolietekort Il.

De gezamenlijke lopende betalingsbalansen van de landen die aardolie
invoeren verslechterden, door een tekort aan inkomsten, met het bedrag dat
door de aardolielanden niet werd heruitgegeven; weliswaar dekte, over
het geheel en (( ex post ll, de belegging van het surplus van deze landen
nauwkeurig het ((aardolietekort n , Maar het dynamische proces waardoor
de totale betalingsbalansen in evenwicht komen, heeft wezenlijk verschil-
lende gevolgen naargelang de lopende bestedingen worden gedekt door
ontvangsten in de vorm van inkomens of ruimschoots moeten worden gefi-
nancierd door het opnemen van schulden. Ook verschilt de weerslag van
dat aanpassingsproces op de inkomensvorming van het ene geval tot het
andere. De belegging van het overschot van de aardolielanden geschiedde
niet volgens maatstaven die rekening zouden hebben gehouden met de
eigen financieringsbehoeften van elk land, zoals het op zifn specifieke
unize in zifn externe positie door de aardoliecrisis getroffen werd. Om hun
betalingsbalansen in evenwicht te brengen, hebben sommige landen hun
deviezenreserves sterk moeten aanspreken; andere hebben de onder-
steuning van de koers van hun valuta moeten opgeven. Zelfs zij die, voor-
lopig, de nodige kredieten vonden, poogden het evenwicht van hun lopend
betalingsverkeer te herstellen uit vrees buitensporige schulden te moeten
aangaan.

Het cc aardolietekort II verminderde weliswaar sedert 1974, maar het
bleef aanzienlifk. Het is een bron van verdeeldheid tussen de geïndustriali-
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seerde naties. In strijd met de internationale solidariteit heeft elk land voor
zichzelf geoordeeld welk gedeelte van dat tekort het op zich kon nemen.
De meeste poogden hun aandeel te verminderen door een beleid te voeren
dat erop gericht was het overschot van hun betalingen met de niet-aardolie-
producerende landen te verhogen of het tekort in te krimpen. Zo hebben zij
de last op andere afgewenteld.

De hierboven beschreven diepgaande mutaties van de omstandigheden
waarin de geïndustrialiseerde volkshuishoudingen werken dreven de toe-
standen van de verschillende landen nog verder uiteen. Omwille van de
eigenheid van hun economische en sociaal-politieke structuren hebben de
onderscheidene landen met wisselende intensiteit elk van de diverse crisis-
verschijnselen ondergaan : de verzwakking van de groei en de werkloos-
heid, of de 'inflatie, of nog het tekort tegenover het buitenland in het
lopende of in het kapitaalverkeer.

Terzelfder tijd hebben die mutaties de uiteenlopende ontwikkeling
van de sectoren binnen elke nationale volkshuishouding in de hand gewerkt.
De aan de gang zijnde veranderingen hebben de diverse bedrijvigheden
immers in zeer verschillende mate beïnvloed. Vandaar dat in één en het-
zelfde land, in sectoren of bedrijven waar « alles voortgaat zoals voorheen »,

de oude, uit het comfort van een uitzonderlijke groeiperiode ontsproten
gedragingen zich bestendigden en oorzaken van kosteninflatie of van
meer directe inflatie van de verkoopprijzen bleven; in andere bedrijfs-
takken of ondernemingen waar dàarentegen Il alles slecht gaat », veroor-
zaakten de ontoereikende werkgelegenheid en de afbrokkeling of de ver-
dwijning van de rendabiliteit een inkomensdaling en tegelijk een verslap-
ping van de vraag, waardoor zich een deflatiegolf verspreidde. Het naast
elkaar voorkomen van die twee onevenwichtigheden hinderde in tal van
landen hen die de verantwoordelijkheid dragen voor het economische
beleid en maakte hun opties vrijwel tot dilemma's. Zeker, het was sociaal
onaannemelijk, economisch te duur en politiek onmogelijk de vraag te laten
verzwakken en de werkloosheid te laten groeien tot op het ogenblik
dat dit blinde correctief voor de inflatie de gedragingen die er de oorzaak
van zijn tot de wortel zou hebben uitgeroeid. Maar tevens werd duidelijk
dat de volledige werkgelegenheid bezwaarlijk kon worden hersteld
door de groei te versnellen via een voldoend krachtige aanzwen-
geling; tal van hardnekkige haarden van inflatie in de nationale economie
zouden opnieuwopflakkeren, verder om zich heen grijpen en, zoals de
ervaring had aangetoond, opnieuw de werkloosheid aanwakkeren. Dit
risico woog des te zwaarder voor elk land naarmate het, vanuit zijn geïso-
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leerde beleidskeuze, rekening hield met de schade die een eenzijdige prijs-
stijging aan zijn concurrentiekracht zou berokkenen. Bovendien gingen
heel wat landen reeds mank aan een gebrek aan extern evenwicht en
aan de daaruit voortvloeiende valutamoeilijkheden, omdat zij leden onder
een deficitaire aardolierekening, of omdat hun structuur hen bijzon-
der kwetsbaar maakte voor de vertraging van de wereldvraag en de ver-
scherpte mededinging, of omdat de binnenlandse inflatie er heviger was
dan elders, of nog omdat zij, om welke redenen ook, het slachtoffer waren
van kapitaalvlucht. Dit effectieve betalingsbalanstekort beknotte nog meer
de mogelijkheden van die landen om een algemeen herstelbeleid te voeren.
Inmiddels bleek overal uit de omvang van de werkloosheid dat het kwaad
voor een belangrijk deel van structurele aard was. De oorzaken van de
ontoereikende werkgelegenheid lagen bijgevolg niet alleen bij de onvol-
doende vraag, maar ook bij ingrijpende, moeilijker te vatten en te meten
wijzigingen. Nu is het zó dat het stramien van de actiesdie men dient
te voeren om die siructurele component te verminderen, vanzelfsprekend
moest worden afgestemd op de aard en de intensiteit van de oorzaken;
maar aangezien deze laatste nergens met afdoende grondigheid en nauw-
keurigheid schijnen ontleed te zijn, konden de aangepaste maatregelen
niet ernstig doordacht worden. In het merendeel van de landen werden
vaag gemotiveerde voorstellen geformuleerd; sommige landen namen hun
toevlucht tot gedeeltelijke lapmiddelen.

De nationale overheden zagen zich gesteld tegenover een opeensta-
peling van problemen; zij moesten gelijktijdig de strijd aanbinden op
de vele fronten van de kosteninflatie en van de vraagdeflatie, van de werk-
loosheid, van het tekort in het lopende betalingsverkeer met het buitenland,
van de vlucht of de toevloeiing van kapitaal, van de op drift geslagen
valuta's, van de begrotingsmoeilijkheden, van de dreigende ineenstorting
van hele produktiesectoren; overstelpt door die problemen, poogden zij,
overal, een strategie uit te werken die ze vaak zelf binnen de tijdsspanne
van enkele jaren weer hebben moeten wijzigen, verplicht als ze waren met
horten en stoten can koers te veranderen en de prioriteiten bij hun optreden
op de wisselende gebeurtenissen af te stemmen.

De doelstelling van het evenwicht op de lopende rekening met het
buitenland, soms door de kredietverstrekkers opgelegd, was vaak een
keuze uit noodzaak. Die keuze viel trouwens samen met de zorg om
de werkgelegenheid te verbeteren, ten minste als men ervan uitging dat
de bedrijvigheid in het land onder impuls van de uitvoer zou toenemen.
Vandaar dat te veel landen, geïndustrialiseerde of ontwikkelingslanden,
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restrictieve maatregelen namen, of hun inspanningen tot aanzwengeling
van de binnenlandse vraag beperkten. Zii spanden zich in om hun uitvoer
te bevorderen en hun inooer af te remmen. Zo hadden de nationale beleids-
oriënteringen, die elkaar al te vaak dwarsboomden, uiteindelii]: geen ander
resultaat dan de vrije loop te laten aan de latente stagnatietendens die op
de wereldvraag drukte, en de wanorde te verergeren. Een voorbeeld
hiervan waren de wisselvallige en vaak nutteloze bewegingen van de
valuta' s, die in vele gevallen met succes hadden kunnen worden oermeden.

Maar het was duidelijk dat van de internationale harmonisering van
de gezamenlijke beleidsopties geen ooerheersende doelstelling kon worden
gemaakt, op het ogenblik zelf dat binnen elk land de uitwerking van een
samenhangend optreden meestal slechts schoorooetend en moeizaam vor-
derde. Geen enkele gemeenschappelijke, gecoôrdineerde aanpak kon
sluitende oplossingen brengen VOOf problemen die nochtans ocerduule-
lijk en voorgoed de nationale dimensie ooerschreden hadden.

De internationalisering van de volkshuishoudingen had aan de indus-
triële incesteringen een veerkracht verleend, die thans oerslapt is. Die inter-
natiemalisering vloeide VOOft zowel uit de technologische vooruitgang, bii-
voorbeeld op het gebied van de communicatiemiddelen, als uit succesvolle
politieke acties die erin slaagden het verkeer van goederen, kapitalen, ken-
nis en personen in ruime mate vrij te maken, en brede perspectieven voor
verdere ontwikkeling opende. De oprichting van de Europese Economische
Gemeenschap was een meesterlijke bekroning van die politieke inspan-
ningen; zii overtrof de oeruiezenliikitigen, ofschoon deze een groter
geografisch gebied bestreken, van de Organisatie voor Europese Econo-
mische Sameiuoerking, tussen 1948 en 1953, en ook die van de Algemene
Overeenkomst VOOfHandel en Tarieven, of van het Internationale Mone-
taire Fonds in de Bretton Woods-periode. Thans is het internationaal
georganiseerde valutastelsel ineengestort; douanehindernissen duiken weer
heimelijk op; de integratie van de economieën van de Cemeenschappeliike
Markt maakt geen eerderingen meer. De huidige moediskheden scherpen
latente neigingen weef aan en eerlammen de inspanningen tot interna-
tionale samenuierking. De verlokkingen van het economische nationalisme
doemen weer op en vormen een gevaar voor de nog mogeliike ontwikkeling
van het internationale harulelsoerkeer, dat in het merendeel van de geïn-
dustrialiseerde landen nochtans een van de machtige pijlers van hun - nog
grote, maar bedreigde - uieloaart bliift.
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De Europese Economische Gemeenschap zelf is weer verdeeld in
Staten, fracties van een klein continent, maar die alle een eigen munt
hebben, in volle souvereiniteit beheerd door een gezag dat vooral in
beslag is genomen door zijn onmiddellijke verantwoordelijkheden in het
nationale vlak.

Men had de hoop gekoesterd dat de leden van de Gemeenschap er
zich, na de verwarde periode van de jaren 1978 tot 1976, opnieuw reken-
schap van zouden geven dat de terugkeer naar een duurzamer en orde-
lijker groei, weliswaar door zijn tempo en zijn stimulansen verschillend
van de vorige, voor hen slechts mogelijk was dank zij een inspanning tot
het bereiken van een hechtere samenhang die hun de voordelen van de
grote dimensie zou hebben teruggeschonken. Integendeel, de Europese
economie en haar valuta's bleven versnipperd en werden dooreengeschokt
door beslissingen van economisch beleid die meestal algemene visies ont-
beerden. De Europeanen waren het wel eens op één punt : zij hoopten dat
de trekkracht van de Amerikaanse en Japanse cc locomotiecen » hun een
nieuwe bloei zou brengen, aangezien de Duitse overheid niet van haar
voorzichtige houding afweek. Berekeningen van de diensten van de Orga-
nisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling hadden nochtans
aangetoond dat een autonome expansie van de Amerikaanse en Japanse
economieën de groei in Europa slechts weinig zou verhogen. Bovendien
gaf de versnelling van het Amerikaanse herstel in .1977, samen met de
toeneming van het olietekort van de Verenigde Staten, aan het einde van
het jaar aanleiding tot een voor de Europeanen verontrustende depreciatie
van de dollar.

Buiten de beveiliging van de tot zes leden gekrompen cc slang ))hadden
de enige nieuwe inspanningen die in het vlak van de samenwerking in de
Gemeenschap werden ondernomen, een zuiver defensief karakter en had-
den zif hoofdzakelifk betrekking op twee sectoren : staal en textiel.

** *
Ontwikkelingen
in de
industrielanden
in 1977.

Voor het geheel van de landen van de Organisatie voor Economische
Samenwerking en Ontwikkeling had de jaarlijkse groei van het bruto
nationale produkt gemiddeld 5,5 pct. bereikt voor de zes jaar van 1959
tot 1964, en 5 pct. voor de volgende vijf jaar; hij was teruggelopen tot
4,5 pct. voor de vier jaar van 1970 tot 1978. Hij bedroeg nog slechts
2 pct. voor het gemiddelde van de vier iaar van 1974 tot 1977.

De crisis was bijzonder hevig gedurende de eerste helft van 1975,
toen het nationale produkt in die groep van landen met meer dan 4 pct.
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daalde. Het aanvankelijk vrij krachtige herstel dat de laatste maanden
van dat jaar en het begin van 1976 kenmerkte, kwam zeer vroeg tot
stilstand. Het was op gang gebracht door de steun die de verruiming
van de begrotingstekorten alsmede en vooral de aanvulling van de voor-
raden voor de gezamenlijke bestedingen hadden betekend. Maar het
schema van de voorgaande cyclussen heeft zich niet herhaald : de impulsen
die uitgingen van deze twee bestedingscategorieën werden, over het geheel
beschouwd, niet doorgetrokken door het gezinsverbruik, ook niet door de
investeringen van de bedrijven noch door een vermenigvuldigingseffect van
de buitenlandse handel in de landen met een overschot.

De feiten waren dan ook in tegenspraak met het optimisme van de
voor 1977 gekoesterde verwachtingen: de groei van het reële bruto natio-
nale produkt van het geheel van de industrielanden bereikte slechts
ongeveer 3,5 pct. De industriële produktie overtrof het vorige maximum
van 1974 slechts met om en bij 3 pct. Het volume van de werkgelegen-
heid vermeerderde niet in voldoende mate om de werkloosheid - zij
beliep nog 16,5 miljoen eenheden - terug te dringen.

Een gelijkaardige ontwikkeling deed zich voor in de periode van
1959 tot 1976 in het meer beperkte gebied van de Europese Economische
Gemeenschap. Maar in 1977 lopen de groeipercentages uiteen: de voor-
uitgang, met ongeveer 2,5 pct., van het produkt van de Gemeenschap,
waarvan de meest bevoorrechte leden slechts een groei met ongeveer
3 pct. verwezenlijken, blijft aanmerkelijk beneden die van de Verenigde
Staten - nagenoeg 5 pct. - en die van Japan - 6 pct.

Terzelfder tijd verandert de verdeling van het « aardolietekort » , In
1977 bereikt het nog ongeveer 40 miljard dollar. Onder invloed van haar
krachtige binnenlandse expansie ziet de Amerikaanse economie haar lopend
tekort tegenover het buitenland scherp stijgen, met name van 1,4 miljard
dollar in 1976 tot 17,5 miljard dollar in 1977, in weerwil van haar betrek-
kelijk geringe afhankelijkheid van de buitenwereld en de stabiliteit van de
gewogen gemiddelde koers van de dollar gedurende een groot deel van
het jaar. Daarentegen kon de Europese Economische Gemeenschap haar
externe onevenwichtigheid verminderen, onder meer dank zij de opheffing
of de vermindering van de lopende tekorten van het Verenigd Koninkrijk,
Italië en Frankrijk en het voortduren van het Duitse overschot. In een aan-
tallanden van Noord- en Zuid-Europa is de toestand verslechterd. In Japan
ging de groei gepaard met een krachtige verhoging van het lopende over-
schot, waarvan hij trouwens ten dele het resultaat is. In de gezamenlijke
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niet-geïndustrialiseerde landen die geen olie uitvoeren, verminderde het
tekort.

Ook dit [aar heeft het kapitaalverkeer de onevenwichtigheden van de
lopende rekeningen slechts ten dele kunnen goedmaken; in sommige lan-
den heeft het die zelfs verergerd. Bijgevolg ondergingen de wisselkoersen
opnieuw schommelingen waarvan sommige helemaal niet door de respec-
tieve economische ontwikkelingen waren gerechtvaardigd. Inde laatste
maanden van het jaar, na een nieuwe plotselinge cerzuiakkiag. van de
dollar, zijn die schommelingen nog verscherpt, niettegenstaande zii, zelfs
in de landen met een stelsel van zwevende wisselkoersen, door regulerende
interventies van de centrale banken werden afgeremd. De officiële reserves
van de lid-staten van de Europese Economische Gemeenschap namen toe
met 34 miljard dollar in 1977, tegen 2 miljard in 1976; voor Japan belopen
deze cijfers 6,2 en 3,8 miljard dollar.

De vermindering van de inflatie vertraagde in de meeste industrielan-
den. In de groep van de lid-staten van de Organisatie voor Economische
Samenwerking en Ontwikkeling bleef de gemiddelde stiiging van het
prijsindexcijfer van het nationale produkt, die in 1974 11,9 pct. had be-
reikt en in 1976 tot 7,6 pct. was verminderd, in 1977 op 7,5 pct. De overeen-
stemmende cijfers voor de Verenigde Staten ziin 9,7, 5,3 en 5,5 pct. en
voor de Europese Economische Gemeenschap 10,7, 9,3 en 9 pct.; -onder
dit laatste percentage, een jaargemiddelde, gaat een neerwaartse beweging
schuil die in de loop van het jaar tot uiting kwam. De inflatiepercentages
eigen aan de verschillende landen zijn nog gekenmerkt door een vrij sterke
spreiding rond hun algemeen gemiddelde; die verschillen zelf blijven een
bron van moeilijkheden in de internationale betrekkingen.

** *

Het iaar 1977
in België.

Met uitzondering van een licht en kort herstel in het begin van 1977
verslechterde het conjunctureel klimaat in België vanaf het tweede kwartaal
van 1976, zoals in de overige Europese landen. Het bruto nationale produkt
groeide met minder dan de helft van de in 1976 waargenomen stiiging.
De industriële produktie stagneerde onder het maximuni van 1974.

De impulsen van de buitenlandse markten verzwakten aanmerkeli;k :
de inkrimping van de wereldhandel had een vertraging in de groei van het
uitvoervolume van de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie tot gevolg.
Bij de binnenlandse bestedingen, gemeten in vaste priizen, namen alleen
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de investeringen van de overheid in dezelfde mate toe als in 1976. De vraag
naar woningen vanwege de gezinnen steeg niet meer en het verbruik van
deze laatste nam trager toe. Geconfronteerd met een nieuwe daling
van de bezetting van het produktievermogen, verminderden de industriële
ondernemingen verder hun investeringen in vast kapitaal.

Het verlies aan arbeidsplaatsen in de industrie werd niet goedgemaakt
door aanwervingen in de tertiaire sector. De werkloosheid heeft zich dan
ook nog uitgebreid : het aantal normaal arbeidsgeschikte volledig werklo-
zen, voor seizoeninvloeden gecorrigeerd, steeg, tussen december 1976 en
december 1977, van 6,9 tot 8,4 pct. van het totale aantal tegen werkloos-
heid verzekerden; de werkloze vrouwen nemen ongeveer 55 pct. van die
stijging voor hun rekening en 60 pct. van het totale aantal aldus gedefi-
nieerde werklozen; voor de werklozen jonger dan vijfentwintig jaar bedra-
gen die twee percentages respectievelijk 33 en 40 pct.

In het prijsverloop werd de ontspanning bevestigd; zij is tegelijkertijd
het gevolg van de verzwakking van de vraag, van het verloop der wereld-
prijzen van de basisprodukten, van betere weersomstandigheden voor de
landbouwprodukten en van de opwaardering van de gewogen gemiddelde
koers van de Belgische frank. De daling van het prijsindexcijfer van de land-
bouwprodukten af boerderij was sterker dan de aanzienlijke stijging van
1976. Dat van de groothandelsprijzen van afgewerkte industriële produkten
steeg tussen november 1976 en november .1977 slechts met 2,2 pct., tegen
3,8 pct. gedurende de voorgaande twaalf maanden; de indexcijfers van de
dispariteit in de groothandelsprijzen tussen België en zijn voornaamste
concurrenten evolueerden aldus in het voordeel van ons land. De consump-
tieprijzen stegen van begin tot eind 1977 nog met 6,3 pct.; verhoudings-
gewijs blijft de stijging van deze prijzen, die, in 1976, 7,6 pct. had bedragen,
krachtiger dan die van de vorige categorie.

Zo de lonen iets minder vermeerderden dan het voorgaande jaar, dan
is dit toe te schrijven aan de vertraagde stijging van de consumptieprijzen:
de toeneming van de gemiddelde bruto uurverdienste daalde van 10,9 pct.,
van september 1975 tot september 1976, tot 9,6 pct. in de twaalf daarop-
volgende maanden. De sociale bijdragen ten laste van de werkgevers namen
in 1977 toe. Te oordelen naar de aanduidingen betreffende de eerste negen
maanden, schijnt de produktiviteitsverbetering te zijn vertraagd. Het is
dan ook waarschijnlijk dat de stijging van de loonkosten per eenheid
produkt in de industrie in 1977 iets krachtiger was dan tijdens het voor-
afgaande jaar.
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De lopende rekening van de betalingsbalans van de Belgisch-Luxem-
burgse Economische Unie verslechterde lichtjes; weliswaar veroorzaakte de
voorbijgaande verbetering van de vooruitzichten in de eerste maanden van
het jaar een tijdelijke herleving van de invoer. Op transactiebasis, d.w.z. na
correctie voor de bewegingen van handelsvorderingen en -schulden tegen-
over het buitenland, bedroeg het tekort over de eerste tien maanden
fr. 15 miljard, tegen fr. 18 milsard voor dezelfde periode van 1976. Dat
de deviezenreserves van de Bank desondanks tiidens deze eerste tien maan-
den met ongeveer fr. 20 mdiard toenamen, is in hoofdzaak toe te schrijven
aan het feit dat in de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie per saldo
buitenlandse kapitalen werden ingevoerd in de vorm van directe investerin-
gen, met inbegrip van de leningen die de hier gevestigde bedruce« van het
buitenland verkregen, en van tegoeden in convertibele rekeningen in Bel-
gische franken gevormd door niet-ingezetenen bij de banken. Tiidens de
laatste twee maanden, toen op de valutamarkten onrust ontstond, vroegen
de houders van die rekeningen tegoeden op, losten de ingezetenen de-
viezenleningen af en sloegen de betalingstermdnen van het goederenver-
keer om in het nadeel van de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie.
Die diverse bewegingen hadden een verzwakking van de koers van de frank
tegenover de Duitse mark tot gevolg; de Bank zag zich verplicht in te
griipen voor een totaal bedrag van fr. 80 mdiard. Deze speculatie tiidens
de laatste weken van het [aar werd veroorzaakt door de daling van de
dollar en de relatieve sterkte van de Duitse mark en niet door een verzwak-
king van de Belgische frank. Integendeel, deze bleef het hele [aar door
stevig : het indexcijfer van de gemiddelde effectieve wisselkoers, gewogen
met de uitvoer, berekend op basis van de [aren 1975-1976, steeg van 105,4
in [anuari tot 107 in oktober en vervolgens tot 109,5 begin ianuari 1978.

Het tekort van de overheidsfinanciën verergerde door de stagnatie
van de industriële activiteit, door de vertraging van de prijsstijging en door
de verhoging van de uitgaven in een tempo dat, mede ten gevolge van
de uitbreiding van de werkloosheid, opnieuw hoger lag dan dat van de
groei van het nationale produkt. Niettemin verzwaarde de fiscale en
parafiscale druk van ongeveer 41 pct. van het bruto nationale produkt in
1976 tot ongeveer 42 pct. in 1977. Desondanks beliepen de netto finan-
cieringsbehoeften van de Staat in ruime zin - centrale overheid, lokale
overheid en sociale verzekering - ongeveer fr. 205 miliard dit iaar, tegen
fr. 170 mdiard in het voorgaande; dit financiële tekort legde in 1977 beslag
op een iets belangrijker fractie van het bruto nationale produkt. De Schat-
kist alleen al ging in 1977 per saldo voor fr. 167 miliard schulden aan, tegen
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fr. 133 miliard in 1976, terwijl het te dekken brutosaldo - de aflossingen
van de schuld inbegrepen - fr. 231 miljard bedroeg, tegen fr. 204 miljard.

Hoewel de langlopende staatsleningen ongeveer fr. 200 miljard op-
brachten en de markt een stijging van de vlottende schuld met fr. 21 mil-
jard dekte, zag de Schatkist zich verplicht een beroep te doen op de Bank.
Op geen enkelogenblik van het iaar was zif in staat haar schuldpositie te-
genover de Bank volledig aan te zuiveren; ten gevolge van de seizoen-
stijging van haar tekort moest ze haar verplichtingen tegenover deze laatste
verhogen met fr. 13,7 miljard van eind december tot eind mei; vervolgens
kon zij ze van eind mei tot begin oktober verminderen met fr. 29,4 miljard,
maar in de laatste twee maanden was een nieuwe verhoging met fr. 33,6 mil-
jard noodzakelijk. Deze laatste beweging had een dubbele oorsprong; in
de eerste plaats liet de uitvoering van de begrotingen geen belangruk
overschot; vervolgens werd de geldmarkt minder ruim ten gevolge van
de kapitaaluitvoer veroorzaakt door de beroering op de valutamarkt; de
Schatkist onderging hiervan de weerslag : de financiële instellingen hadden
immers de verkrapping opgevangen door hun. portefeuilles kortlopend over-
heidspapier in te krimpen; daardoor zag de Bank zich verplicht, als uitlener
in laatste instantie, zelf een regulerend mechanisme, dat anders zou hebben
gewerkt via een verkrapping van het volume van de interne liquiditeiten,
af te remmen.

Tot november had het beroep van de Staat op de kapitaalmarkt
plaats in een sfeer van ontspanning van de rentetarieven. De wederaan-
vulling van de deviezenreserves van de Bank tijdens die periode had
namelijk een liquiditeitsscheppend effect voor de banken, terwijl de
bedrijven geen dringend beroep deden op de gezamenlijke financiële
instellingen; bovendien stelde de evolutie van de valutamarkt de Bank in
staat voort te gaan met haar actie tot verlaging van de rente op korte
termifn, die door de confunctuurtoestand was vereist. De gewogen gemid-
delde rente van haar interventies op de geldmarkt, die eind oktober 1976
11 pct. had overtroffen en eind december tot iets meer dan 9 pct. was ver-
minderd, daalde tot 5,75 pct. eind oktober 1977; de disconto- en voorschot-
tarieven werden, van respectievelijk 9 en la pct. eind december 1976,
verlaagd tot 6 pct. eind juni. Dit leidde tot een algemene daling van de
kredietkosten. die niettemin veel groter was voor de korte dan voor de
lange termijn; de rente voor langlopende kredieten was trouwens ook in
1976 weinig veranderd. De nieuwe spanningen die de valutamarkt vanaf
november verstoorden, noopten de Bank ertoe in te grijpen en aldus metter-
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daad te bevestigen dat de overheid besloten was de officiële positie
van de frank tegenover de slangoaluta's ongewiizigd te handhaven. Twee
verhogingen van de officiële discontovoet en van de voorschotrente brach-
ten deze, medio december, op 9 pct.; de gewogen gemiddelde rente steeg
minder sterk en bleef onder de 8 pct. Vanaf de eerste dagen van januari
1978, toen aan de kapitaaluitvoer en meteen ook aan de regulerende inter-
venties op de valutamarkt een eind was gekomen, gaf de Bank duideliik
te kennen dat zii zodra mogeliilc opnieuw wenste over te schakelen naar
een politiek van goedkoper geld : haar twee rentetarieven werden op
5 januari met 0,50 pct. verlaagd. Een nieuwe verlaging volgde op 19 januari,
ditmaal met 1 pct.

De daling van het algemene rentepeil in 1977 en, meer nog, het
verschillende verloop van de rente op lange en die op korte termijn ver-
oorzaakten aanzienlijke verschuivingen in de samenstelling van de ge-
vormde financiële besparingen. Het aandeel van de rentedragende beleg-
gingen op korte termijn verminderde ten voordele van de monetaire kas-
middelen, enerzijds, en van de tegoeden op lange termijn, anderzijds. De
kasmiddelen werden opnieuwaangevuld; 'in 1976 was de stijging ervan
beperkt gebleven omdat de bedrijven en porticulieren hun kasmiddelen
hadden ingekrompen om in te haken op de forse stijging van de tarieven
op korte termijn. De langlopende beleggingen, waarvan de vergoeding
stabiel bleef gedurende het hele eerste halfjaar en iets verzwakte in het
tweede halfjaar, genoten de voorkeur van het publiek zolang het een
verlaging van de rente verwachtte.

In de loop van het [aar werden de bepalingen met betrekking tot de
financiering, door de Bank, van de Staat en van de financiële instellingen
herzien.

Krachtens een overeenkomst van 1$ fuli werd de directe kredietruimte
die de Bank ter beschikking stelt van de Staat verhoogd van fr. 20,6 tot
37 miljard; daarin was een bedrag van fr. 6 miliard begrepen ter compen-
satie van de middelen die de Schatkist tegeliikertijd verloor door het
uitstaande bedrag schatkistcertificaten van de zogenaamde « schiff B »,

opdat ogenblik in het bezit van het Rentenfonds, geheel te annuleren.
Dezelfde overeenkomst geeft de regels aan volgens welke de Bank, via
het Rentenfonds, tiidelijke bijstand mag verlenen aan de Schatkist en
regelt er tevens de bekendmaking van.

Het stelsel van de herdiscontoplafonds, dat vanaf 1969 van kracht
was, werd aangepast. Krachtens de nieuwe formule, die vanaf 2 november
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van toepassing is en die eenvormig is voor alle financiële instellingen,
beschikt ieder van hen over een herdiscontokredietruimte naargelang van
haar behoeften aan kasmiddelen veroorzaakt door, enerzijds, toevallige en
seizoenomstandigheden en, anderzijds, de opneming van aan bedrij-
ven en particulieren toegestane kredieten. Voortaan worden de plafonds
berekend door verschillende coëfficiënten toe te passen, respectievelijk op
de deposito's voor minder dan een jaar, op de beschikbare marges op de
kortlopende kredieten geopend ten gunste van de bedrijven en particu-
lieren en op de reeds opgenomen korte en lange kredieten; deze coëfficiën-
ten kunnen, naargelang van de richting die het monetaire beleid uitgaat,
op selectieve wijze worden veranderd. De invoering van de nieuwe formule
leidde tot een onmiddellijke verruiming van de bestaande plafonds, die
reeds in januari waren verhoogd, en tot de toekenning van plafonds aan
nieuwe financiële instellingen.

** *

België is een klein land met een verwerkende industrie, sterk afhan-
kelijk van het buitenland zowel voor zijn bevoorrading als voor de afzet
van zijn produkten; het staat uiteraard open voor kapitaalbewegingen, is
blootgesteld aan de internationale mededinging en aan elke vorm van
protectionisme, ziet zijn prijzen in sterke mate bepaald door die van het
buitenland en is nauw verbonden met de markten van de Gemeenschap;
het bleef niet gespaard door de verschillende oorzaken noch door de ver-
schillende aspecten van de crisis in de industrielanden; de uitwerkingen
van de relatieve stagnatie in Europa lieten het niet onberoerd. Bovendien
ondergaat het de gevolgen van specifieke zwakheden die hun stempel
hebben gedrukt op zijn huidige economische toestand. Gelukkig vertoont
zijn structuur ook nog heel wat sterke punten, piflers van 's lands huidige
voorspoed en van zijn omschakeling morgen.

Voor haar bevoorrading in energie en grondstoffen is de afhankelijk-
heid van de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie buitengewoon groot.
Ze voert meer dan 80 pct. van haar primaire energie in en die feitelijke,
fysieke toestand zal niet veranderen zolang de maatregelen met het oog op
de vermindering van de relatieve belangrijkheid van de aardolie als energie-
bron geen tastbare resultaten opleveren; ze behoort tot de landen die het
zwaarst door de aardoliecrisis werden getroffen. Een vierde van haar aan-
kopen in het buitenland bestaat uit produkten die nooit door een nationale
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produktie kunnen worden vervangen; alle minerale grondstoffen, met uit-
zondering van steenkool en een geringe hoeveelheid ijzer, alle landbouw-
grondstoffen, behalve suikerbieten en de helft van de vereiste hoeveelheid
tarwe en gerst, worden door het buitenland geleverd. De uitvoer van deze
verwerkende economie bevat dan ook voor 40 pct. ingevoerde produkten;
van hun kant omvatten de binnenlandse bestedingen voor 30 pct. goederen
en diensten die gebruiksklaar of vóór verwerking worden ingevoerd. Iedere
prijsstijging van de ingevoerde produkten heeft bijgevolg een sterke weer-
slag op de prijzen van de in het binnenland gefabriceerde goederen.

Die gevoeligheid van de kosten en prijzen in België voor het duurder
worden van de invoer is een van de gegevens waaraan het deviezenbeleid
niet kan voorbijgaan.

Het feit dat nagenoeg een derde van de inkomens die bestemd zijn
voor private of publieke investerings- of verbruiksuitgaven in het buiten-
land wordt besteed, is, van zijn kant, een van de gegevens waarmee
het groeibeleid rekening moet houden. Dat beleid moet zorgen voor de
ontwikkeling van de activiteiten die inkomsten opleveren oia de uitvoer
van goederen en diensten; want produkties die uitsluitend op binnenlandse
behoeften afgestemd zijn kunnen wel inkomens scheppen en werkgelegen-
heid verzekeren, maar de besteding van de aldus gecreëerde inkomens
vereist dat het land over middelen beschikt om aan het buitenland te be-
talen ten belope van nagenoeg een derde van die besteding; het is dan
ook zonder meer duidelijk dat alleen op de uitvoer gerichte activiteiten
de mogelijkheid kunnen verschaffen om het buitenland te betalen, tenzij
men de illusie wil koesteren dat men - wat onmogelijk is - onbeperkt
schulden kan aangaan in het buitenland.

Het peil van de nationale activiteit is afhankelijk van de afzetmoge-
lijkheden van de produktie van goederen en diensten. Het relatieve aandeel
van de uitvoer in deze mogelijkheden bepaalt in welke mate 's lands
voorspoed afhankelijk is van het buitenland. Een vierde tot een derde
van de samen door de industrie, landbouwen diensten toegevoegde
waarde wordt uitgevoerd; voor de industrie alleen bereikt die verhouding
50 pct. Misschien zal die afhankelijkheid op lange termijn worden vermin-
derd, binnen de perken evenwel van de noodzaak - waaraan daarnet
werd herinnerd - om aan het buitenland te leveren. Vooraleer die struc-
turele omschakeling kan worden voltooid, zal de economie zich in elk
geval voortdurend moeten aanpassen aan de ontwikkelingen van de wereld-
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vraag en in staat moeten zijn om de concurrentie van de buitenlandse
producenten het hoofd te bieden.

De verwevenheid met het buitenland omvat meer dan de handelsbe-
trekkingen. Zij strekt zich ook hoe langer hoe meer uit tot het kapitaalver-
keer. De onvermijdelijke internationale integratie van de financiële markten
verhoogt immers de mobiliteit van een groeiende hoeveelheid kapitalen,
die onder invloed van renteverschillen of van speculaties op koerswijzi-
gingen in beweging kunnen komen; met de verdwijning van het algemene
stelsel der vaste wisselkoersen zijn die speculatieve bewegingen nog toe-
genomen.

In dit oude industrieland zijn het de bedrijfssectoren die in de indus-
triële structuur een vooraanstaande plaats innamen en nog steeds innemen,
die het meest getroffen worden door de mededinging van de nieuwkomers
met hun lage loonkosten, door de evolutie van de verbruiksgewoonten, of
door de verandering in de fabricageprocédés. Ondanks de reeds bewerk-
stelligde verbeteringen zijn de meeste traditionele produkten al te zeer
standaardtypes gebleven; de prijzen waartegen zij op de wereldmarkten
kunnen worden verkocht worden bepaald door de internationale mededin-
ging en niet door hun eigen produktiekosten. In de jaren zestig kwam
weliswaar een belangrijke industriële vernieuwing tot stand, maar dat was
het werk van grote buitenlandse investeerders; de lokalisatie van die inves-
teringen vertoont echter niet dezelfde bestendigheid als die van de investe-
ringen van Belgische bedrijven; daaruit volgt dat wanneer de Belgische
volkshuishouding sommige voordelen verliest in vergelijking met het bui-
tenland, zulks een negatieve uitwerking zou kunnen hebben op de indus-
triële expansie, voor zover deze afhankelijk is van buitenlanders.

De problemen voortvloeiend uit de veroudering van de industriële
structuren kunnen slechts moeizaam en ten koste van veel inspanningen
worden verholpen. Aangezien die veroudering op zichzelf niet de aandacht
trekt, maar alleen merkbaar is door haar gevolgen voor de activiteit, de
rendabiliteit van de bedrijven en de werkgelegenheid, wordt van alle kanten
een beroep gedaan op de overheid om die gevolgen te keren veel meer dan
om grondiger remedies te zoeken en toe te passen.

Een van die voor de hand liggende schijnoplossingen voor een klein
land zijn malthusiaanse protectiemaatregelen. Belemmering van de in-
voer en kunstmatige bevoorrechting van de uitvoer zouden kettingreacties
veroorzaken en aldus bijdragen tot de verlamming van de wereldhandel, die
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vooral de kleine landen met een hoge uitvoerquote in ademnood zou
brengen.

Een ander lapmiddel bestaat erin de last van alle gevolgen van de
moeilijkheden en die van de te zoeken oplossingen af te wentelen op de
Staat. Men klopt aan bij de Staat, de gemeenschap van alle burgers, opdat
hij noodzakelijke inspanningen zou steunen, maar ook opdat hij minder
verantwoorde hulp zou verlenen. Men verlangt dat hij subsidieert, verliezen
dekt, de risico>s op zich neemt, de nodige werkgelegenheid schept via zijn
eigen activiteit als dienstverlener en daarbij nog aanzwengelingsinvesterin-
gen op grote schaal financiert, en men belast hem aldus met enorme bij-
komende uitgaven. Gebukt onder de last van de verplichtingen die hem
reeds eerder werden opgelegd, verlamd door de steeds zwaardere nasleep
van die verplichtingen, reeds ten tijde van de voorspoed worstelend met
financieringsproblemen, heeft de Staat echter niet de middelen om alles te
doen wat men van hem verwacht. Er stilzwijgend en gemakshalve van uit-
gaan dat de Staat zich maar de nodige middelen moet verschaffen, via belas-
tingheffing of lening, eventueel zelfs door monetaire financiering, betekent
dat men niet beseft of veinst niet te beseffen dat het beheer van de finan-
ciën van de gemeenschap, zoals het nu is geregeld, nu reeds niet alleen
financiële problemen doet rijzen, maar vooral bezorgdheid voor de economie
verwekt. Want vandaag de dag reeds oefenen de overheidsbegrotingen,
door hun omvang, door hun ononderbroken stijging en door hun chronisch
tekort op de groei en op de werkgelegenheid een weerslag uit die op verre
na niet altijd gunstig is. Over die kwestie wordt hierna nog gehandeld.

Sommigen brengen de externe waarde van de frank ter sprake. Het
is best mogelijk dat men zich de jammerlijke gevolgen die de devaluaties
als handelswapen in de jaren dertig voor de internationale handel hadden
niet meer herinnert, maar men kan de leringen uit een jong verleden niet
negeren. De muntontwaardingen waartoe de regeringen van geïndustria-
liseerde landen moesten overgaan of die zij hanteerden als instrument van
economisch beleid, verleenden in de wereld van vandaag geen steun aan
de groei van die economieën. Zij verscherpten er wel de inflatie, die
een oorzaak is van interne verstoringen, onder meer omdat ze op een ver-
borgen wijze de verdeling van de inkomens en van de vermogens wijzigt.
Die ontwaardingen verhinderden bovendien niet dat de lopende betalings-
balans van de landen die er een beroep op deden in ten minste dezelfde
mate verslechterde als die van andere landen die de externe waarde van
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hun valuta niet hebben verlaagd. In 1976, vergeleken met 1970, stond de
gewogen gemiddelde koers van het pond sterling tegenover die van de
'Belgische frank op indexcijfer 62, de lire op 60, de dollar op 82 en de
Franse frank op 97. De periode is voldoende lang opdat die koerswijzi-
gingen hun volle uitwerking konden hebben. Welnu, in 1976, steeds in
verhouding tot 1970, stond het bruto binnenlands produkt, in volume, van
het Verenigd Koninkrijk amper op indexcijfer 89 tegenover dat van België,
en dat van Italië op 95, dat van de Verenigde Staten op 94, dat van Frank-
rijk op 100; maar, uitgedrukt in nationale valuta's, bevonden de Britse
groothandelsprijzen voor industriële afgewerkte produkten zich op 161 in
verhouding tot die van België, de Italiaanse op 154, de Amerikaanse op 110
en de Franse op 104; de saldi van de lopende rekeningen, uitgedrukt in
procenten van de ontvangsten van 1970 en 1976, zijn van het ene jaar op
het andere achteruitgegaan met .5,7 pct. raar de Belgisch-Luxemburgse
Economische Unie, met 9,3 pct. voor het Verenigd Koninkrijk, met 9,6 pct.
voor Italië, met 4,7 pct. voor de Verenigde Staten en met 7,3 pct. voor
Frankrijk. Wanneer men de vergelijkingen doortrekt tot de Bondsrepubliek
Duitsland en Nederland, stelt men vast dat de gewogen gemiddelde koers
van de mark zich in 1976, in vergelijking met 1970, op het indexcijfer 124
bevond tegenover die van de Belgische frank, en die van de gulden op het
indexcijfer 108. Op dezelfde bases, bedragen de indexcijfers van het bruto
binnenlandse produkt in volume 91 voor het eerstgenoemde land en 99 voor
het tweede, in vergelijking met dat van België; de indexcijfers van de groot-
handelsprijzen van de industriële eindprodukten liggen respectievelijk op
99 en op 104 in vergelijking met die van België; van hun kant zijn de
saldi van het lopende betalingsverkeer, gemeten zoals hierboven, verbeterd
met 0,5 pct. voor de Duitse economie en met 8,1 pct. voor de Nederlandse.

De handhaving van een vaste wisselkoers mag niet worden nagestreefd
en verkregen ten koste van de economische expansie en de sociale vooruit-
gang. Het beginsel is buiten kijf. Derhalve moet in elk land, vanuit de spe-
cifieke gegevens van zijn toestand, worden nagegaan welke gevolgen een
wijziging van de externe waarde van de munt zou hebben voor de econo-
mische expansie, grondslag van de sociale vooruitgang. Uit al de aange-
haalde voorbeelden blijkt dat het groeitempo bepaald wordt door andere
factoren dan de veranderingen van de wisselkoers. Wat de weerslag van die
veranderingen op de prijzen betreft, weet men welke betekenis de prijs-
stijgingen hebben voor de sociale vooruitgang via hun interne uitwerkingen,
en voor de expansie, via hun weerslag op de concurrentiepositie en de
lopende betalingsbalans.
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In het bifzondere geval van België, waar een stifging van de invoer-
priizen, zoals reeds onderstreept, bijzonder gemakkelijk overslaat op de
binnenlandse kosten en prijzen, zou een depreciatie van de frank onmid-
delliik alle incoerpriizen opvoeren met een hoger percentage dan dat van
de muntontwaarding. In een eerste stadium zou die verhoging de binnen-
landse kosten en de cerbruikspriizeti maar gedeelteliik beïnvloeden, met
name in verhouding tot het aandeel van de invoer in de nationale bestedin-
gen. Maar het aanoankeliike effect zou naderhand worden versterkt door
twee elkaar op gang houdende multiplicatormechanismen : eensdeels, de
automatische loonindexering en, anderdeels, het minder mechanische doch
zeer doeltreffend proces waardoor voor de binnenlandse markt werkende
ondernemingen uit de niiverheid, de distributie en andere dienstensectoren
hun absolute winstmarge vaak meer dan evenredig verruimen. Die ketting-
reacties zouden alle kosten meesleuren, zodat de uitvoernijverheid, die de
priizen in Belgische franken van haar leveringen niet zou hebben gewijzigd
om het volume van haar verkopen op te voeren, na enkele maanden haar
winst met het depreciatiepercentage en weldra mogeliik: met nog meer
verminderd zou zien; na enkele maanden ook zouden de uitvoerindustrieën
die hun in deviezen uitgedrukte oerkooppriizen niet zouden hebben ver-
anderd, de additionele winst in franken, die de depreciatie hun aanvankelijk
zou hebben opgeleverd, zien wegslinken en vervolgens de winst die ze voor-
heen boekten, naar alle waarschiinlijkheid zien verminderen.

Weliswaar gaat het hier om een globale redenering. Maar juist door-
dat ze een modelopzet, geldend voor de gezamenliike industrie, is ze
opponeerbaar tegen alle aîzonderliike gevallen. Want, wanneer het waar
is dat een monetaire ingreep betere of duurzamer gevolgen zou hebben voor
sectoren die relatief weinig ingevoerde grondstoffen en energie gebruiken,
dan is het meteen ook juist dat de ongunstige weerslag ervan des te zwaar-
der de andere sectoren zou treffen.

Weliswaar gaat de redenering ook uit van de onderstelling dat de door
een ontwaarding van de frank weer aangewakkerde kosten- en prijsstijging
niet in toom wordt gehouden door aangepaste maatregelen. Ontbreken
deze laatste, dan poogt een ieder ziin eigen reëel inkomen onaangetast te
behouden, ondanks de totale inkrimping van het voor binnenlands ver-
bruik en investering beschikbare reële inkomen. Die vermindering komt,
zoals reeds vermeld, voort uit de verslechting van de ruilvoet die uiter-
aard met de operatie samengaat. In geen enkel land heeft deze laatste
op zichzelf gezorgd voor de verdeling van het inkomensverlies over de tal-
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loze betrokken partijen. Die rol wordt nu juist toebedeeld aan de reeks zoge-
naamde ((soberheidsmaatregelen » die in beginsel een beslissing tot geld-
ontwaarding moeten begeleiden, wil men voorkomen dat deze door latere
prijsverhogingen nutteloos en vandaar schadelijk wordt. Buitenlandse voor-
beelden spreken voor zich: landen die dat beginsel in de wind sloegen,
hebben nadien hun toevlucht moeten nemen tot maatregelen die des te
harder aankwamen en vandaar des te onbillijker de last der besnoeiingen
verdeelden naarmate zij alsmaar waren uitgesteld.

Maar zo het in een bepaald land politiek haalbaar is ter gelegenheid
van een monetaire ingreep zich die inspanning, die ((soberheid » te getroos-
ten, dan is het zoveel wijzer die ingreep te vermijden, want hij is een gok
waarvan de cumulatieve, overigens moeilijk af te wegen, risico's van aller-
lei aard doorgaans werden onderschat. Biizonder in een land dat
wijd openstaat en in een afhankelijke positie verkeert, is het wel gewaagd
het deksel te lichten van deze doos van Pandora waaruit kunnen opduiken
een toegenomen wanorde inzake prijzen en kosten, een verlies aan belang-
stelling voor de binnenlandse beleggingen en vandaar financieringsmoeilijk-
heden, aanwakkering van speculatieve houdingen in de toekomst, tegen-
maatregelen in andere landen; al deze interne of internationale, onmiddel-
liike of afgeleide gevolgen kunnen een ondoordachte ingreep na enkele tijd
rampzalig maken voor 's lands wezenliikste belangen. De gemakkelijkheid
van pijnloze oplossingen effent de weg voor laksheid, in plaats van de fun-
damentele moeilijkheden te verhelpen en de structurele problemen duur-
zaam op te lossen.

Doeltreffender is het de ware middelen voor het noodzakelijke herstel
op te sporen.

De inflatie is en bliift een handicap voor de economische bedrijvigheid.
Door ze te bestrijden, zet men een stap in de goede richting.

Behoudens uitzonderingen, beperkt tot enige takken van bedrijvigheid,
is de inflatie die we nu nog ontmoeten niet meer de weerslag van een vraag
die de aanbodmogeliikheden overtreft, maar een soort kosteninflatie die
algemeen zou geworden zijn : de inkomens willen alle naar omhoog, vaak
los van elke band met de produktiviteit van degenen die ze genieten; het
geval van in procenten van de kostprijs berekende winstmarges is daarvan
een van de vele voorbeelden. De inflatie geraakte geïnstitutionaliseerd
naarmate de gedragingen stereotiep werden en de markteconomie in kar-
telvorming ontaardde en verwaterde. Waar het ook maar enigszins moge-
liik: is zorgen verenigingen van werkgevers, werknemers en zelfstandigen,
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zo goed mogelijk in het voordeel van hun leden, voor het beheersen van de
markt waarop zij hun produkten en diensten afzetten, en waarop zij hun
inkomens verdienen. Op de beheerste markten vertonen de prijsaanpassin-
gen de neiging onomkeerbaar te worden; al de inkomensverhogingen die de
werknemers, de patroons en de zelfstandigen kunnen afdwingen of opleg-
gen laten zij gemakkelijk doorspelen.

Een vaste vraag en de afwezigheid van buitenlandse mededinging
bevoorrechten ook nu nog een aantal sectoren die de markt aldus nog kun-
nen beheersen; hun privilege bestaat erin, via hun prijzen, de toenemingen
van de inkomens van hun eigen produktiefactoren, evenals de kostenver-
hogingen allerhande die ze ondergaan vanuit andere sectoren of vanuit het
buitenland, of zelfs nog het geheel of een deel van hun eigen fiscale lasten
stroomafwaarts op anderen te kunnen afwentelen. Zij brengen aldus een
inflatoire tredmolen op gang.

Andere sectoren verkeren vandaag in heel andere omstandigheden
dan de voorgaande, of welomdat ze lijden onder een afbrokkeling van de
vraag, of welomdat ze te kampen hebben met een scherper internationale
concurrentie, of welomdat hun prijzen hun worden voorgeschreven door
gedeprimeerde wereldmarkten. Die in depressie verkerende sectoren on-
dergaan de door de voorgaande sectoren ove.rgedragen prijsstijgingen
zonder ze verder te kunnen afwentelen. Bovendien worden de bezoldi-
gingen die ze uitkeren via de indexering opgetrokken door de prijs-
stijgingen in de andere sectoren, alsook door het voorbeeld van de
loonsverhogingen die in die andere sectoren werden verkregen. De onder-
nemingen in de getroffen sectoren, die hun rendabiliteit zien afbrokkelen
of verdwijnen, beperken dan ook hun uitbreidingsinvesteringen en vermin-
deren de werkgelegenheid. De door de beschermde sectoren veroorzaakte
prijsstijgingen hebben tot werkloosheid geleid.

Die inflatie kan niet met algemene monetaire maatregelen worden
afgeremd, onverschillig of deze maatregelen uitwerking hebben via de be-
perking van sommige aggregaten dan wel via de rentetarieven. Beperkingen
die in feite de vraag beïnvloeden, zouden de bevoorrechte sectoren minder
treffen dan de andere; zij zouden de kosten van de ene ongetwijfeld in
mindere mate afremmen dan de activiteit van de andere.

De te nemen maatregelen behoren ongetwijfeld tot het domein van
een prijsbeleid. Een, via reglementaire weg opgelegde of via onder-
handelingen overeengekomen prijzencontrole kan een efficiënte uitwerking
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hebben voor sommige produkten, sommige diensten, maar een controle
die te veel wilomvatten dreigt aan doeltreffendheid te verliezen. Zij houdt
zich vooral bezig met de priisstijgingen. De kostenverlagende factoren -
die aan de kant van de invoer niet te verwaarlozen zijn - zouden echter
correct in de prijzen moeten worden doorberekend, althans daar waar dit
op grond van de huidige rendabiliteit verantwoord is, en de reglementering
zou dit moeten aanmoedigen.

Naarmate de produkten dichter bij de consument komen, neemt de
verscheidenheid toe, terwijl de diensten een meer persoonluk karakter krij-
gen, wat de toepassing van de reglementeringen bemoeilijkt. En nochtans
is de evolutie van de consumptieprijzen van strategisch. belang voor de kos-
ten, niet alleen wegens de indexeringsclausules, maar ook omdat ze een
hausseklimaat schept, dat niet-looninkomens spontaan naar omhoog
trekt. Blijkt het onmogelijk uitsluitend door gedetailleerde reglementen te
verhinderen dat de kloof tussen de groothandelsprijzen in de nijverheid en
de landbouwen de consumptieprijzen breder wordt, dan kan de overheid
de eigen beweging van de consumptieprijzen wellicht afremmen door de
concurrentie meer armslag te geven. Teveel corporatistisch getinte prak-
tijken en reglementeringen belemmeren ongetwijfeld de werking van de
markteconomie, daar waar ze vandaag bijzonder nuttig zou zijn.

Ook voor de industriële prijzen zou de opwaartse beweging minder
krachtig zijn, indien in die sectoren waar de produktiviteit nog toeneemt
de verschillende produktiefactoren in een geest van nationale solidariteit
zouden aanvaarden de voordelen van deze verbetering over de gehele
economie te verspreiden; die verbetering zou tot uiting komen in de
verkoopprijzen in plaats van uitsluitend ten goede te komen aan de ver-
schillende inkomens van de sector. De koopkracht van de gehele bevolking
zou toenemen zonder inflatie van de nominale inkomens, die weegt op de
in depressie verkerende sectoren. De investeringen en het verbruik zouden
er gunstig door worden beïnvloed.

Naarmate de inflatoire druk afneemt, zou het rentebeleid nog actie-
ver kunnen worden gevoerd. De maatregelen die de Bank in 1977 op
dat gebied heeft genomen, werden reeds beschreven. Ofschoon 'de rente-
verlaging weinig invloed heeft op de investeringsbeslissingen van de
ondernemingen en op de omvang van het beroep dat de gezinnen doen
op het verbruikskrediet, verlicht zij toch aanzienlijk de financiële lasten
die de nettorendabiliteit van tal van ondernemingen drukken. Zij kan ook
de beslissingen om te gaan bouwen in de hand werken.
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Sommige uitgaven van de Staat hebben er in 1977 meer in het bij-
zonder toe bijgedragen de vraag te steunen. Zo beliepen de werkloosheids-
uitkeringen en de uitgaven voor het brugpensioen ten laste van de Schatkist
fr. 41 miljard, terwijl de centrale overheid alleen al voor ongeveer fr. 120
miljard investeringsverplichtingen aanging. Maar de omvang van het tekort
op de lopende begroting staat de voortzetting van een aanzwengelings-
politiek die de openbare uitgaven als hefboom zou gebruiken in de weg.

Sommigen zien in dit lopend tekort een stimulans voor de inflatie;
anderen beschouwen het daarentegen als verantwoord door de conjunc-
tuurtoestand. Hoe dan ook, het schept financieringsbehoeften welke zich
voegen bij die voortvloeiend uit de budgettaire kapitaaltransacties en uit
de afschrijving van de schuld. Het hele jaar door is de Schatkist op zoek
naar financiële middelen en gaat er van haar, ongeacht de rentestand, een
vraag naar kapitaal uit; hierdoor versterkt de werking van de factoren die de
gewenste daling van de rente, vooral op de lange termijn, hinderen.
Door de stijging van de schuld van de Schatkist neemt overigens, van
jaar tot jaar, de rentelast op de lopende begroting toe; de speel-
ruimte van de Regering bij het opstellen van latere begrotingen wordt
door de aanzwelling van die contractuele last vernauwd. Bovendien
bereiken haar behoeften een zodanige omvang dat de Schatkist onmoge-
lijk van de geld- en kapitaalmarkt alle onmisbare financieringen kan
verkrijgen, behalve gedurende korte periodes; zij kan dan alleen nog maar
een beroep doen op de kredietgever in laatste instantie. Zo is de Bank ver-
plicht in te stemmen met abnormaal lange gebruikstermijnen voor de kre-
dietruimte die zij de Staat ter beschikking stelt, hoewel die faciliteiten
volgens de gesloten overeenkomsten slechts zouden dienen voor de over-
brugging van tijdelijke kastekorten. In sommige omstandigheden doorkruist
die plicht tot hulpverlening aan de Schatkist echter in hoge mate de regu-
lering van de liquiditeitsschepping ten gunste van de geldmarkt waarmee
de Bank belast is.

Is de financiële weerslag van de voortdurende stijging van de rijks-
schuld dus goed merkbaar, de gevolgen voor de volkshuishouding, meer in
het bijzonder voor de prijsinflatie en voor de vraag, zijn moeilijker te beoor-
delen. Maar die welke van de begroting zelf uitgaan zijn oneindig be-
langrijker, gelet op de omvang welke deze laatste heeft bereikt, zowel
wat de ontvangsten als wat de uitgaven betreft, in verhouding tot het
nationaal produkt, vooral indien men de hele sector Staat in ruime zin in
aanmerking neemt.
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Het is buitengewoon moeilijk zich een nauwkeurig idee te vormen over
de weerslag van de begroting : de groeiende verscheidenheid van de
ontvangsten en de vertakking van de uitgaven in alle richtingen hebben de
uitwerking ervan ondoorzichtig gemaakt. Toch is het duidelijk dat de hef-
fing van de totale fiscale en parafiscale ontvangsten in de huidige omstan-
digheden op de bestedingen de deflatoire invloed uitoefent die de keyne-
siaanse leer eraan toekende en, tegelijkertijd, de inflatoire invloed die pas
veellater werd onderkend bij de analyse van de kosteninflatie. De belas-
tingheffing draagt aldus bij tot de toestand van « stagflatie u , Het is onmo-
gelijk het gewicht van ieder van de twee tegengestelde krachten af te meten,
maar men weet dat die dualiteit kan worden verklaard door het heterogene
karakter van de hierboven beschreven sectoriële toestanden. De fiscale last
die de beschutte sectoren nog geheel of gedeeltelijk kunnen afwentelen,
blijft een gelegenheid om over te gaan tot pri;sverhogingen, terwijl hij elders
beschikbare inkomens afroomt: die van de gezinnen die, ter compensatie
van de hogere belastingen, geen voldoende inkomensstijgingen kunnen ver-
krijgen en die van de bedrijven in de sectoren die een inzinking doormaken.
Het is ongetwijfeld moeilijker zich een juist beeld te vormen van de totale
weerslag van de uitgaven van de Staat, waarvan de stijging - zij was
krachtiger dan die van het nationaal produkt -- in de jaren van vraag-
inflatie een factor van expansie was. Toch is die weerslag, in tegenstelling
tot de verkondigde leer, niet eenzijdig expansief. Een deel van de beta-
lingen die de Staat doet, kunnen leiden tot hogere besparingen en niet tot
steun van de bestedingen. Bij de overdrachten is dat onder meer het geval
met de storting van de rente over de schuld; die inkomens, die tegenwoor-
dig bijna fr. 130 miljard belopen, worden in ruime mate, direct of indirect,
gekapitaliseerd door beneficiënten die de reële waarde van hun besparingen
trachten te handhaven. Hetzelfde gebeurt waarschijnlijk ook met een deel
van andere overdrachten, wanneer zij geschieden ten voordele van gezin-
nen waarvan de overige inkomens zelf niet volledig verbruikt worden;
wanneer men afgaat op vergelijkingen met het buitenland, zijn de spaar-
mogelijkheden van de Belgische gezinnen groot.

Alles samen genomen is het nog vrij duister hoe in deze krachten-
veelhoek de massa van staatsontvangsten en -uitgaven in expansieve of
in afremmende zin inwerkt op het verbruik, de investeringen, het sparen,
de prijzen. Een van de resultanten stuwt aanhoudend min of meer krachtig
de prijzen op; de andere oefent op de totale vraag een invloed uit die onge-
twijfeld minder anticyclisch is dan men had verhoopt.
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Het beeld dat men zich ongeveer kan vormen van de weerslag van
de overheidsfinanciën wettigt op dit ogenblik de behoedzaamheid van de
Regering, die niet alle uitgaven laat aanzwellen met de van alle kanten ge-
vraagde verhogingen; het geeft ook grond aan de veelvuldig uitgebrachte
aanbeveling om elke nieuwe vermeerdering van de reeds zeer zware totale
belastingdruk te voorkomen; voorts wettigt het de inspanningen die de
Regering zich getroost om te komen tot een juistere inning van de belastin-
gen en de druk ervan aldus rechtvaardiger te verdelen. Voor de toekomst
zou dat beeld nauwkeuriger moeten worden afgelijnd op grond van de uit-
komsten van een pragmatisch maar diepgaand onderzoek naar de gevolgen
van de opties van de Rijksbegroting; de aangekondigde reorganisatie van
het beheer van de ooerheidsiinanciëa en de daarmee gepaard gaande
keuzen zouden aldus op duidelijke gegevens kunnen steunen.

In de huidige periode van vertraagde groei kreeg de afzwakking
van de investeringsactiviteit de aandacht. In de bedrijven zijn de uitrus-
tingsuitgaven, in volume, na 1974 voortdurend verminderd. De investe-
ringsverwachtingen voor 1978 laten een opleving verhopen, maar die zal
bij het merendeel der industrieën het gevolg zijn van de uitvoering van
rationalisatie- en moderniseringsplannen. De terughoudendheid van de in-
vesteerders wekt ongerustheid, zowel in België als in de overige industrie-
landen. De stagnatie van die bestedingscomponent ontneemt voor het
ogenblik aan de totale vraag de ondersteuning van zijn multiplicatoreffec-
ten; zij weerspiegelt ook overduidelijk de verslechting van de groeiper-
spectieven en bijgevolg ook van de vooruitzichten inzake het behoud van
de werkgelegenheid. In een op verwerking afgestemd en van het buiten-
land afhankelijk land zijn er perken aan een ontwikkeling van de investe-
ringen in de cc non profit making ))-activiteiten : de omschakeling die het
land moet doorvoeren om zich aan te passen aan de verschuiving van de
produktiecentra in de wereld, kan niet tot een goed einde worden gebracht
zonder een krachtiger investeringsinspanning in de met het buitenland con-
currerende sectoren.

Een geheel van overheidstegemoetkomingen bestaan reeds; zij ver-
gemakkelijken de investeringen door de ermee gepaard gaande financiële
lasten te verlichten. De nuttige uitwerking van die hulp ligt voor een goed
deel in de ondersteuning van de defensieve inspanningen van de bedrijven
uit de sectoren die in moeilijkheden verkeren. Maar ze is niet toereikend
om de groei in moeilijke omstandigheden te waarborgen.

De fundamentele factor van de investeringsbeslissing is ongetwijfeld
het algemene tempo van de vraag uitgaande van het geheel van de markten
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waarop het Belgische bedrijfsleven produkten afzet : zolang de bestaande
installaties gedeeltelijk ongebruikt bliioen; zijn de kansen op een uitbrei-
ding ervan gering. Maar die kansen zouden met meer zekerheid worden
aangegrepen, daar waar ze vandaag nog aanwezig zijn, en later wanneer ze
zich op een algemener manier voordoen, indien een gunstiger klimaat voor
de investeringsbeslissing werd geschapen.

De investeringsbeslissing is slechts een van de uitingen van de funda-
menteler beslissing om te ondernemen. IIet is deze laatste die in elk sys-
teem de ontwikkeling van een groeiende economie bepaalt. Maar het aantal
investeringsmogelijkheden vertoont in de oude, reeds ontwikkelde landen
een afnemende tendens, terwijl het aantal van hen die zich tot de onderne-
mersfunctie geroepen voelen, steeds vermindert. De veroudering van de
bevolking en, daarmee verband houdend, die van het hogere kaderpersoneel
heeft een klimaat geschapen dat gunstiger is voor het conservatisme van
de voorzichtige beheerder dan voor het dynamisme van de stoutmoedige
ondernemer. IIet gewatteerde comfort heeft de pioniersgeest afgestompt.
M oedeloosheid welt op uit de heersende sombere sfeer. De onzekerheden
van het ogenblik vergroten, zowel voor de publieke als voor de private
ondernemer, de risico's van een verkeerde toewijzing van de middelen die
worden aangewend in een economie die toch van het markt-type blijft,
zolang ze openstaat voor het buitenland. Temeer daar die risico's zijn
toegenomen naarmate de activiteit, in verhouding tot de waarde van het
produkt, duurdere inoesteringen vereiste.

Weliswaar is het zo dat, vooral in een klein land, de overheid weinig
vat heeft op al die factoren. Maar ze zou toch een aantal maatregelen met
een bescheidener draagwijdte kunnen nemen, om het ontluiken van nieuwe
ondernemersroepingen in de private sector te bevorderen. Vanaf haar ont-
staan zit de onderneming ingesloten in de meest uiteenlopende reglemen-
teringen waarvan de opzet ongetwijfeld verantwoord is; de reglementaire
bepalingen die aan deze bezorgdheid tegemoetkomen, zouden evenwel
anders kunnen worden georganiseerd zonder dat de verantwoordelijkheid
hiervoor moet worden verdeeld over talrijke gezagsdragers waarvan de al
te vaak bureaucratisch getinte interventies elkaar overlappen. De onder-
nemingsbeslissing zou ook kunnen worden vergemakkelijkt indien de
bedrijfsplanning, die in de huidige omstandigheden reeds met zoveel
wisselvalligheden rekening moet houden, niet nog onzekerder werd
gemaakt door belangrijke en veelvuldige veranderingen van de las-
ten die op de rendabiliteit van de onderneming wegen. In geval
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van mislukking wordt het ondernemingsrisico bestraft met een middel-
matige rendabiliteit, fa zelfs met het ontbreken van elke rendabiliteit
voor hen die het hebben genomen; de terugtrekking van hun kapitalen
valt hoe langer hoe nadeliger uit; in sommige gevallen, is ze, in naam
van de onbetwistbare sociale functie van de onderneming, verboden; in
andere gevallen wordt echter, juist op grond van die sociale functie, over-
heidshulp verleend aan bedrijven die zonder die steun over de kop zouden
gegaan zijn, wegens gebreken van het voorbije beheer. Een reden te meer
om de efficiënte uitoefening van deze sociale functie te belonen, maar
precies die beloning wordt te veel aangevochten. Nochtans vormt de winst
van de onderneming, die het resultaat is van een goed beheer, de financiële
grondslag van haar latere ontwikkeling, of welomdat ze de bron is van de
interne besparing van de onderneming, of welomdat ze getuigt van een
voorspoed die nieuwe kapitalen zal doen toevloeien. In de loop van de
jongste decennia werden die kapitalen veeleer verstrekt door kredieten;
talruke factoren hebben het aangaan van schulden door de ondernemingen
bevoorrecht, onder meer het belastingstelsel; alleen reeds tegenover de
financiële instellingen zijn hun verplichtingen, die in acht jaar tijd met 2,5
vermenigvuldigd zijn, sterker gestegen dan hun interne besparing; hun
financiële structuur is geleidelijk verwaterd en de gevolgen hiervan komen
vandaag aan het licht.

De onderneming vormt een entiteit op zichzelf; haar continuïteit
overstijgt de contingente belangen van haar eigenaars, haar staf, haar
personeel en van de Schatkist; zij opent een toekomst voor de werkgelegen-
heid en het inkomen van opeenvolgende generaties; daarom moet haar
voortbestaan worden gewaarborgd. Heffingen van allerlei aard besnoeien
op buitensporige wijze haar rendabiliteit en ondermijnen een van de
grondslagen van haar ontwikkeling. De autoriteiten van sommige landen
hebben de fiscale lasten op de ondernemingen verlicht. De Belgische
regering heeft deze weg schoorvoetend ingeslagen. De ruimere mogelijk-
heden inzake zelffinanciering die voor de ondernemingen uit de belasting-
verminderingen zouden voortvloeien, zouden hun niet aanstonds door
welke ook van de andere nemende partijen mogen worden ontnomen; de
inachtneming van dit beginsel zou de voorwaarde kunnen zijn voor de
toekenning van de belastingverminderingen.

Samen met de economische en sociale kringen heeft de Regering een
aanvang gemaakt met de studie van een nieuw industrieel beleid, dat de
noodzakelijke veranderingen in de waaier van de activiteiten in de hand
moet werken door de investeringen aan te wakkeren en in nieuwe banen te
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leiden, door de scheppingskracht van de porticuliere sector nieuw leven
in te blazen en door de inspanningen van deze laatste aan te vullen met
openbare initiatieven. Hopelijk zal dat gemeenschappelijk onderzoek uit-
monden in een consensus boven de leerstellige tegenstellingen, en zal de
overeenstemming over de grote trekken van een actieprogramma spoedig
door zeer concrete verwezenlijkingen worden gevolgd.

De versnelling van het groeitempo alleen zal echter niet volstaan om
de volledige werkgelegenheid te herstellen. Ook in het geval van een
nieuwe economische expansie zal, volgens de meest objectieve vooruit-
zichten, de werkloosheid in de eerstvolgende jaren aanzienlijk blijven.

De verschijning van een structurele component in de werkloosheid
gaat terug tot het einde van de jaren zestig. Tijdens de jaren van hoog-
conjunctuur gaf men zich van het bestaan van dit nieuwe verschijnsel geen
rekenschap, maar daarna trok het de aandacht door de omvang die het had
aangenomen. Het werd veroorzaakt door een aantal factoren van zeer uit-
eenlopende sterkte; sommige ervan liggen aan de oorsprong van sectoriële
verstoringen die bijzonder moeilijk op te lossen zijn.

De relatieve kostenstijging van de arbeid tegenover die van het kapi-
taal had tot gevolg dat laatstgenoemde factor, overal waar het mogelijk was,
de plaats innam van de eerste. De produktiviteit van de arbeidskrachten,
zoals ze in de statistieken tot uiting komt, werd erdoor verhoogd, maar
ten koste van de werkgelegenheid, vooral in de landbouwen in de industrie.
Die weerslag van het verloop van de respectieve kosten op de werkgelegen-
heid kan de overheid, zeer gedeeltelijk en tijdelijk, opvangen door aan
bedrijven die verhoudingsgewijs meer arbeidskrachten gebruiken, allerlei
hulp of belastingvoordelen te verlenen. Een vertraging van de inflatie van
alle inkomenscategorieën zou een duurzamer remedie zijn. Het is echter te
vrezen dat het nadelige effect van de kostenontwikkeling op de werkgele-
genheid aan kracht zal winnen met iedere stijging van de arbeidskosten.

Het groter aanbod van jonge arbeidskrachten, een gevolg van het
hoger geboortecijfer in de naoorlogse jaren, is natuurlijk maar een tijdelijk
verschijnsel, maar toch zal het nog gedurende enkele jaren een van de
factoren blijven van de huidige toeneming van de werkloosheid in de leef-
tijdsklasse van minder dan 25 jaar. Daar bovenop heeft zich een andere
wijziging geënt : in het hoger onderwijs is de schoolbevolking trager toe-
genomen dan in de jaren zestig, en derhalve is de verlenging van de reële
schooltijd vertraagd.
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De inschakeling van de vrouwelijke bevolking in het arbeidsproces,
die in België lager gebleven was dan in de meeste Europese landen en
in de Verenigde Staten, doet een probleem van veel langere duur rijzen.
Onder overigens gelijkblijvende omstandigheden zou de tewerkstelling van
de nieuwe werkzoekenden een ongewoon grote schepping van arbeids-
plaatsen vereisen; die aanpassing wordt echter bijzonder bemoeilijkt door-
dat de vrouwen naar verhouding meer werkgelegenheid zoeken in de
diensten; nu zijn deze laatste aloverbezet door de terugvloeiing van man-
nelijke arbeidskrachten die vrijkwamen ten gevolge van de toegenomen
produktiviteit in de industrie. Tot nog toe werd geen enkele oplossing
voorgesteld voor dit specifieke probleem van de werkloze vrouwen, dat
tot dusverre wel aandacht kreeg, maar niet nauwkeurig werd bestudeerd,
onder meer uit het oogpunt van ziin. sectoriële gevolgen. De autoriteiten
streven op gepaste wiize naar het verminderen van het aantal gevallen
waarin, op grond van de overigens vrij ruime criteria van de huidige bepa-
lingen, onrechtmatig werkl-oosheidsgeld wordt uitgekeerd. Aan dit misbruik
zijn trouwens niet uitsluitend de vrouwen debet. Hoe dan ook, zelfs indien
die misbruiken werden uitgeroeid, dan nog zou het eigenlijke probleem van
de werkloze vrouwen er niet door opgelost ziin. Sommigen hebben de for-
mule van de deeltiidse arbeid voorgesteld, maar hun bewijsvoering heeft
ongetwijfeld niet voldoende kunnen aantonen dat de voordelen er-
van groter zijn dan de nadelen, want zij werd a priori door anderen
verworpen. Zelfs indien het werd toegepast, zou het middel van de
verkorting van de arbeidsduur, dat oeruiiist naar globale mathematische
berekeningen, niet alle belemmeringen van de tewerkstelling van vrouwen
opruimen.

Er schijnt een afspraak te bestaan om zich niet uit te laten over die
structurele oorzaken die verband houden met het gebrek aan mobiliteit van
de beroepsbevolking. De zeer onderscheiden vakken en beroepen die deze
uitoefent of wenst uit te oefenen vormen op verre na geen homogeen geheel.
De « arbeidsmarkt » bestaat, voor zover er sprake kan zijn van een markt,
uit een zeer verscheiden geheel van aizonderliike deelmarkten. Voor on-
aantrekkelijk, « vuil» of sociaal niet hoog aangeslagen werk bliift het aan-
bod van nationale arbeidskrachten onvoldoende en voor functies die, op
welk niveau ook, een grote inspanning vergen inzake beroepsvorming, is er
beslist geen algemene overvloed aan behoorlijke kandidaten; de taken
die men de rug toekeert moeten, indien mogelijk, nog worden uitgevoerd
door ingeweken arbeidskrachten wier aanwezigheid men vervolgens aan de
kaak stelt. Andere vakken of beroepen worden daarentegen over-
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stelpt met aanvragen, omdat zij bekend staan om het gemakkelijke
en vaste werk, of omdat er een relatief minder strenge vorming
voor vereist is dan voor andere. Er zou meer evenwicht kunnen
worden bereikt indien de waardeschaal van de nog steeds op
oude maatstaven steunende bezoldigingen kon worden herzien in
de zin van een relatieve herwaardering van de bezoldiging van
noodzakelijke, maar weinig aantrekkelijke taken; de starheid van de
inkomensschalen staat een dergelijke aanpassing echter in de weg; van
alle kanten streeft men ernaar de bestaande verschillen tussen het
inkomen van de ene en dat van alle anderen te handhaven. Sectoriële te-
korten, die spoedig opnieuwaan het licht zouden komen mocht het alge-
mene peil van de werkgelegenheid stijgen, zouden kunnen worden vermin-
derd wanneer de elders overtollige arbeidskrachten bekwaam en bereid
waren tot de nodige herscholing; dan nog zou deze laatste doeltreffend
moeten worden georganiseerd.

Bovendien is het onderwijsapparaat niet meer aan de huidige omstan-
digheden aangepast. Het zou op alle niveaus gedeeltelijk op een nieuwe
leest moeten worden geschoeid en worden afgestemd op de behoeften aan
bepaalde vormingen, waarvan de evolutie door de huidige mutatieproces-
sen wordt versneld.

In elk geval zouden tussen aanbod van en vraag naar werk nog lang
sectoriële onevenwichtigheden kunnen bestaan : zij zouden een uiting kun-
nen zijn van een van de tegenstrijdigheden van de maatschappij die de
enkeling volkomen vrij laat in de keuze van zijn vorming en van de daar-
aan verbonden loopbaan, maar tegelijk aan iedereen het recht op de ar-
beid die met zijn keuze overeenstemt en, bij gebrek eraan, een vergoeding
toekent. Door de tegenstrijdigheid te onderstrepen, herinnert men meteen
aan de noodzaak van een betere voorlichting van de jongeren, die behoefte
hebben aan oriëntering.

** *

Zolang spontane factoren, die elkaar in de hand werkten, voor een Monetair beleid.

snelle groei zorgden, steunde de begrotingspolitiek de totale vraag
zodra deze laatste tekenen van verzwakking begon te vertonen en regelde
zij de herverdeling van een bestendig groeiend nationaal inkomen. Het
monetaire beleid trachtte de bestedingen binnen de grenzen van de be-
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schikbare middelen te houden om het externe inkomensevenwicht te
vrijwaren en de stabiliteit van de prijzen in voldoende mate te handhaven;
het hanteerde de korte-termijnrente wanneer het nodig was het kapitaal-
verkeer met het buitenland te beïnvloeden.

Het monetaire beleid kon natuurlijk op verre na niet alles regelen: de
grenzen van zijn mogelijkheden werden in de voorgaande Verslagen van de
Bank reeds vaak behandeld. Maar toch mochten de overheden hopen door
globale maatregelen in zekere mate invloed uit te oefenen op een of andere
economische variabele waarvan het verloop op een bepaald ogenblik voor-
rang scheen te moeten krijgen.

Nu zijn de economische omstandigheden veranderd. Onder de hierbij
gerezen nieuwe problemen zijn er, zoals hierboven is uiteengezet, vrijwel
geen die met traditionele monetaire maatregelen zouden kunnen worden
opgelost.

Zij die verantwoordelijkheid dragen voelen de weerslag hiervan. Zelfs
zonder externe belemmeringen beschikt de overheid niet over instrumen-
ten om de economische activiteit aan te wakkeren in een klimaat van
algemene onzekerheid. De financiële besparingen, enerzijds, en de ver-
schillende bestedingscategorieën, anderzijds, reageren weinig op de ver-
lagingen van het algemene rentepeil, die nochtans nuttig zijn om de
schuldenlasten te verlichten.

Ook heeft het monetaire beleid nauwelijks vat op het type van binnen-
landse inflatie dat voortduurt.

Het is derhalve niet dat beleid dat bij de huidige evolutie van de
nominale besteding het respectieve aandeel van de prijzen en van de
volumes bepaalt. Dat doen de andere (( beleidsvormen » in ruime zin:
de inkomenspolitiek, de prijzenpolitiek en, binnen zekere perken, de bud-
gettaire politiek.

De meest doeltreffende bijdrage tot een evenwichtige groei die het
monetaire beleid in de huidige omstandigheden bij machte is te leveren,
is de vrijwaring van de frank tegen externe verstoringen.

Sedert nagenoeg vijf jaar vormen de internationale monetaire betrek-
kingen een tweeslachtig stelsel : min of meer zwevende valuta's evolueren
er naast groepen van door vaste wisselkoersen onderling verbonden valuta's,
die samen de veranderingen van de eerste ondergaan.
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De landen die de ervaring met zwevende valuta's opdeden kwamen
tot de vaststelling dat de speculatie het evenwicht niet herstelde en dat het
verwachte afschrikkende effect van de koersschommelingen meestal pas
doorwerkte na zeer aanzienlifke bewegingen. Zif gaven zich bovendien
rekenschap van de omvang van het gevaar dat schuilt in het overlaten van
de valutakoers aan de stemmingen van de markt; behalve wellicht in zeer
grote landen, die slechts in geringe mate openstaan voor buitenlandse in-
vloeden, heeft de depreciatie van de verzwakkende valuta's de economieën
opgesloten in een vicieuze cirkel van externe depreciatie, prifsstifging,
externe depreciatie, enz.

Onder die omstandigheden hebben kleine open volkshuishoudingen er
belang bi; gehad de koers van hun valuta vast te haken aan een element
dat hun de voordelen van een relatieve vastheid biedt. Het gewoonlifk door
« slang ))aangeduide valutagebied beantwoordt in grote mate aan die maat-
staf. Het handelsverkeer van de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie
met de overige landen waaruit dit gebied is samengesteld vertegenwoor-
digt zowat 40 pct. van de gezamenliike buitenlandse handel van de Unie.
Het toonaangevende land in dit gebied, met name de Bondsrepubliek
Duitsland, is een land waarvan weinig inflatoire invloed uitgaat.

Zeker, in de periodes waarin de Duitse mark over heel de wereld
werd gevraagd, hebben de schommelingen die de valuta's van de landen
van de « slang » samen tegenover alle andere munten vertoonden, een waar-
devermeerdering van de frank en ook een verlies aan officiële deviezenre-
serves tot gevolg gehad. Die bewegingen konden evenwel worden beperkt,
of welomdat de Duitse overheid tot een zeer lichte opwaardering van haar
munt besloot, zoals in oktober 1976, of welomdat zif op de valutamarkten
dollars kocht en een intern monetair beleid voerde dat de kapitaalinvoer
moest tot staan brengen, zoals in 1977. Zoals hiervoor werd onderstreept,
beroofden de huidige omstandigheden het monetaire beleid van een deel
van zifn doeltreffendheid ten aanzien van de binnenlandse ontwikkelingen,
maar lieten het een actieve rol spelen met betrekking tot het buitenlandse
monetaire evenwicht. Hoewel dat evenwicht in sommige periodes bedreigd
werd, bleef het toch gevrifwaard.

Nochtans is het zó dat de fundamentele toestand van de betalings-
balans van de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie niet meer buiten-
gewoon goed is zoals enkele [aren geleden : vóór de aardoliecrisis was het
lopende overschot van de Unie, verhoudingsgewifs, een van de hoogste. Tal
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van andere industrielanden raakten heel wat erger in de klem, vooral wan-
neer de aardoliecrisis hen overviel terwijl hun toestand reeds wankel was.

Het zijn reële en geen monetaire factoren die de externe positie van de
Belgische economie minder gunstig maakten. De verhoging van de aardolie-
prijs deed het overschot verdwijnen. De specifieke moeilijkheden van sec-
toren waarvan de leveringen aan het buitenland een belangrijk deel van de
totale uitvoer vertegenwoordigden, gaven aanleiding tot het ontstaan van
een weinig belangrijk lopend tekort; die sectoren zijn gehandicapt omdat
ze een intensieve mededinging ondergaan vanwege niet-Europese landen,
of omdat de vraag naar hun produkten trager toeneemt dan de gezamen-
lijke wereldhandel.

Zoals, in andere omstandigheden, het interne waardeverlies van de
munt, is thans de verslechtering van de lopende rekening van de betalings-
balans het syndroom en het zichtbare teken van fundamentele moeilijk-
heden.

Enkel een diepgaande inspanning tot omschakeling van de activiteiten
kan die substantiële veranderingen, die de relatieve positie en de voorspoed
van het land zouden kunnen ondermijnen, ten goede keren. En die in-
spanning zal moeten worden geschraagd door andere saneringen,
andere herstelbewegingen, andere moderniseringen die, samen, dezwakke
plekken van de nationale economiezullen versterken.

De ruime en vrijmoedige voorlichting van iedereen, door allen die ver-
antwoordelijkheid dragen op alle niveaus, zal de horizon verhelderen en de
harde weg vergemakkelijken.

25 januari 1978.
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Basisperiodes

De cijfers die in het onderhavige Verslag worden gebruikt om de ontwikkelingen
van het ene jaar op het andere te beschrijven slaan, behoudens andersluidende
aanduidingen, op dezelfde periode van de beschouwde jaren, nl. die waarvoor de
gegevens van 1977 beschikbaar zijn.

Conventionele tekens

n.b.

het gegeven bestaat niet
nihil of te verwaarlozen hoeveelheden
niet beschikbaar
voorlopig
raming
procent
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INTERNATIONALE ECONOMISCHE EN FINANCIELE
ONTWIKKELING.

Na een duidelijke opleving in het vierde kwartaal van 1975 en tijdens
de eerste maanden van 1976 viel de groei van het gezamenlijke bruto
nationale produkt van de landen die lidzijn van de Organisatie voor
Economische Samenwerking en Ontwikkeling terug tot een jaarlijks tempo
van 3 à 4 pct. Bovendien vertraagde hij naarmate het jaar 1977 verstreek.

Weliswaar nam in de Verenigde Staten van Amerika en in Japan het
bruto nationale produkt in 1977 respectievelijk met ongeveer 5 en 6 pct. toe,
maar in de Europese industriestaten bereikte de gezamenlijke groei daar-
entegen nog geen 2,5 pct. en haalde geen enkel land beduidend meer
dan 3 pct.; de vraag uitgaande van de gezinnen, de bedrijven en het
buitenland was, tegen de verwachtingen in, ontoereikend om een krachtige
spontane opleving in stand te houden, terwijl de toename van de over-
heidsbestedingen over het algemeen in het raam van een saneringsbeleid
of onder de invloed van bijzondere factoren werd afgeremd.

Derhalve volstond het bereikte groeitempo in vele landen niet om
een vermindering van de werkloosheidsgraad mogelijk te maken. Deze is
in het geheel van de Europese Economische Gemeenschap zelfs nog opge-
lopen.

In jaargemiddelde uitgedrukt, verminderde het stijgingstempo van de
prijzen, zowel van het gezinsverbruik als van het bruto nationale produkt,
in de meeste landen, behalve de Verenigde Staten en Italië; in de loop
van het jaar vertraagde het inflatietempo echter ook in deze laatste twee
landen.

Het lopende betalingsverkeer van de leden van de Organisatie voor
Economische Samenwerking en Ontwikkeling met de rest van de wereld
gaf een nog groter tekort te zien dan tijdens het voorgaande jaar : het
vermeerderde tot meer dan 30 miljard dollar, dit is ongeveer 5 miljard dollar
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Grafiek l.
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Verenigd Koninkrijk: National Institute Economic Review.
Verenigde Staten: U.S. Department of Commerce.
Japan: 'rh. Bank of Japan.

I Maandgemiddelden per kwartaal; laatste periode : gemiddelde van oktober-november 1077 voor de, oorspronkelijke leden
van de E.E.G. en voor de Verenigde Staten, oktober 10-77 voor het Verenigd Koninkrijk, vierde kwartaal van 1977 voor
Japan.
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meer dan in 1976. Dat van de Verenigde Staten van Amerika steeg met
ongeveer 16 miljard dollar, maar anderzijds groeide het overschot van
Japan verder aan, evolueerden de balansen van het Verenigd Koninkrijk en
van Italië terug naar een evenwicht en werd het tekort van Frankrijk tot
de helft teruggebracht.

Tijdens het grootste gedeelte van het jaar vloeiden aanzienlijke kapi-
talen naar de laatstgenoemde drie landen, blijkbaar in verband met
renteverschillen maar ook met verwachtingen inzake het wisselkoers-
verloop. Vooral het Verenigd Koninkrijk en Italië konden daarvan gebruik
maken om, hoofdzakelijk via interventies op hun wisselmarkt, hun officiële
deviezenvoorraad aanzienlijk te versterken.

Grafiek 2.

GEMIDDELDE GEWOGEN WISSELKOERSEN VAN VERSCHEIDENE VALUTA'S
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Tabel 1.

BRUTO NATIONAAL PRODUKT, BALANS VAN HET LOPEND VERKEER
MET HET BUITENLAND, CONSUMPTIEPRIJZEN EN WERKLOOSHEIDSGRAAD

Europese
Bonds- I N did I Verenigd I E~on~- I Verenigde IBelgië 1 republiek Frankrijk Italië Japan

Duitsland e er an Koninkrijk G~~~e:- Staten
schap

I I I
Bruto nationaal produkt tegen vaste prijzen 2 (Verande-
ringspercentages t.o.v. het voorgaande jaar) :

1975 ........................................................... - 1,9 - 3,2 + 0,1 - 3,5 - 1,1 - 1,8 - 1,9 - 1,8 + 2,4
1976 ........................................................... + 5,3 + 5,7 + 5,2 + 5,6 + 4,6 + 2,1 + 4,7 + 6,0 + 6,3
1977 ........................................................... + 2,2 + 2,7 + 3,0 + 2,0 + 2,5 + 0,2 + 2,3 + 4,8 + 6,0

Balans van het lopend verkeer met het buitenland 3 (Mil-
jarden dollars) :

1975 ........................................................... + 0,3 + 3,8 0,1 - 0,6 + 1,6 - 3'71 + 0,7 + 11'71- 0,7
œ I 1976 ........................................................... . .. + 3,4 - 6,1 - 2,8 + 2,4 - 2,5 - 7,8 - 1,4 + 3,7

1977 ........................................................... - 0,4 + 2,3 - 3,0 + l,a + 0,5 + 0,8 - 0,3 - 17,5 + 10,0
Consumptieprij zen 4 ( Veranderingspercentages t.o.v. het
voorgaande jaar) :

1975 ........................................................... + 12,8 + 6,0 + 11,7 + 17,1 + 10,2 + 24,2 + 12,5 + 9,1 + 11,8
1976 ........................................................... + 9,2 + 4,5 + 9,6 + 16,5 + 8,8 + 16,5 + 9,7 + 5,8 + 9,2
1977 ........................................................... + 7,1 + 3,9 + 9,5 + 18,1 + 6,7 + 15,9 + 9,2 + 6,4 + 8,2

Werkloosheidsgraad 5 (In procenten) :

1975 ........................................................... 5,3 4,1 3,9 5,7 4,1 3,8 4,4 8,3 2,0
1976 ........................................................... 6,8 4,1 4,3 6,1 4,4 4,9 5,0 7,5 2,1
1977 ........................................................... 7,8 4,0 4,9 7,0 4,3 5,8 5,5 7,0 2,0

1 Voor de balans van het lopend verkeer met het buitenland gaat het om de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie.
2 Bronnen: Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling. Voor België, jaar 1976 : voorlopige berekeningen van het Nationaal Instituut voor de Statistiek; 1977 : ramingen

van het. Planbureau.
3 Bronnen: Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling. Voor België : ramingen van de Nationale Bank van België.
4 Bronnen: België : Minister ie van Economische Zaken; Bondsrepubliek Duitsland : Statistisches Bundesambt ; Frankrijk : Insbibut National de la Statistique et des Etudes Economiques;

Italië : Ietdtuto Centrale di Statistiea ; Nederland : Centraal Bureau voor de Statistiek; Verenigd Koninkrijk : Ministry of Labour; Europese Economische Gemeénschep : Organisatie voor
Economische Semenwerking en Ontwikkeling; Verenigde Staten: U.S. Department of Lebor : Japan: Prime Minister's Office.

5 Percentage van de ingeschreven volledig werklozen t.o.v, de actieve burgerbevolking, inclusief de werklozen. De gegevens van de verschillende landen zijn onderling niet volledig
vergelijkbaar; wel kunnen zij, met enig voorbehoud, gebruikt worden voor de studie van het verloop van de werkloosheid in ieder land.
Bronnen: Europese Economische Gemeenschap : Bureau voor de Statistiek van de Europese Gemeenschappen; Verenigde Staten en Japan : Organisatie voor Economische Sarnen-
werking en Ontwikkeling.



Belangrijke interventies werden ook uitgevoerd in landen met zoge-
naamde sterke valuta's, zoals Japan, de Bondsrepubliek Duitsland en
Zwitserland, met het doel de opwaartse druk op die valuta' s, die vooral
tijdens de laatste maanden toenam, af te remmen.

Desondanks gingen de gemiddelde gewogen wisselkoersen van die
drie valuta's tijdens het afgelopen jaar verder de hoogte in. Ook de koers
van het pond sterling daalde niet verder en ging zelfs vooruit, terwijl aan
de teruggang van de Franse frank vrijwel een einde kwam en die van de
lire duidelijk vertraagde. Van zijn kant verzwakte de koers van de dollar
van de Verenigde Staten, vooral gedurende de laatste twee maanden. Voor
de valuta's van de Skandinavische landen was de waardevermindering nog
duidelijker; tot tweemaal toe werden de omrekeningskoersen in Europese
monetaire rekeneenheden van de Noorse en Deense kroon aangepast; ook
de Zweedse kroon onderging een dergelijke aanpassing in april en ze werd
bovendien sedert 29 augustus voorlopig losgehaakt van de zogenaamde
(( slangmunten n ,

De olie-exporterende landen zouden, zoals het jaar tevoren, op hun
lopende rekening een overschot van om en bij de 40 miljard dollar
geboekt hebben.

Luidens de ramingen van het Internationale Monetaire Fonds is
voor het geheel van de economisch minder ontwikkelde landen die geen
olie uitvoeren de toestand tijdens het afgelopen jaar in verscheidene op-
zichten gunstig geëvolueerd : versnelling van de groei, nieuwe inkrimping
van het tekort op de lopende rekening, verdere aangroei van het brutobe-
drag van het officiële reservebezit.

Op het gebied van de internationale samenwerking vallen weinig
opmerkelijke verwezenlijkingen te vermelden.

Ter uitvoering van vroeger genomen beslissingen heeft het Interna-
tionale Monetaire Fonds verder een deel van zijn goudvoorraad van de
hand gedaan, enerzijds, door verkopen ter financiering van het Trust
Fund, dat een aanvang maakte met het verstrekken van kredieten aan
ontwikkelingslanden en, anderzijds, door restitutie aan de leden van een
fractie van het in goud gestorte deel der quota's. Voorts werd in de schoot
van het Fonds een akkoord bereikt nopens de zogenaamde (( Witteveen-
faciliteit JJ, die het Fonds tijdelijk aanvullende middelen moet bezorgen
om financiële hulp te verstrekken aan leden die met zware betalingsbalans-
onevenwichtigheden te kampen hebben. Dat instrument zal echter pas
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operationeel worden wanneer een bepaald aantallanden formeel toegezegd
hebben een minimumbedrag aan financieringsmiddelen te verstrekken.

Na zowat achttien maanden durende besprekingen mondde de zoge-
naamde (( Noord-Zuiddialoog )) in juni uit in een beperkt beginselakkoord
dat zich evenwel, bij gebrek aan overeenstemming, niet uitstrekt tot een
aantal van de meest belangrijke onderwerpen waarop de discussies be-
trekking hadden.

Naast de verhoging van de wederzijdse kredietruimten in het raam
van de steun op korte termijn en de bijstand op middellange termijn,
vallen in Europees verband alleen enkele overeenkomsten aangaande
technische kwesties te vermelden, zoals bijvoorbeeld de grondslag voor
de belasting over de toegevoegde waarde, de reglementering met betrek-
king tot de financiële instellingen, de belastingcontrole en de berekenings-
wijze van de bijdragen van iedere lid-staat tot de gemeenschappelijke be-
groting. Aan de andere kant werden verscheidene maatregelen geno-
men, zowel binnen de Gemeenschap zelf als in haar betrekkingen met
derde landen, om het hoofd te bieden aan de conjuncturele en struc-
turele problemen van de staal- en de textielindustrie.

BESTEDINGEN EN PRODUKTIE IN DE BELGISCHE ECONOMIE

Zoals in de meeste andere geïndustrialiseerde landen verzwakte ook
in België het groeitempo van de economische bedrijvigheid. De synthetische
curve van de resultaten van de maandelijkse eonjunctuurtests van de Bank
vertoonde een vrijwelononderbroken daling sinds het begin van het tweede
kwartaal van 1976 tot aan het einde van het derde kwartaal van 1977. In
het laatste kwartaal kwam een geringe verbetering aan het licht.

Voor het hele jaar is het bruto nationale produkt, berekend tegen
vaste prijzen op grond van voorlopige ramingen, toegenomen met zowat
2 pct., tegen 5 pct. in 1976. Het verloop van de voornaamste bestand-
delen van dat produkt wordt hierna onderzocht zowel vanuit het stand-
punt van de bestedingen als vanuit dat van de .produktie.

Wat de bestedingen betreft, is de groeivoet van de uitvoer van
goederen en diensten aanzienlijk vertraagd tegenover 1976, wegens
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de betrekkelijk zwakke vraag uitgaande van de belangrijkste handels-
partners van België. Maar ook het groeipercentage van de invoer gaf een,
zij het minder sterke, vertraging te zien, zodat het saldo van de lopende
verrichtingen in goederen endiensten (met inbegrip van de factorinkomens)
uiteindelijk slechts in geringe mate is verslechterd.

Grafiek 3.

SYNTHETISCHE CURVE VAN DE VOORNAAMSTE RESULTATEN VAN DE
MAANDELIJKSE CONJUNCTUURTESTS VAN DE NATIONALE BANK VAN BELGIE l

120 120

100 100

BD BD

60 60

1971 1973 1975 1977

1 In de curve zijn elf reeksen antwoorden uit de door de Bank georganiseerde eenjunctuurtests verwerkt. De antwoorden
van de verschillende reeksen zijn tot een gemeenscbappelijke buais herleid door ze een waardecijfer toe te kennen
naargelang ze in de loop van een bepaalde' maand meer of minder gunstig waren. De waarde van de synthetische curve,
die het gemiddelde van de aldus verkregen weerdecijfers vertegenwoordigt, beliep in de periode 1903·1973 gemiddeld
100 punten.

Ook het overheids- en gezinsverbruik zou minder gegroeid zijn dan
in het voorgaande jaar; de laatstgenoemde component zou vooral in het
tweede halfjaar verzwakt zijn.

De bruto binnenlandse investeringen in vaste kapitaalgoederen van
de bedrijven hebben een teruggang vertoond, omdat de groei in de
tertiaire sector niet kon opwegen tegen de vermindering in de ver-
werkende nijverheid waar de onderbezetting van het produktievermogen
aanzienlijk bleef.

De ongunstige vooruitzichten inzake prijzen en omzet hebben de
bedrijven er ongetwijfeld van weerhouden belangrijke bijkomende voor-
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raden grondstoffen en industriële basisprodukten te vormen, terwijl
de nagenoeg stagnerende produktie een toeneming van de hoeveelheid
goederen in bewerking verhinderde. De vertraging in de vraag veroor-
zaakte wel een vermeerdering van de voorraad afgewerkte produkten.

Grafiek 4.

BRUTO-INVESTERINGEN IN VAST KAPITAAL TEGEN CONSTANTE PRIJZEN
VAN DE BEDRIJVEN EN BEZETTING VAN HET PRODUKTIEVERMOGEN

Em Investeringen legen vc ste prijzen van de jndu~lrje en de tertiaire seclor 1 2 (Inducijfers 1972 :: 100 j linkerschuc! )

&"S3 Investeringen legen veste prijzen van de tertiaire sectcr 1 2 (IndeJlciifers 1972::; 100; linkerschool )

~ Investeringen legen voste prijzen van de industrie 2 3 .4 (Indexcijfers 1972 :: 100; linkerschaal )

140

_ Aantal bedrijven waarvan hel produktievermogen volledig bezet is 3 5 (In procenten van het. aantal bedrijven

die oan de lests hebben deelgenomen i rechterschaal ) 60

100

40120

20

80 ~
V,,;i V,,-1 l0i V,,;i V,,-1 l0i V::I V,,-1

1972 1974 1976 76 77 71 73 75 77

9 maanden

1 Bron: Ministerie van Financiën, Statistiek van de belasting over de toegevoegde waarde.
2 Gedefleerd rekening houdend met de ontwikkeling van de prijsen van de investeringen (tot in H175, gegevens van de

Nationale Boekhouding; sindsdien, ramingen op basis van de prijzen van metalen outillage en in de utiliteitsbouw).
3 Bron: Nationale- Bank van België, eonjunctuurtests.
4 Deze gegevens hebben, voor de meest recente, periode, hetrekking op de volgende sectoren : ijzer en staal, non-ferrome-

talen, meta.a.lverwerking, textiel, papier, leder, houtverwerkiug, bouwmnteriulen, voedingsmiddelen, chemie, aerdolleref-
finaderijen, elektriciteitsbedrijven en bouwnijverheid.
Jaren 1970 tot 1976 : gedane uitgaven. Jaar 1977 : ramingen.

5 Deze gegevens hebben, voor de meest recente periode, betrekking op de onder noot 4 vermelde sectoren, exclusief de
aardolieraffinaderijen, de elektriciteitsbedrijven en de bouwnijverheid.

De investeringen van de gezinnen in woningen, die in het voorgaande
jaar aanzienlijk waren toegenomen, zijn vrijwel niet veranderd.

Onder de diverse categorieën bestedingen hebben enkel de investe-
ringen van de overheid hun groeitempo van het voorgaande jaar bewaard.

De finale aanwending van energie l bij de hierboven vermelde beste-
dingen is gedurende het eerste semester nauwelijks veranderd; het voor-
gaande jaar was ze nog met ongeveer 4 pct. gestegen.

l Deze aanwending werd geraamd door de som te maken van de toegevoegde waarde van de ener-
giesector, van de waarde van de door deze sector gebruikte niet-energetische produktiegoederen
en van de netto-invoer van energetische produkten, met dien verstande dat deze gegevens zijn
uitgedrukt tegen vaste prijzen.

10



In vrijwel alle sectoren van de produktie werd een verzwakking van
de groei opgetekend in vergelijking met het voorgaande jaar.

In de landbouw veroorzaakten een belangrijke inkrimping van het
bezaaide areaal en ongunstige weersomstandigheden een daling van de
totale graanproduktie. Ook zou er een vermindering van het suikerbieten-
areaal geweest zijn, evenals van de bietenopbrengst per hectare. Het ge-
middelde suikergehalte verhoogde echter, zodat de opbrengst aan witte
suiker hoger zalliggen dan in de campagne 1976-1977. Na de mislukte oogst
van het voorgaande jaar steeg de aardappelproduktie met ongeveer
75 pct.

Tabel 2.

LANDBOUW

Plantaardige produktie 1 Veestapel 2 Melkleveringen
(Duizenden tonnen) (Duizenden stules) aan de zuivel-

I
I Aardappelen

I

fabrieken
Gr-anen Suiker- Bunderen Varkens (Miljoenen

bieten liteTs)

1972 ....................... 1.946 4.319 1.106 2.825 4.283 2.510
1973 ....................... 2.094 5.136 1.201 2.963 4.634 2.480
1974 ....................... 2.067 4.465 1.460 3.048 5.034 2.580
1975 ....................... 1.454 4.913 1.049 2.999 4.647 2.579
1976 ....................... 1.758 4.600 714 2.979 4.890 2.611
1977 ....................... V 1.615 V 4.500 V 1.249 2.980 4.892 2.1513

Bron: Nationaal Instituut voor de Statistiek.
1 Raming op basis van de opbrengst per hectare.
2 'I'elling op 15 mei.
3 Leveringen van de eerste negen maanden; overeenstemmend cijfer voor 197H : 2.128.

De varkensstapel vertoonde bij de telling op 15 mei slechts een kleine
wijziging t.O.V. het voorgaande jaar. Sedertdien zou het aantal varkens
zijn gedaald. Het slachten van runderen, met inbegrip van de melkkoeien,
nam gedurende de eerste tien maanden af ingevolge de uitdunning van de
runderstapel tijdens de lange droogteperiode van 1976. Derhalve en
ondanks de maatregelen tot zuivelbeperking in het raam van het landbouw-
beleid van de Europese Economische Gemeenschap, vertoonden de melk-
leveringen in de eerste negen maanden een lichte stijging t.O.V.het voor-
gaande jaar.
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De produktie in de extractieve nijverheid bleef in de eerste tien maan-
den op nagenoeg hetzelfde peil als in het voorgaande jaar; tegenover
een verdere achteruitgang van de produktie in de steenkoolmijnen stond
een forse stijging in de andere extractieve industrieën.

De produktie in de verwerkende nijverheid, die het voorgaande jaar
sterk was toegenomen, groeide tussen het laatste kwartaal van dat jaar en
het tweede kwartaal Van 1977 bijna niet meer verder en ging in het tweede
halfjaar in vergelijking met het eerste zelfs achteruit; voor de eerste elf
maanden vertoonde zij aldus nog slechts een vooruitgang van 0,3 pct.
en bleef zij nog ietwat beneden haar peil van 1974.

Grafiek 5.

PRODUKTIE VAN DE VERWERKENDE NIJVERHEID l

(Lrulexciijers 1970 = 100)
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Bron,' Nationaal Instituut voor de Statistiek. Berekeningen van de Nationale Bank van België.
1 Links : maandgemiddelden per jaar. Reelibs : maandgemiddelden per kwnrteal, gecorrigeerd voor seizoeninvloeden en voor

ongelijke lengte en samenstelling van de maanden; laatste periode : gemiddelde van oktober-november H)77.
2 Het gemiddelde indexcijfer voor 1977 werd geraamd in de veronderstelling dat het voor seizoeninvloeden gecorrigeerde

indexcijfer op hetzelfde peil zou liggen als in november.

De gemiddelde bezettingsgraad van het bestaande produktievermo-
gen liep terug van 76,8 pct. in oktober 1976 tot 73,5 pct. in januari 1977;
de gegevens van de maand mei gaven slechts weinig verandering te zien,
maar in oktober was de bezettingsgraad gedaald tot 72 pct.
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Grafiek 6.

GEGEVENS UIT DE CONJUNCTUURTESTS VAN DE NATIONALE BANK
VAN BELGIE IN DE VERWERKENDE INDUSTRIE

GEMIDDELDE BEZETTINGSGRAAD VAN HET PRODUKTIEVERMOGEN I 2
(In procenten van het bestaande produktievermogen)
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GEMIDDELDE VERZEKERDE ACTIVITEITSDUUR (IN MAANDEN) 5
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-==::::::=:::::_--~---"'-------:::=:::::::: :
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--- ~------------ - 50- 50
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1 Deze grafiek heeft, voor de meest recente periode. betrekking op de volgende sectoren : ijzer- en staalnijverheid,
nou-Ierrometenluijverheid , metcalverwerkende nijverheid, texbiel-, papier-, leder-, boutverwerkende nijverheid, bouwrnn-
terialennijverheid, chemische en voediugsrniddelennijverheid.

2 Deze gegevens hebben betrekking op de maanden [anuari , mei en oktober van ieder [aar.
3 Deze grafiek heeft, voor de meest recente periode, betrekking op de aardolieraffinaderijen en op de onder noot 1 vermelde

sectoren, met uitzondering van de voedingsmiddelennijverheid. Munndgemiddelden per kwartaal.
4 Na uitschakeling van seizoenbewegingen.
5 Deze grafiek heeft, voor de meest recente periode, betrekking op de onder. noot 1 vermelde sectoren, met uitzondering

van de chemische en de voedingsmiddelennijverheid.
6 Bronnen.' Conjunctuurtests van de Nationale Bank van België. Berekeningen van het Directoruat-generaal Economische

en Financiële Zaken van de Commissie van de Europese Gemeenschappen.
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Het eonjunctuurprofiel kwam ook duidelijk tot uiting in het verloop
van de binnen- en buitenlandse bestellingen : na een korte opleving in
het eerste kwartaaloverheerste een dalende tendens tot aan het begin van
het laatste kwartaal.

Dientengevolge vertoonde de door de orderpositie verzekerde activi-
teitsduur, die zich aan het begin van het jaar reeds op een vrij laag peil
bevond, geen verbetering.

Het hierboven geschetste verloop van de produktie kwam niet voor
alle bedrijfstakken op gelijkmatige wijze tot uiting.

In de sector van de consumptiegoederen vermeerderde de produktie
in een beperkte mate. Het oordeel over de orderpositie is vooral slechter

Tabel 3.
BOUWNIJVERHEID

(Maandgemiddelden)

Woningen Utiliteitsbouw .Burgerlijke Investeringa-bouwkunde vastleggingen

Vergun- Vergun- van de over-
Gemiddelde Gemiddelde Gemiddelde heid in prijzenDingen verzekerde Dingen verzekerde verzekerde van Ifl72

l 2
activi teits-

l 4 activiteita- uctiviteits- 6
(Duisenden duur 3 (Duizenden duur 3 duur 5

gun8tige gunstige
(Maanden)

(Miljarden
adviezen) (Ma.anden) adviezen) fran/wn)

1972 ....................... 3,5 7,0 1,0 20,2 13,1 7,8
1973 ....................... 3,8 8.0 1,1 18.4 14,5 6,0

7 7 7 7 7

1974 ....................... 7,1 8,1 0,7 11,0 10,5 5,1
1975 ....................... 5,7 7,2 0,5 10.7 10,2 6.0

7 7

1976 ....................... 7,3 5,5 0,6 8,4 11,0 6,0

1976 lé kwartaal ........ 7,7 5,2 0,5 8,6 11,5 5,8
'.le kwartaal ........ 7,7 5,6 0,6 8,9 11,2 5,7
3e kwartaal ........ 7,0 5,7 0,6 8,1 10,9 5,4
4e kwartaal ........ 6.7 5.6 0,6 8.1 10.5 7,1

1977 le kwartaal ........ 6,6 5,5 0,5 8,3 ]0.4 6,4
'.le kwartaal ........ 6,2 5,4 0.6 7,7 9,9 5,1
3e kwartaal ........ 5,1 5.0 0.5 7,6 !J.2 n.b.
4e kwartaal ........ 5,18 5,1 0.58 7,3 8,8 n.b.

1 Bron: Ministerie van Openbare Werken, Bestuur van Stedobouw.
2 Voor 1972 en 1973, aantal woongebouwen ; daarna aantal woningen.
3 Bron: Conjunctuuroudsrzoekingen van de Nationale Bank van België. De cijfers hebben betrekking op ruwbouw.
4 Voor 1972 en 1973, inclusief sommige constructies andere dan gebouwen. .
5 Bron: Conjunctuurondersoekingen von de Nationale Bank van België.
6 Investeringsvastleggingen die ten goede komen ann de bouwsector, exclusief de woningbouw, van de belangrijkste

ministeriële depnrtementen, het Wegenfonds, de gedebudgetteerde sector en van de lokale overheid. De originele gegevens
werden omgezet in vaste prijzen aan de hand van het indexcijfer van het Institut de Recherches Economiques van de
Université Catholique de Louvain betreffende de prijzen van de werken van burgerlijke bouwkunde,

7 Nieuwe reeks.
S Oktober-november.
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geworden in de laatste maanden van 1976, maar verslechterde sindsdien
niet veel meer.

De produktie van investeringsgoederen nam iets meer toe, dank zij
een minder ongunstig verloop van de orderpositie.

In de sector van de halffabrikaten daarentegen is de produktie iets
gedaald. De teruggang van de orderpositie werd weliswaar onder-
broken in het eerste kwartaal, maar daarna sloeg de marktontwikkeling
'opnieuw om. Dat ongunstige beeld gold vooral de halffabrikaten van de
staal-, textiel- en papiernijverheid, waar de verslechtering van de conjunc-
tuur de structurele problemen nog pijnlijker maakte.

In de bouwnijverheid onderging de produktie van woningen de invloed
van de verzwakking van de vraag, die in de loop van het jaar tot uiting
kwam in verscheidene indicatoren, o.a. een vermindering van het
aantal gunstige adviezen voor bouwvergunningen en de achteruitgang
gedurende de eerste drie kwartalen van de gemiddelde verzekerde activi-
teitsduur voor de ruwbouw van woongebouwen. De beperking van het
bedrag van de hypothecaire inschrijving t.O.V.de verkoopwaarde van de
bezwaarde woongebouwen werd dan ook versoepeld vanaf 1 juni en vervol-
gens opgeheven vanaf loktober.

In de sector van de utiliteitsgebouwen is het aantal gunstige adviezen
voor bouwvergunningen voor de eerste elf maanden met 6 pct. vermin-
derd. De gemiddelde verzekerde activiteitsduur is in deze subsector
gedaald van 8,3 maanden in het eerste kwartaal tot 7,3 maanden in het
vierde kwartaal.

De administratieve nasleep van de fusies van gemeenten remde de
nieuwe investeringsvastleggingen van de lokale overheid. Het totaal van
die vastleggingen en van die van de centrale overheid, uitgedrukt in
vaste prijzen, is niet gestegen tijdens het eerste halfjaar; volgens gedeelte-
lijke gegevens zou het in het tweede halfjaar gedaald zijn. Gedurende het
gehele jaar lag de verzekerde activiteitsduur van de bedrijven van burger-
lijke bouwkunde beneden het peil van 1976.

Over de produktie van diensten zijn geen recente totaalcijfers voor-
handen. Gedeeltelijke gegevens' wijzen over het algemeen wel op een ver-
traging van de expansie.
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Dat is het geval met het merendeel van de diensten die verband
houden met industriële en landbouwactiviteiten en met de verkoop van
de produkten van de bedrijven : de groot-en kleinhandel, de reclame-
sector en het weg-, lucht- en zeevervoer van goederen. De teruggang
van het goederenvervoer per spoor tekende zich nog scherper af; na een
expansie in 1976 is het goederenvervoer via de binnenlandse waterwegen
teruggelopen. De activiteit van de benzinestations, daarentegen, zou heel
wat vlugger gestegen zijn dan in het voorafgaande jaar.

In de sector van de diensten die tegelijkertijd verleend worden aan
bedrijven en particulieren vermeerderden de omzet van de financiële
instellingen en de diensten van de overheid, gemeten volgens het perso-
neelsbestand, ongeveer in dezelfde mate als het voorgaande jaar. De
expansie van de telecommunicatie was echter geringer dan in 1976.

De diensten die alleen aan particulieren worden verleend vertoonden
uiteenlopende ontwikkelingen. Terwijl de bedrijvigheid in de geneeskun-
dige sector en het luchtvervoer verder uitbreiding nam in ongeveer het
vroegere tempo, verminderde de activiteit in de sector van het toerisme
nadat ze in 1976 gevoelig was toegenomen; die evolutie wordt ook be-
vestigd door de aangifte van de horecabedrijven in het raam van de belas-
ting over de toegevoegde waarde; andere uitgaven voor ontspanning en
cultuur namen in hun geheel minder toe. Het personenvervoer via het
spoor liep sterker terug. Het personeelsbestand van de rijksscholen zou, na
een toename in het voorgaande jaar, ongeveer constant gebleven zijn.

WERKGELEGENHEID

In de loop van de jaren 1975 en 1976 - de laatste waarover cijfers
beschikbaar zijn - was de totale werkgelegenheid in de economie ver-
minderd : de verdere, geleidelijke groei van de tewerkstelling in de dienst-
verlenende sector kon niet opwegen tegen de belangrijke teruggang van
het aantal tewerkgestelde arbeiders in de industrie.

In laatstgenoemde sector, de enige waarvoor recente gegevens voor-
handen zijn, blijkt die tendens zich in het voorbije jaar te hebben door-
gezet: in het eerste halfjaar daalde het aantal arbeidsplaatsen met ongeveer
1,5 pct. (d.i. 23.000 eenheden) en volgens de eonjunctuurtests van de
Bank zou die teruggang sedertdien zijn blijven voortduren.
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Grafiek 7.
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De daling van de werkgelegenheid ging gepaard met een stijging van
het aantal gedeeltelijk werklozen, aangezien de bedrijven er waarschijnlijk
de voorkeur aan gaven niet alle overtollige werkkrachten definitief af
te stoten. Zo heeft het gemiddelde aantal gedeeltelijk werklozen vanaf
april het overeenstemmende cijfer van voorgaand jaar overschreden; in
november bereikte het 83.000 eenheden, tegen 56.000 in 1976, hoofdzake-
lijk ten gevolge van de toegenomen gedeeltelijke werkloosheid van mannen.

Het totale aantal werkzoekenden (uitkeringsgerechtigde volledig werk-
lozen, door de overheid tewerkgestelde werklozen, andere verplicht inge-
schreven werkzoekenden en niet-werkende vrijwillig ingeschreven werk-
zoekenden) steeg van 307.000 eenheden per eind 1976 tot 358.000 per
eind 1977.

Die vermeerdering had vooral betrekking op de normaal arbeids-
geschikte uitkeringsgerechtigde volledig werklozen, waarvan het voor
seizoeninvloeden gecorrigeerde aantal in één jaar tijd met ongeveer
40.000 eenheden toenam tot 225.000 per eind 1977, d.i. 5,6 pct. van de
beroepsbevolking of 8,4 pct. van het aantal tegen werkloosheid verzeker-
den. Zij trof de industrie in relatief sterkere mate dan de dienstensector.

Klaarblijkelijk hebben de fundamentele ontwikkelingen van structurele
aard, die reeds in de voorgaande jaren tot uiting kwamen, inzonderheid
de doorgedreven rationalisering van de produktie, de verschuiving in de
internationale arbeidsverdeling en het grote aanbod van vrouwelijke
arbeidskrachten op de arbeidsmarkt, verder hun invloed laten gelden.

Laatstgenoemde factor verklaart wellicht waarom het aantal vrouwe-
lijke werklozen opnieuw iets sneller is blijven stijgen dan dat van de
mannen, namelijk met 22.000 eenheden voor de vrouwen, tegen 19.000 een-
heden voor de mannen. Het aantal normaal arbeidsgeschikte volledig
werklozen omvatte aldus eind december ongeveer 141.000 vrouwen en
84.000 mannen, zodat het aandeel van de vrouwen meer dan 60 pct.
beliep.

Uitgedrukt in procenten van het aantal tegen werkloosheid verze-
kerden, nam het aantal normaal arbeidsgeschikte volledig werklozen toe
in de drie landsdelen. Die stijging was een weinig sterker in het Vlaamse
landsdeel waar het werkloosheidspercentage hoger kwam te liggen dan
in de arrondissementen Brussel Hoofdstad en Halle-Vilvoorde, hoewel het
toch lager bleef dan in het Waalse landsdeel.
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Grafiek 8.
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Bronnen: Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening. Berekeningen van de Nationale Bank van België.
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Voorts was het werkloosheidspercentage het hoogst bij de jongeren
van minder dan 25 jaar, zoals dat reeds sinds verscheidene jaren het geval is.
Toch ~as de relatieve stijging in die categorie minder groot dan in de
overige, zodat het aandeel van de jongeren in het totale aantal normaal
arbeidsgeschikte volledig werklozen afnam ten nadele van de leeftijds-
groep van 25 tot 50 jaar.

Die vermindering van het relatieve aandeel van de jongeren in de
werkloosheid was zeker voor een groot deel te danken aan de toepassing
van maatregelen waartoe in 1976 werd besloten in het kader van de wet
betreffende de economische herstelmaatregelen : instelling van stages
en van het vrijwillige brugpensioen. Eind 1977 liepen ongeveer 17.000 jon-
geren stage en waren bijgevolg niet meer opgetekend bij de werkzoeken-
den; het aantal brugpensioenen toegestaan krachtens de genoemde wet
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op voorwaarde dat de aldus gepensioneerde werknemers werden vervangen
door jonge werklozen bedroeg ongeveer 18.000.

Grafiek 9.
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BTonnen : Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening. Berekeningen VBn de Nationale Bank van België.
1 Voor seizoeninvloeden gecorrigeerde cijfers nan het einde van het kwartaal.

Aan de andere kant werden nieuwe maatregelen genomen om het
aantal door de overheid tewerkgestelde werklozen op te voeren en het
financieel statuut van sommige categorieën van werklozen te verbeteren.
Voorts voorziet de wet betreffende de budgettaire voorstellen 1977-1978
in een uitbreiding van de wetgeving op de stages, een verruiming van de
mogelijkheden tot vervroegd pensioen, de oprichting van een bijzonder
tijdelijk kader in de overheidssector, evenals in maatregelen tot humani-
sering van de arbeid.

LONEN EN ANDERE INKOMENS

De vertraging van het stijgingstempo van de nominale wedden en
lonen in de bedrijven, die omstreeks het begin van 1975 was begonnen,
hield aan. Voor de regelingswedde per maand van de bedienden is het af-
genomen van 10,4 pct. tussen september 1975 en september 1976 tot 8 pct.
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voor de volgende twaalf maanden. Voor het regelingsloon per uur van de
arbeiders daalde het tussen dezelfde periodes van 12,5 tot 9,6 pct. De
vertraging van het stijgingstempo van de consumptieprijzen verzwakte
de invloed van de indexering op de loon- en weddeschaal, terwijl de
nieuwe loonovereenkomsten, net als tijdens het voorgaande jaar, blijk
gaven van een inspanning tot matiging. In tegenstelling met de econo-

Grafiek 10.
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in de nijverheid : Rijksdienst voor Sociale Zekerheid. Regelingsuurloon van arbeiders en regelingamaandloon van
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1 Nominale lonen gedeIleerd met het indexcijfer van de consumptieprijzen.
2 Doordat het regcHn.,gsloon van de arbeiders een uurloon is en dnt vnn de bedienden een maandloon, brengt een overeen-

gekomen vermindering van de arbeidsduur een 6.Lijging mee vau het eerste, maar niet van het tweede. Bij elke vergelij-
king van het respectieve beloop V(tU deze. twee indexcijfers moet met dnt verschil rekening worden gehouden.
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mische herstelwet van 30 maart 1976 bevatte de wet van 24 december 1976
betreffende het behoud van de werkgelegenheid, de koopkracht en het con-
currentievermogen van de economie geen maatregelen ertoe strekkend
nieuwe loonsverhogingen toegekend in collectieve arbeidsovereenkomsten
rechtstreeks tegen te gaan. Zij omvatte wel een indirecte rem door te
bepalen dat bij de aangifte van prijsverhogingen enkel rekening mocht
worden gehouden met loonsverhogingen voortvloeiend uit de binding aan
het indexcijfer van de consumptieprijzen en dat de andere stijgingen, noch
in particuliere contraeten noch in contraeten met de overheid, aanleiding
konden geven tot prijsherzieningen.

De gemiddelde brutoverdienste per gewerkt uur van de arbeiders
in de nijverheid en het vervoer, waarin in beginsel rekening is gehouden
met al de effectief uitbetaalde arbeidsinkomens, is, volgens berekeningen
van de Bank, tussen september 1976 en 1977 met 9,6 pct. gestegen, tegen
10,9 pct. voor de voorafgaande twaalf maanden.

Die stijging is niet representatief voor het verloop van de totale
loonsom, enerzijds, noch van het individuele beschikbare inkomen,
anderzijds. De toename van de bruto loonsom van de arbeiders in de
nijverheid en het vervoer ligt, wegens de vermindering van het aantal
gepresteerde uren als gevolg van de uitbreiding van de werkloosheid,
blijkbaar merkelijk lager dan 9,6 pct.

Het verloop van de nettolonen en het beschikbare inkomen is even
moeilijk nauwkeurig vast te stellen. Uit typevoorbeelden, gekozen aan de
twee uitersten van de gamma waarin het merendeel van de lonen in de
extractieve, verwerkende en bouwnijverheid zich bevindt, blijkt evenwel dat
de vooruitgang van het netto beschikbare maandloon vrijwel niet werd
beïnvloed door de verhoging van de bijdragen voor de sociale verzekering;
er werd immers geen wijziging gebracht noch in de bijdragepercentages,
noch in de bestaande loongrenzen uitgedrukt in reële termen. Ondanks
aanpassingen ten gunste van de laagste inkomens om rekening te houden
met de waardevermindering van het geld, werd die vooruitgang daaren-
tegen enigszins aangetast door de werking van de belastingprogressie.
Zo zouden twee arbeiders die elk drie personen ten laste hebben en in
september 1976 een bruto maandloon genoten van respectievelijk 26.000
en 42.000 frank, in de veronderstelling dat hun bruto maandloon in dezelf-
de mate zou zijn toegenomen als het indexcijfer van de gemiddelde bruto
uurverdienste, nI. met 9,6 pct., hun netto maandloon hebben zien toenemen
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met respectievelijk 9,1 en 7,7 pct. Voor de voorafgaande twaalf maanden
bedroeg het overeenstemmende groeitempo 11 en 10,7 pct.

Hun nettoloon in reële termen, dat rekening houdt met de stijging
van de consumptieprijzen, zou verhoogd zijn met respectievelijk 2,4 en
1,1 pct. Voegt men bij de hiervoor vermelde nettolonen het bedrag van
de kinderbijslagen voor twee kinderen beneden zes jaar, dan zou het
aldus bepaalde beschikbare inkomen, gedurende de twaalf beschouwde
maanden, met respectievelijk 2,3 en 1,2 pct. zijn gestegen.

Wat de brutolonen per uur van de arbeiders betreft, blijkt de voor-
uitgang in nominale termen in België sneller te zijn geweest dan in Neder-
land, de Bondsrepubliek Duitsland, het Verenigd Koninkrijk en de Ver-
enigde Staten, maar trager dan in Frankrijk. In reële termen zou de voor-
uitgang in België sneller zijn geweest dan in de Verenigde Staten, Frankrijk
en Nederland maar trager dan in de Bondsrepubliek Duitsland. In het
Verenigd Koninkrijk zouden de reële lonen gedaald zijn.

De, weliswaar trage, reële groei van de lonen in België sluit aan
bij een lange reeks reële stijgingen sedert de tweede wereldoorlog, die
de bestaansvoorwaarden van de werknemers fel verbeterd hebben. Van
1948 tot 1977 zijn de uurlonen van de arbeiders in reële termen met
ongeveer 270 pct. gestegen. Ondanks de geleidelijke vermindering van de
arbeidsduur, verhoogde de gemiddelde dagverdienste van de mannelijke
arbeiders in de nijverheid in dezelfde periode in reële termen met iets
meer dan 200 pct. De gemiddelde bruto maandverdienste van de bedien-
den in de nijverheid vermeerderde, van haar kant, steeds uitgedrukt in
reële termen, met ongeveer 180 pct. Uit die gegevens mag men niet
afleiden dat de loontrekkenden, in vergelijking met andere groepen be-
roepsinkomens, bevoorrecht werden. De aangeduide groeipercentages
moeten gezien worden in het licht van een algemene verbetering van de
levensstandaard, die alle sociale groepen ten goede kwam.

De door de Staat gedragen bezoldigingen en sociale lasten zouden,
volgens de tijdens de eerste elf maanden verrichte uitgaven op kasbasis
en de vooruitzichten voor december, met 9,8 pct., tegen 12,4 pct.,
zijn toegenomen. Die vertraging van het groeipercentage houdt verband
met de mindere weerslag van de indexering en met de tragere groei van
het personeelsbestand. In tegenstelling met het voorgaande jaar genoot
de overheidssector wel een sociale programmering in de vorm van een
verhoging van de nieuwjaarspremie.
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Grafiek 11.
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Bronnen: Loonkosten per eenheid produkt : Institut de Recherches Economiques van de Université Catholique de Louvain,
Gemiddelde waarde per eenheid : Nationaal Instituut voor de Statistiek. Berekeningen van de Nationale Bank
vau België.
Groothandelsprijzen van afgewerkte industriële produkten : Ministerie van Economische Zaken.

1 Arbeiders en bedienden : kwnrtaalgegevens.
2 Kwartanlgegevens .
3 Jaar 1970 : indexcijfer berekend op grond van prijzen, inclusief de, overdrachtbelastingen ; nadien, indexcijfer berekend

op grond van prijzen, exclusief de belasting over de toegevoegde waarde. Mnandgemiddelden per kwartaal.

Het indexcijfer van de loon- en weddekosten in de verwerkende
nijverheid, opgesteld door het Institut de Recherches Economiques van de
Université Catholique de Louvain, zou tussen de eerste negen maanden
van 1976 en de eerste negen maanden van 1977 met 9,2 pct. gestegen
zijn, tegen 12,8 pct. in de overeenstemmende voorafgaande periode. In
1977 onderging het de weerslag van de verzwaring van de door de werk-
gevers betaalde sociale lasten voortvloeiend uit de invoering van een zelfde
bijdrage voor de arbeidsongevallen te storten door alle sectoren aan de
Rijksdienst voor Sociale Zekerheid, alsmede van de verhoging van het
bijdragepercentage inzake jaarlijkse vakantie en van de loongrenzen der
werkgeversbijdragen, daar waar die grenzen nog bestaan.
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Aangezien de groei van de produktiviteit, tussen de genoemde twee
periodes, iets meer zou vertraagd zijn dan die van de bezoldigingen, zou
het indexcijfer van de loon- en weddekosten per eenheid produkt een
ietwat hogere groei dan het voorgaande jaar hebben vertoond, nI. 2,1 pct.,
tegen 1,4 pct.

Onder de andere kostenbestanddelen is de kostprijs van de netto
financiële verplichtingen in Belgische franken gemiddeld een weinig ge-
daald. Het stijgingspercentage van de gemiddelde eenheidswaarde van de
ingevoerde produktiegoederen, die een belangrijk element van de kost-
prijs uitmaken, liep terug van 7,8 pct. in 1976 tot 0,3 pct.

Voor de verkoopprijzen was de vertraging evenwel minder uitgespro-
ken : de gemiddelde stijging van de groothandelsprijzen van afgewerkte
industriële produkten bleef voor de eerste negen maanden iets onder die van
voorgaand jaar, nI. 3,5 pct., tegen 3,8 pct., terwijl die van de gemiddelde
eenheidswaarde van de uitvoer terugkwam van 5,2 op 2,6 pct.

Per saldo vergrootten de winstmarges. Maar wegens de heel zwakke
ontwikkeling van de verkoop overtrof de groei van de bruto nominale
winsten voor de industrie in haar geheel amper die van de winstmarges.
Voorts verliep die groei in een trager tempo dan in het voorgaande jaar.

Dat algemene beeld verbergt belangrijke verschillen naargelang
van de sectoren en de ondernemingen; er moet, bijvoorbeeld, een
onderscheid worden gemaakt tussen die sectoren die hadden af te rekenen
met de buitenlandse mededinging en de meer beschutte sectoren. In de
niet-industriële ondernemingen, voor het grootste deel behorend tot de
beschutte sectoren, zouden de nominale winsten gunstiger geëvolueerd
zijn dan in de industrie.

De produktie van de landbouw, naar waarde gemeten, ondervond de
nadelige invloed van een prijsdaling : de door de producenten ontvangen
prijzen lagen immers gemiddeld 7,1 pct. lager dan in het voorgaande jaar.
Die factor werd slechts gedeeltelijk goedgemaakt door een verhoging van
de produktie, in volume gemeten, van aardappelen, sommige tuinbouw-
produkten en suiker. Van hun kant overtroffen de door de producenten
betaalde kostprijzen die van 1976 met 5,3 pct. Derhalve vertoonde' het
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totale nominale inkomen van de landbouwers een teruggang die de stijging
met ongeveer 10 pct. van het voorgaande jaar ten dele heeft tenietgedaan.

Over de totale nominale inkomens van de andere zelfstandigen zijn
nog geen recente gegevens beschikbaar.

De bezoldiging van de prestaties van beoefenaars van vrije beroepen
werd, net zoals in 1976, wettelijk begrensd. De bezoldigingen die op
een proportionele basis worden vastgesteld mochten in 1977 de bezoldi-
gingen van kracht op 31 december 1975 en die voor dezelfde prestatie
aangerekend werden overeenkomstig tarief-, honoraria-, barema- of abon-
nementsreglementeringen vastgesteld door de beroepsgroeperingen, niet
overtreffen. De in absolute bedragen vastgestelde bezoldigingen mochten
in de loop van het jaar met 8,5 pct. verhoogd worden. Evenmin als in
1976 werd ter zake enige rechtstreekse controle uitgeoefend.

Volgens de aangepaste begroting van 1977 zou, ondanks een belang-
rijke versnelling van de betalingen uit hoofde van de geneeskundige ver-
zorging en van de vakantiegelden, het groeitempo van de door de centrale
overheid en de organen van de sociale verzekering betaalde of geleverde
prestaties van 14 tot 12 pct. vertraagd zijn. Die vertraging had betrekking
op pensioenen en gezinstoelagen, maar vooral op uitkeringen tot compen-
satie van loonverliezen, inzonderheid de werkloosheidsuitkeringen. Het
daggemiddelde van de totale som van laatstgenoemde uitkeringen ver-
meerderde, voor de eerste tien maanden, met 17,6 pct., tegen 34,6 pct. in
1976.

Wat de inkomens uit roerende vermogens in Belgische franken betreft,
is het groeitempo van de inkomens uit kortlopende beleggingen met vast
rendement vertraagd, in verband met de verlaging van de rentetarieven.
De inkomens uit kasbons en obligaties boekten, dank zij de toename van
het totaal uitstaande bedrag ervan in het voorgaande jaar, een nieuwe
vooruitgang.

Volgens een steekproef bij Belgische vennootschappen zouden de be-
dragen uitgekeerd als nettodividenden met 13,4 pct. zijn gestegen, tegen
een vermindering met bijna 20 pct. in het voorgaande jaar. De reeds ge-
noemde wet van 24' december 1976 bepaalde dat het bedrag van de divi-
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denden van Belgische oorsprong betaalbaar aan de aandeelhouders van
vennootschappen gedurende het jaar 1977 met betrekking tot de winsten
van het boekjaar 1976 niet hoger mocht zijn dan het hoogste bedrag uit-
betaald voor de boekjaren 1972, 1973 en 1974 vermeerderd met 8,5 pct.

PRIJZEN

Het officiële indexcijfer van de groothandelsprijzen der industriële
produkten bleef van november 1976 tot november 1977 vrijwel onver-
anderd, terwijl het in de vorige twaalf maanden met 6 pct. was gestegen.
Buiten een stijging in de loop van de eerste twee maanden van het jaar,
onder invloed van de ingevoerde produkten, waaronder vooral de aard-
olie, was het indexcijfer neerwaarts gericht. Dat algemene beeld werd be-
vestigd door de resultaten van de eonjunctuurtests van de Bank in de ver-
werkende nijverheid.

De vorenvermelde prijsstijging van de ingevoerde produkten maakte
vanaf april plaats voor een aanmerkelijke daling dank zij de ontwikkeling
van de noteringen op de wereldmarkten en de relatieve waardevermeerde-
ring van de Belgische frank; in november bereikte de daling 3 pct. tegen-
over november 1976. De prijzen van de binnenlandse produkten, van hun
kant, bleven stabiel.

Uit de onderverdeling naar de drie produktiestadia blijkt dat de aan-
vankelijke stijging van de prijzen van de grondstoffen en van de halffabri-
katen gevolgd werd door een geleidelijke daling; deze bereikte in november
2,7 pct. voor de eerste van die categorieën en 1,1 pct. voor de tweede. De
prijzen van de afgewerkte produkten gingen licht omhoog bij de aanvang
van het jaar, waarna ze zich stahiliseerden, in november vertoonden ze
een verhoging van 2,2 pct.

Het verloop van de indexcijfers per produkt of groep van produkten
stemde over het algemeen overeen met het hierboven geschetste beeld.
Een uitzondering vormden de produkten van de metaalverwerkende nijver-
heid, waarvan de prijzen enigszins bleven toenemen.

Volgens de beschikbare gegevens, uitgedrukt in nationale valuta's, zou
de stijging van de groothandelsprijzen van de afgewerkte produkten, in
een jaar, in België vergelijkbaar zijn geweest met die van de Bondsrepu-
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Grafiek 12.

GROOTHANDELSPRIJZEN VAN INDUSTRIE LE PRODUKTEN 1
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berekend op grond van prijzen waarin de overdrnchtbelnsfingeu begrepen zijn. Nadien : indexcijfers berekend op grond
van prijzen, exclusief de belasting over de toegevoegde waarde.
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bliek Duitsland en van Nederland, maar aanmerkelijk minder belangrijk
dan in de overige belangrijkste partnerlanden van de Europese Econo-
mische Gemeenschap en dan in de Verenigde Staten.

Het stijgingstempo van de houwprijzen verminderde: voor de herop-
bouwkosten van een gebouw, op grond van de gegevens voor het tweede
halfjaar berekend door de Associatie van Belgische Experts, van 13,3 tot
10,5 pct., en voor de werken van burgerlijke bouwkunde, volgens het in-

. dexcijfer berekend door het Institut de Recherches Economiques van de
Université Catholique de Louvain voor het derde kwartaal, van 11,5 tot
5,5 pct. De resultaten van de eonjunctuurtests van de Bank met betrekking
tot de ruwbouw van gebouwen en de werken van burgerlijke bouwkunde
bevestigden die twee evoluties.

Van eind 1976 tot eind 1977 daalde het indexcijfer van de prijzen
van de landhouwprodukten, berekend door het Ministerie van Landbouw,
met 7,6 pct., terwijl het in het voorgaande jaar met 5,3 pct. was gestegen.
Die daling bleef beperkt tot de plantaardige produkten - inzonderheid
de aardappelen -, terwijl de dierlijke produkten een lichte stijging te
zien gaven.

Het stijgingstempo van de consumptieprijzen Hep van het einde van
het ene jaar tot dat van het andere terug van 7,6 tot 6,3 pct. Laatstgenoemd
percentage kan gunstig worden vergeleken met dat van de meeste partner-
landen van de Europese Economische Gemeenschap, maar het lag hoger
dan het overeenstemmende cijfer voor de Bondsrepubliek Duitsland en,
in mindere mate, dan dat voor Nederland; aan de andere kant was het van
dezelfde orde van grootte als dat voor de Verenigde Staten.

De gemiddelde stijging van de consumptieprijzen vertraagde vanaf de
maand juli, dank zij een rustiger evolutie van de prijzen van de niet
voor de voeding bestemde produkten in het derde kwartaal en van de
diensten en de voedingswaren, in het vierde. De prijzen van deze laatste
gaven in de loop van het jaar dalingen te zien, maar over het geheel over-
heerste niettemin een opwaartse tendens. Wat de diensten betreft, bleef de

. stijging over het geheel genomen krachtig, aangezien ze 10,8 pct. bereikte;
buiten de factoren van structurele aard lieten zich de verhogingen van de
belastingen over de toegevoegde waarde gelden.
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Met het doel de uitwerking van de onregelmatige schommelingen van
de prijzen van groenten en fruit op het indexcijfer van de consumptieprij-
zen te verzachten, besloot de Regering vanaf oktober voor die produkten
een glijdend gemiddelde over drie maanden toe te passen.

Grafiek 13
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Bron: Ministerie van Economische Zaken.
1 VaD 1 [uni 1976 af, nieuw indexcijfer.

De Regering maakte verder gebruik van de traditionele instrumenten
van het prijsbeleid: voorafgaande aangifte van de prijsverhogingen, sectors-
gewijze vaststelling van maxima voor de verkoopprijzen, de tarieven of de
winstmarges, vaststelling van geïndividualiseerde maximumprijzen alsmede
programmacontracten.

De maximale verhoging van de huurprijzen in 1977 werd bij een
wet vastgesteld op 8,.5 pct. van het op 30 november 1976 bereikte
bedrag.
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FINANCIELE TEKORTEN EN OVERSCHOTTEN

De hiervoor beschreven ontwikkelingen in de reëel-economische sfeer
hadden uiteraard een weerslag op het verloop van de financiële overschot-
ten en tekorten van de verschillende sectoren van de economie.

De meeste categorieën van bestedingen - zowel de vraag van het
buitenland als de binnenlandse vraagcomponenten - stegen slechts in
geringe mate, niet alleen in volume, zoals hiervoor werd aangeduid, maar
ook in waarde; alleen het investeringsvolume van de overheid vertoonde
een stijging die vergelijkbaar was met die van 1976.

Tabel 4.

FINANCIELE TEKORTEN EN OVERSCHOTTEN

(Miljarden [ranken)

1976 I 1977 v
1975 1976 1977 T

I
Eerste 10 maanden

A. Saldo van het lopend verkeer met
het buitenland (op trensactie-
basis) ................................. + 14 + 7 - 10 - 4 - 9

B. Tekort of overschot van de binnen-
Icndse sectoren :

1. Nettotekort van de overheid ... - 137 - 170 - 205 - 1761 - 2051

2. Netto-overschot van de bedrijven
en particulieren .................. + 166 + 196 + 215 + 169 + 197
waarvan : Verplichtingen ... (- 211) (- 269) (- 260) (- 218) (- 201)

Vorderingen ...... (+ 377) (+ 465) (+ 475) (+ 387) (+ 398)

3. Diversen en statistische aan-
passingen (A. - B.l. - B.2.) - 15 - 19 - 20 + 32 - 12

Totaal ... + 14 + 7 - 10 - 4 - 9

1 Exclusief de sociale verzekering.
2 Inclusief de sociale verzekering.

Die verzwakking van de groei van de bestedingen remde de toename
van de invoer af. Zij deed ook de netto lopende overdrachten van de over-
heid naar andere sectoren toenemen: zij had een ongunstige uitwerking op
de belastingontvangsten en heeft de Staat ertoe gedwongen een belang-
rijker bedrag werkloosheidsvergoedingen uit te keren.
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Het resultaat van die evoluties was dat het tekort van de lopende
rekening van België met het buitenland over de eerste tien maanden
enigszins verslechterde, nl. van fr. 4 tot 9 miljard, en het financiële tekort
van de overheid, zowel voor haar lopende verrichtingen als voor haar
kapitaalrekening, vermeerderde van fr. 176 tot 205 miljard. Laatstge-

Grafiek 14.

FINANCIELE TEKORTEN EN OVERSCHOTTEN
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1 Een tekort van de rest van de wereld betekent een overschot van de lopende rekening van België met het buitenland;

een overschot van de rest van de wereld betekent een teleert van de lopende rekening van België met het buitenland.
2 Voor de eerste tien maanden van 1!J76 en 1977 : exclusief de sociale verzekering.

noemde beweging had als tegenpost een verruiming van het financiële
overschot van de particulieren en bedrijven van fr. 169 tot 197 miljard.
Die verruiming deed zich uitsluitend voor bij de gezinnen en bedrijven
zonder vennootschapsvorm; zij was de resultante van, enerzijds, een vermin-
dering van de nieuwe financiële schulden van fr. 218 tot 201 miljard en,
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anderzijds, een verhoging van de vorming van financiële activa van fr. 387
tot 398 miljard.

De hier kort samengevatte evoluties van de tekorten en overschotten
van de grote sectoren van de economie worden in de volgende drie hoofd-
stukken uitvoeriger beschreven en toegelicht.

VERRICHTINGEN VAN DE BELGISCH-LUXEMBURGSE
ECONOMISCHE UNIE MET HET BUITENLAND

Voor de eerste tien maanden vertoonde de buitenlandse handel van
de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie, gemeten aan de hand van
de gegevens van de betalingsbalans, een tekort van fr. 51 miljard, tegen
fr. 50 miljard in 1976 [tabel 5, kolom (c)]. Deze cijfers omvatten echter
slechts een deel van de goederentransacties die met krediet werden gefi-
nancierd.

Houdt men rekening met alle transacties op krediet, dan zou de bui-
tenlandse handel voor de eerste negen maanden op transactiebasis, bij
benadering, een tekort van fr. 55 à 60 miljard hebben vertoond, tegen onge-
veer fro 48 miljard het voorgaande jaar.

Volgens de douanestatistieken, daarentegen, zou het tekort voor de-
zelfde periodes verminderd zijn van fr. 93 tot 82 miljard. De afwijkingen
tussen het saldo van de buitenlandse handel geraamd op transactiebasis
en dat van de douanestatistieken zijn o.m. hieraan toe te schrijven dat in
de eerstgenoemde statistieken 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. De boeking van de vervoer-
en verzekeringskosten in de betalingsstatistieken geschiedde niet nood-
zakelijk op een onveranderde wijze : het is niet uitgesloten dat in 1977
een belangrijker deel van de netto-ontvangsten met betrekking tot de
vervoer- en verzekeringskosten onder de desbetreffende rubriek van de
betalingsbalans werd opgetekend, wat trouwens de verhoging van het over-
schot van die rubriek zou verklaren. Voorts omvatten de douanestatis-
tieken ook de bunkerleveranties opgetekend onder de rubriek « Andere
vervoerkosten» van de betalingsbalans; in 1977lieten de bunkerleveranties
een overschot. Ten sjotte dient eraan te worden herinnerd dat de douane-
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Grafiek 15.

SALDO VAN DE BUITENLANDSE HANDEL VAN DE BELGISCH-LUXEMBURGSE
ECONOMISCHE UNIE

(Miljarden franken)
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1 In verband met de talrijke oorzaken waardoor het saldo van de buitenlandse handel volgens de betalingsbalans afwijkt van
dat van de douanestetiatieken, zij yenvezen naar het Tijdschrift van de Nationale Bank van België, april 1972, blz.
XXI-XXII. Een van de oorzaken die in dat nummer wordt anngehneld, is intussen echter uitgeschakeld, nl. de aankopen
en verkopen van militair materieel die vanaf 1972 opgenomen zijn in de. twee stetdst.ieken , muur op het ogenblik waarop
het Tijdschrift werd opgesteld nog niet voorkwamen in de in- en uitvoerbetnlingen van de betalingsbalans, wel in de
post « Niet elders vermeldo transactles van de overheid )J. ,

2 Zie in verband met deze -sfatistiek de toelichting in het nummer van oktober 197G van het Tijdschrift van de Bank,
Cl: Een nieuwe statistiek : Uit- en invoer van de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie - Betalingen, t.ranaucties en
variaties van de netto commerciële vorderingen of schulden tegenover het buitenland (Tabel IX.5) D.

a Ramingen op grond van voorlopige en gedeeltelijke cijfers.
4 Zie tabel 5, kolom (c).



statistieken gedurende zeer lange tijd een voorlopig karakter hebben en der-
halve enig voorbehoud geboden is.

Zoals de gezamenlijke wereldhandel groeide in het voorbije jaar
het volume van de buitenlandse handel merkbaar trager dan in 1976.
De verzwakking van de binnenlandse economische bedrijvigheid, o.m.
ten gevolge van een minder grote buitenlandse vraag, beïnvloedde
vooral de invoer van produktiegoederen en, in mindere mate, van verbruiks-
goederen. Aan de kant van de uitvoer werden vooral de metaalfabrikaten
en de textielprodukten getroffen; bovendien bleef de staalmarkt gedepri-
meerd.

De stijging van de invoerprijzen vertraagde aanmerkelijk, vooral wat
de uitrustingsgoederen en wat de produktiegoederen betrof. Dat was
minder het geval voor de uitvoerprijzen, zodat de ruilvoet, in tegenstelling
met het voorgaand jaar, een verbetering zou hebben vertoond 1.

De vermindering van het handelstekort gedurende de eerste negen
maanden van het jaar, volgens de douanestatistieken, vloeide in hoofd-
zaak voort uit de ontwikkeling van de handel met de lid-staten van de
Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling, andere dan
die van de Europese Economische Gemeenschap, inzonderheid de Vere-
nigde Staten en Zwitserland 2.

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 tien maanden liep het overschot in de overige goede-
rentransacties, met name de arbitrageverrichtingen en de verrichtingen
in niet-monetair goud, terug. Mogelijk is de vermindering van het over-
schot van de betalingen uit hoofde van arbitrageverrichtingen in hoofd-
zaak te wijten aan de beweging van de netto handelsvorderingen op
het buitenland : tijdens de beschouwde periode van het voorbije jaar
zouden die vorderingen meer dan in het voorafgaande jaar vermeerderd
zijn.

l Zie Bijlage 6, tabel l.
2 Zie Bijlage 6, tabel 2.
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Het positieve saldo van het dienstenverkeer is opnieuw sterk toege-
nomen, nI. van fr. 32 tot 42 miljard.

Tabel 5.

LOPEND VERKEER MET HET BUITENLAND l

(Miljarden franken)

Goederenverkeer Parti. Over-
culiere drachten Eind-

Diensten totaal
Uitvoer Invoer Saldo Overige 'I'oteel 4 over- van de

transactdes drachten overheid2 2
3 5 6 (i) =

(c) = (e) = (e)+(f)+
(a) (h) (a) - (h) (d) (c) + (d) (f) (g) (h) (g) + (h)

1972 .................. 582 539 + 43 + 3 + 46 + 14 + 1 - 10 + 51
1973 .................. 724 680 + 44 + 4 + 48 + 9 + 2 - 14 + 45
1974 .................. 959 931 + 28 + 7 + 35 + 16 . .. - 15 + 36
1975 .................. 899 898 + 1 + 18 + 19 + 28 - 3 - 19 + 25
1976 .................. 1.024 1.079 - 55 + 19 - 36 + 43 - 6 - 13 - 12

1976 Eerste 10 m ... 839 A89 - 50 + 12 - 38 + 32 - 6 - 10 - 22
1977 Eerste 10 m. v 895 946 - 51 + 8 - 43 + 42 - 5 - 11 - 17

1 Saldi van de verrichtingen, behalve wat de rubrieken u Uitvoer » en If Invoer » betreft.
2 Het gaat om de gedane betalingen; hun bedrag werd evenwel aangepast om rekening te houden met de kredieten

toegestaan met de medewerking van de Belgische banken. Het loonwerk is erin begrepen.
3 Arbitrageverrichtingen (d.w.z. door ingezetenen in het buitenland aangekochte en aldaar opnieuw verkochte goederen)

en verrichtingen in niet-monetair goud.
4 Zie tabel 6.
5 Deze rubriek omvat o.m. de gelden overgemaakt door de in de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie gevestigde

buitenlandse arbeiders naar hun land van oorsprong.
6 Deze rubriek omvat voornamelijk, als uitgaven, de technische hulp en de bijdragen van de Staat aan de Europes e

instellingen en, als ontvangsten, de stortingen van het Europees Oriëntatie- en Garantiefonds voor de Landbouwaan de
in België en het Groothertogdom Luxemburg gevestigde landbouwers.

Het overschot uit hoofde van de vervoer- en verzekeringskosten steeg
van fr. 6 tot 10 miljard. Zoals reeds werd gezegd, zou het kunnen gaan om
een verschuiving, naar deze rubriek, van netto-ontvangsten uit het goede-
renverkeer. De andere vervoerkosten, waaronder de betaling van bunker-
leveranties, leverden een overschot van fr. 1 miljard op, terwijl het batige
saldo van de door Belgische en Luxemburgse bedrijven in het buitenland
gerealiseerde aannemingscontracten, vooral in aardolie-exporterende lan-
den, vermeerderde van fr. 2 tot 9 miljard.

Rekening houdend met de overdrachten, waarvan het saldo nauwe-
lijks is gewijzigd, liet het lopende betalingsverkeer van de Belgisch-Luxem-
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burgse Economische Unie, volgens tabel 5, voor het geheel van de eerste
tien maanden een tekort van fr. 17 miljard, tegen fr. 22 miljard. Er dient
evenwel te worden vermeld dat de transacties die in 1977 als vergissingen
en weglatingen werden geregistreerd, o.m. omdat de aard ervan niet kon
worden bepaald, aanleiding hebben gegeven tot een netto-ontvangst van
fr. 13 miljard, waarvan een betrekkelijk belangrijk deel - ten minste
ongeveer fr. 5 miljard - blijkbaar was toe te schrijven aan goederen- en

Tabel 6.

DIENSTENVERKEER MET HET BUITENLAND

(Miliarden franken)

Vervoer- Op· Nieten verze-
kerings- Andere brengsten elders Aan- Overige
kosten vervoer- Reis- uit beleg- vermelde Grens- nemings- diensten Totaal
voor koeten verkeer gingen en overheide- arbeiders contreeten 3

het goede- 1 investe- transacties
ringen 2renvervoer

1972 .................. + 5 . .. - 12 + 7 + 9 + 5 - 2 + 2 + 14
1973 .................. + 3 . .. - 17 + 7 + 7 + 5 - 1 + 5 + 9
1974 .................. + 3 ... - 18 + 12 + 13 + 5 - 2 + 3 + 16
1975 .................. + 6 + 1 - 20 + 16 + 15 + 6 - 3 + 7 + 28
1976 .................. + 8 ... - 23 + 23 + 17 + 6 + 4 + 8 + 43

1976 Eerste 10 ill. .. + 6 . .. -- 21 + 19 + 14 + 5 + 2 + 7 + 32
1977 Eerste 10 ill. V + 10 + 1 - 22 + 17 + 16 + 5 + 9 + G + 42

l Kosten voor vervoer van personen, haven- en douanekosten. kosten voor huur, onderhoud en herstelling van schepen en
vliegtuigen, aankoop en verkoop van bunkerleveranties.

2 Deze post omvat in hoofdzaak, ann de kant van de ontvangsten, de huishoudelijke uitgaven van de in de Belgisch.
Luxemburgsc Economische Unie gevestigde internationale instellingen en, aan de kant van de uitgaven, de militaire
uitgaven.

:1 Royalties voor films, octrooien en auteursrechten, makelaarslonen, provisies en diverse huudelskosten, verzekeringspremies
en .uitkeringen (exclusief de verzekeringen van het goederenvervoer, die geboekt zijn bij de vervoerkosten, en de levens-,
kapitalisatie. en kredietverzekeringen, die bij het kupitnalverkeer zijn opgenomen}, enz.

dienstenverkeer; men mag derhalve veronderstellen dat het tekort van
het lopend verkeer in feite beperkt is gebleven tot fr. 12 miljard, zonder
dat men daarom dit gezamenlijk saldo over de verschillende hierboven
beschreven rubrieken kan verdelen.

Er zij, aan de andere kant, aan herinnerd dat, op transactiebasis en
voor België alleen, volgens een ruwe schatting, het tekort in de lopende
rekening, na de correctie waarvan daarnet sprake was, fr. 9 miljard be-
draagt, tegen fr. 4 miljard in 1976 (tabel 4, rubriek A).
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Grafiek 16.

GOEDEREN- EN DIENSTENVERKEER MET HET BUITENLAND l

(Miljarden franken)
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l Zie tabel 5, kolommen (e) en (I).

Het kapitaalverkeer voorkomend in tabel 7 omvat, buiten de contante
verrichtingen van de ingezetenen met het buitenland - de enige die zijn
opgetekend in de gewone voorstelling van de betalingsbalans -, de ver-
richtingen in buitenlandse valuta's tussen ingezetenen en binnenlandse
geldscheppende instellingen en de termijntransacties. Die voorstelling van
de betalingsbalans werpt een licht op de gezamenlijke transacties die,
direct of indirect, een weerslag op de deviezenmarkten konden hebben
en aldus de Bank eventueel verplichtten te interveniëren. De termijn-
verrichtingen tussen ingezetenen of niet-ingezetenen, enerzijds, en de ban-
ken 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.

In zijn geheel sloot het kapitaalverkeer voor de eerste tien maanden
met een batig saldo van fr. 24 miljard, terwijl in het voorafgaande jaar,
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Tabel 7.

KAPITAALVERKEER

(Miljarden franken)

1976
1976 1977 v

1

Eerste 10 maanden

3

1

2

8

8

8

4

9

8

1

7

+

+ 5

- 13

+ 15
+ 7

- 12

- 13

- 29

- 30

1. Kapitaalverkeer van de overheid :
1.1 met het buitenland ..
1.2 in buitenlandse valuta's met de Bel-

gische en Luxemburgse geldschep-
pende instellingen :
1.2.1 vermeerdering (+) of vermin-

dering (-) van de schuld in
buitenlandse valuta's tegenover
Belgische en Luxemburgse ban-
ken ..

1.2.2 vermeerdering (-) of vermin-
dering (+) van het bedrag van
de op termijn van de N.B.B. te
ontvangen buitenlandse valuta's

'I'otaal 1 ...

2. Kapitaalverkeer van de bedrijven en parti.
culieren:
2.1 met het buitenland l .

2.2 in buitenlandse valuta's met de Bel-
gische en Luxemburgse banken :
2.2.1 vermeerdering (-) of vermin-

dering ( +) van de contante
nettotegoeden .

2.2.2 vermeerdering ( -) of vermin-
dering (+) van de nettete-
goeden op termijn ..

Totaal 2 .

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

(+) van de verplichtingen in de vorm
van commerciële kredieten bij hun
oorsprong door Belgische banken ge-
financierd .

3.2 vermeerdering ( +) of vermindering
( -) van het overschot van de con-
tante tegoeden op de overige contante
verplichtingen ..

3.3 vermeerdering ( +) of vermindering
( -) van het overschot van het be-
drag der op termijn te ontvangen Bel·
gische en Luxemburgse franken t.O.V.
het bedrag van de op termijn te leve-
ren Belgische en Luxemburgse franken

Totaal 3 ...

4. Beweging van de positie in buitenlandse
valuta's van de Belgische en Luxemburgse
banken:
4.1 vermeerdering ( -) of vermindering

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

(+) van de nettotegoeden op termijn

Totaal 4 ...

'I'otaal 1 tot 4 ...

+

2

1

1

1

+

+

2

+ 7

+ 3

+ 13

2

+ 8

- 12

+ 4

+ 23

+ 20

6

8

- 17

+

4

2

6

+

+

6

2

5
3

- 18 + 24

l Zie tabel 8.



wegens de spanningen op de valutamarkten, kapitaalafvloeiingen ten
belope van fr. 30 miljard werden opgetekend.

Het kapitaalverkeer van de overheid sloot, zoals in 1976, met een
klein tekort.

Het kapitaalverkeer van de bedrijven en particulieren met het buiten-
land, waarvan de indeling voorkomt in tabel 8, leverde een overschot
van fr. 7 miljard op, tegen fr. 5 miljard in 1976.

De toename van de buitenlandse investeringen en beleggingen in de
Belgisch-Luxemburgse Economische Unie was aanzienlijk. Meer bepaald
werd in de post ((Directe investeringen li een kapitaalinvoer van fr. 30 mil-
jard opgetekend, tegen fr. 19 miljard het voorgaande jaar; de
stijging omvat voor een goed deel leningen - gedeeltelijk op korte
termijn ongetwijfeld - die klaarblijkelijk verband hielden met de vrij-
stelling van roerende voorheffing die door het koninklijk besluit van
16 maart voor de periode van 1 maart tot 31 december werd ingevoerd

.voor de inkomsten van niet-ingezetenen uit leningen toegestaan aan Bel-
gische ondernemingen, op voorwaarde althans dat het nut van die leningen
door de overheid werd erkend. Daarentegen is het positieve saldo van het
kapitaalverkeer van de financiële instellingen van de overheidssector, dat
in 1976, ten gevolge van de inschrijvingen op obligaties door olieprodu-
cerende landen, fr. 9 miljard had bereikt, teruggelopen tot fr. 4 miljard
in 1977.

Aan de andere kant blijkt uit de rubriek 2.2 van tabel 7 dat de
operaties in buitenlandse valuta's van de in de Belgisch-Luxemburgse
Economische Unie gevestigde bedrijven en particulieren met de banken
een overschot te zien gaven van fr. 16 miljard, tegen fr. 2 miljard. Die
beweging hield vooral verband met de vermindering van de contante
tegoeden in buitenlandse valuta's nadat ze in het voorafgaande jaar fors
waren toegenomen.

Het geheel van de transacties van de niet-ingezetenen in franken met
de binnenlandse geldscheppende instellingen sloot met een overschot van
fr. 6 miljard, tegen een tekort van fr. 29 miljard.

In het bijzonder hebben de niet-ingezetenen hun netto contante te-
goeden in franken met fr. 20 miljard verhoogd, terwijl zich in 1976 een
vermindering - van speculatieve aard - met fr. 4 miljard had voorgedaan.
De gewijzigde houding tegenover de frank kan in verband worden ge-
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Tabel 8.

KAPITAALVERKEER VAN DE BEDRIJVEN EN PARTICULIEREN MET HET BUITENLAND

(Miljarden franken)

Private Ledrijven en particulieren
Overheidsondememlngen Buitenlandse investeringen en beleggingen

in de B.L.E.D. Investeringen en beleggingen in het buitenland

waarvan : waarvan : Eindtotaal
Totaal

Financiële Overheids- Totaal Tot.ol Vorming (-)instellingen bedrijven Directe Directe
Effecten investe- Gebouwen Effecten inveete- of opvraging

ringen ringen (+) van (f) =deposito's (e) = (B) + (b)
(a ) (b) (c) (d) (c) +(d) + (e)

1972 ........................... - 1 - 1 + 28 + 4 + 18 + 1 - 46 - 36 - 7 - 1 - 18 - 20
1973 ........................... - 2 - 1 + 38 + 3 + 28 + 3 - 48 - 31 - 7 - 6 - 10 - 13
1974 ........................... - 2 + 1 + 42 - 3 + 42 + 2 - 46 - 15 - 15 - 13 - 4 - 5
1975 ........................... - 1 + 1 + 41 + 2 + 34 + 1 - 48 - 36 - 6 - 3 - 7 - 7
1976 ........................... + 9 . .. + 43 + 1 + 31 + 3 - 44 - 13 - 11 - 18 - 1 + 8

1976 Eerste 10 maanden ... + 9 . .. + 30 ... + 19 + 2 - 34 - 10 - 8 - 15 - 4 + 5
1977 Eerste 10 maanden v + 4 - 1 + 40 + 4 + 30 + 4 - 36 - 12 - 8 - 14 + 4 + 7



bracht met twee verschijnselen, met name de terugkeer van het vertrou-
wen tegen het einde van 1976, na de onrust van de vorige maanden, en het
aantrekkelijke peil van de Belgische rentepercentages tegenover de zeer
lage tarieven in de Verenigde Staten, de Bondsrepubliek Duitsland en, in
mindere mate, Nederland. Zo kwam de Belgische frank naar voren als de
valuta van de cc slang ))die het hoogste rendement opleverde.

Tabel9.

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

MET DE GELDSCHEPPENDE INSTELLINGEN EN VAN DE
VALUTAVERlUCHTINGEN OP TERMIJN

(MiZiarden franken)

1976 1977 v
1972 1973 1974 1975 1976

Eerste 10 maanden

1. Lopend verkeer 1 ..................... + 51 + 45 + 36 + 25 - 12 - 22 - 17

2. Kapitaalverkeer 2 :

2.1 Kapitaalverkeer van de over-
heid ................................ - D - 5 - 4 - 4 - 2 - 2 - 2

2.2 Kapitaalverkeer yan de bedrij-
ven en particulieren ............ - 8 - 18 - 14 - 19 + 8 + 7 + 23

2.3 Kapitaalverkeer van de niet-
ingezetenen in Belgische en
Luxemburgse franken Illet Bel-
gische en Luxemburgse geld-
scheppende instellingen ......... - 11 + 12 - 14 + 15 - 17 - 29 + 6

2.4 Beweging van de positie in bui-
tenlandse valuta's van de Bel·
gische en Luxemburgse banken + 1 - 4 + 4 - 8 - 7 - 6 - 3

Totaal 2 ... - 27 - 15 - 28 - 16 - 18 - 30 + 24

3. Vergissingen en weglatingen ...... . .. + 4 + 5 + 10 + 5 - 1 + 13

4. (= 1. tot 3.) Dit totaal stemt over-
een Illet de verandering in de goud-
en deviezenreserves en in de positie
op termijn in buitenlandse valuta's
en, tegenover het buitenland, in Bel-
gische franken, van de Nationale
Bank van België 3 ..................... + 24 + 34 + 13 + 19 - 25 - 53 + 20

1 Zie tabel 5.
2 Zie tabel 7.
3 Zie tabel 10, kolom (i).

De netto contante en termijntegoeden in buitenlandse valuta's van de
banken stegen in totaal met fro 3 miljard, tegen fr. 6 miljard in 1976.

Het in tabel 7 opgetekende kapitaalverkeer heeft niet alleen betrekking
op transacties van de vrije valutamarkt, doch ook op transacties die verband
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houden met goederenverrichtingen en aldus via de gereglementeerde markt
afgehandeld worden en de deviezenreserves van de Bank op directe wijze
beïnvloeden. Wat de transacties van de gereglementeerde markt betreft,
omvatten de cijfers evenwel slechts een deel van de handelskredieten aan
het buitenland, nI. die welke bij Belgische banken werden gemobiliseerd.
Om een zo volledig mogelijk beeld te hebben van het geheel van de
transacties van de gereglementeerde markt, werd het wenselijk geacht even-
eens rekening te houden met de andere handelskredieten, zoals zij kunnen
worden geraamd. Het aldus bekomen geheel van kapitaaltransacties van de
gereglementeerde markt heeft in de loop van de jongste jaren omvangrijke
bewegingen in de deviezenreserves van de Bank veroorzaakt, nu eens in
positieve, dan weer in negatieve richting. Zo waren sedert 1973 vier
periodes gekenmerkt door kapitaalafvloeiingen, ten bedrage van fr. 15 tot
40 miljard, terwijl vijf andere periodes gekenmerkt waren door toevloeiin-
gen, die fr. la tot 50 miljard bereikten. Die wisselende ontwikkelingen
weerspiegelden o.m. de weerslag van speculatieve bewegingen ten nadele
of ten gunste van de Belgische frank, alsmede verschillen tussen de rente-
percentages in België en in het buitenland.

In totaal sloten de hierboven beschreven lopende transacties en de als
dusdanig in tabel 7 opgetekende kapitaaltransacties voor de eerste tien
maanden - inclusief de vergissingen en weglatingen die, zoals hiervoor
werd vermeld, aanleiding gaven tot kapitaaltoevloeiingen tot een bedrag
van fr. 13 miljard - met een overschot van fr. 20 miljard, tegen een tekort
van fr. 53 miljard in 1976. Tegenover deze cijfers staan overeenstemmende
bewegingen van het geheel van de deviezenreserves en de termijnpositie
van de Bank.

Gedurende de laatste twee maanden van het jaar sloten het lopend
en het kapitaalverkeer met een belangrijk tekort, dat vooral werd ver-
oorzaakt door respectievelijk een toename van de handelsvorderingen op
het buitenland en een vermindering van de tegoeden in Belgische franken
van niet-ingezetenen bij de banken als gevolg van spanningen op de
wisselmarkt.

Ten einde de neerwaartse druk op de Belgische frank af te remmen,
zijn de banken, op verzoek van de Bank, overeengekomen om, met ingang
van 7 december, debetrentetarieven aan te rekenen die overeenstemmen
met het reële tarief van de Belgische frank op de internationale markten,
voor de aan de buitenlandse bankcorrespondenten toegestane postkredieten
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Tabel 10.

NATIONALE BANK VAN BELGIE: GOUD- EN DEVIEZENRESERVES EN POSITIE OP TERMIJN IN BUITENLANDSE VALUTA'S
EN, TEGENOVER HET BUITENLAND, IN BELGISCHE FRANKEN l

(Veranderingen in miljarden franken)

fl:>..
fl:>..

Goud- en deviezenreserves 'I'ermijupoeitie 2 waarvan:

Tegoeden Nettete- Buiten- Positie in
Goud·

bij het In. goeden of
landse

Belgische Buiten-
Belgische Eindtotaal buiten-

Positie in
ternationale -verplich- franken Totaal Iandee Totaal Belgische

voorraad tingen bij valuta's franken Iandse
Monetaire het E.F. à contant

a contant
(f) = (a)

valuta's
valuta's

franken
Fonds M.S.3 + (b) +

(c) + (d) (i)= (g) (j)= (f) (k)= (d) (1) = (e)
(a) (b) (c) (d) (e) + (e) (g) (h) + (h) + (i) + (g) + (hl

1972 ........................... - 2 _ 24 - + 18 + 2 + 16 + 14 - 6 + 8 + 24 + 32 - 4

1973 ........................... - 2 + 4 + 4 + 31 - 1 + 36 - 8 + 6 - 2 + 34 + 23 + 5

1974 ........................... '0 • - 1 - 4 + 18 - 1 + 12 + 15 -14 + 1 + 13 + 33 - 15

1975 ........................... o •• + 5 •• 0 + 14 - 1 + 18 + 1
• .0 + 1 + 19 + 15 - 1

1976 ........................... 00. + 1 ... - 26 ... - 25 + 12 - 12 •• 0 - 25 - 14 - 12

1977 ........................... '0 • - 1 - 24 + 16 ... - 9 o ••
• o.

... - 9 + 16 . ..
1976 Eerste 10 maanden __. . .. + 1 - 8 - 45 ... - 52 + 10 -11 - 1 - 53 - 35 -11
1977 Eerste 10 maanden 0 __ . .. ... ... + 20 ... + 20 o •• · .. ... + 20 + 20 • .0

- --_. - -

1 Exclusief 'de beekboudkundige veranderingen. Zie Bijlage 6, t,abel 3, inzonderheid noot 3.

2 Het teken + wijst op een vermeerdering van de door de Nationale Bank van België te ontvangen buitenlandse valuta's of Belgische franken, of op een vermindering van de te leveren
buitenlandse valuta's of Belgische franken; het teken - wijst op een vermindering van de door de Bank te ontvangen buitenlandse valuta's of Belgische franken, of op een vermeerdering
van de te leveren buitenlandse valuta's of Belgische franken. De voornaamste termijntransacties T'an de Bank zijn ; to verkopen van buitenlandse valuta's tegen Belgische franken Ban
buitenlandse centrale Lauken om het wisselkoersrisico te dekken dat voortvloeit uit het aanhouden van reserves in buitenlandse valuta's; in dit geval laat het opnemen van de termijn-
transacties in de tabel uitschijnen dat sommige, schijnbaar in buitenlandse valuta's luidende tegoeden, in werkelijkheid gesteld zijn in Belgische franken [vermeerdering in kolom (d),
gecompenseerd door een vermindering in kolom (g) en een vermeerdering in kolom (h)]; waren er slechts termijntransacties van die aard; dan zouden de cijfers van de kolommen (f) en
(j) dezelfde zijn; 20 verkopen van buitenlandse valuta's aan de overheidssector in het vooruitzicht vnn komende vervaldagen van de overheidsschuld in deviezen; in dit geval laat het
opnemen van de termijntransacties in de tabel uitschijnen dat sommige deviezenreserves virtueel al opgebruikt zijn [vermeerdering in kolom (d), gecompenseerd door een vermindering
in kolom (g)]; kolom (j) geeft het verloop weer van de beschikbaar blijvende deviezenreserves en verschilt aldus van kolom (1), die de schijnbare evolutie van die reserves weergeeft.

3 Het teken + wijst op een vermeerdering van de nettotegoeden of een vermindering van de nettoverplichtingen ; het teken - wijst op een vermindering van de nettotegoeden of een ver-
meerdering van de nettoverplichtingen.

4 Exclusief het bedrag van de bijzondere trelckingsrechten die België als toewijzing ontving.



in convertibele rekeningen. Deze maatregel heeft tot doel te vermijden dat
sommige buitenlandse correspondenten, in een crisisperiode, in de verlei-
ding zouden komen misbruik te maken van de postkredieten om een
positie tegen de Belgische frank in te nemen.

Voor het jaar in zijn geheel daalden de deviezenreserves van de Bank
uiteindelijk met fr. 9 miljard, tegen fr. 25 miljard in 1976.

Enerzijds ging de Bank verplichtingen aan tegenover het Europese
Fonds voor Monetaire Samenwerking tot een bedrag van fr. 24 miljard.
Deze schuld vloeide voort uit de steuninterventies ten gunste van de
Belgische frank, die vanaf november werden uitgevoerd conform de over-
eenkomst tot vernauwing van de schommelingsmarges tussen de valuta's
van de (( slang » ,

Anderzijds stegen de contante tegoeden in buitenlandse valuta' s, per
saldo, met fr. 16 miljard.

Wat de toestand van de valutamarkten betreft, vertoonde de gemid-
delde koers van de Belgische frank op de gereglementeerde markt aanvan-
kelijk een lichte daling; van maart tot augustus ging hij dan geleidelijk
omhoog, waarna tot november een teruggaande beweging merkbaar werd;
in december steeg hij aanmerkelijk, zodat hij in die maand het peil van
1976 met ongeveer 2,5 pct. overtrof. Die evolutie van de gewogen ge-
middelde koers van de Belgische frank weerspiegelde in ruime mate het
meeslepingseffect van de Duitse mark op de andere slangvaluta's. Binnen
de cc slang ))verzwakte de positie van de Belgische frank evenwel, vooral
vanaf september, tegenover de Duitse mark die door kapitaalbewegingen
tegenover de Amerikaanse dollar en andere valuta' s werd omhoog
gestuwd. De opwaardering van de effectieve koers van de Belgische
frank over het geheel van de beschouwde periode droeg bij, via haar
weerslag op de invoerprijzen, tot de afremming van de binnenlandse in-
flatie. Zij was ongetwijfeld een van de bepalende factoren van de geringere
stijging van de industriële groothandelsprijzen in België in vergelijking
met die van de andere concurrerende landen, zoals blijkt uit grafiek 17.
Men moet er zich evenwel voor hoeden uit een vergelijking tussen de
indexcijfers van de effectieve wisselkoers en van de prijsdispariteiten ge-
volgtrekkingen te maken met betrekking tot de wijzigingen van de reële
concurrentiepositie van het land. De prijsindexcijfers waarop de dispari-
teiten worden berekend, zijn immers, van het ene land tot het andere, op
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Grafiek 17.

GEWOGEN GEMIDDELDE KOERS VAN DE BELGISCHE FRANK OP DE
GEREGLEMENTEERDE VALUTAMARKT EN DISPARITEITEN VAN DE

GROOTHANDELSPRIJZEN VAN DE AFGEWERKTE INDUSTRIELE PRODUKTEN

(Indexcijfer 1975 - 1976 = 100)

110 110

Gemi,ddelde koers gewogen met de uitvoer 1

Gemiddelde koers gewogen meI de invoer I

Dispariteiten van de groothandelsprijzen van de olgewerkte industriële produkten

95

105105

100 100

95

90 90

1971 1973 1975 1977

l Jaren 1971 tot 1976 : daggemiddelden per kwartaal. Jaar 1977 : daggemiddelden per maand. Zie Bijlage 6, tabel 4.
Met de indexcijfers van de gewogen gemiddelde koers van de Belgische frank wordt getracht een antwoord te geven
op de volgende vraag : hoe groot zouden', in een stelsel vau vasto wisselkoersen, de pariteitswijzigingen van de Bel-
gische frank geweest zijn waarvan de gevolgen gelijk zouden geweest zijn aan die van de wisselkoersschommelingen
die zich in het huidige stelsel hebben voorgedaan? De indexcijfers die de Nat.ionale Bank van België beeft berekend
en die in deze grafiek zijn weergegeven, geven de parit.eitswijzigingen aan die gelijkwaardige uitwerkingen zouden hebben
gehad op de gemiddelde kosten voor de buitenlandse koper van de B.J-J.E.U.·produkten en op de gemiddelde kosten voor
de Belgisch-Luxemburgse invoerder van buitenlandse prodakten j zij worden verkregen door de koersindexcijfers van iedere
valuta te wegen met de belangrijkheid respectievelijk van de uitvoer en van de invoer van de Belgiecb-Luxemburgse
Economische Unie met het land of het gebied van die valuta. De indexcijfers die het Internationale Monetaire Fonds
heeft berekend en die weergegeven zijn in grafiek 2 geven de pnriteitswijaigingen ann die gelijkwaardige uitwerkingen
zouden hebben gehad op de handelsbalans van de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie; zij worden verkregen door
de indexcijfers van de koersen van iedere valuta. te wegen met coëfficiënten die afgeleid zijn uit een multilateraal model
van de wisselkoersen dut tegelijkertijd rekening houdt met de kenmerken van de door de Belgisch-Luxemburgse Econo-
mische Unie verhandelde produlden en met de concurrentie tussen deze laatste en ieder van haar partners, niet alleen
in hun bilaterale betrekkingen, maar ook op de markten van de andere landen.

2 Jaren 1971 tot 1976 : maandgemiddelden per kwartaal. Janr 1977 : maandgegevens.
Dit is de verhouding : (gewogen indexcijfer vau het buitenland/indexcijfer van België) X 100. Het indexcijfer van het
buitenland is gewogen zoals het indexcijfer van de gemiddelde gewogen koers van de Belgische frank berekend door de
Nationale Bank van België (uitvoer). De in aanmerking genomen landen zijn de Verenigde Staten, de Bondsrepubliek
Duitsland, Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk, Italië en Nederland.

weinig homogene wijze samengesteld en blijken soms vatbaar voor kritiek.
Bovendien wordt de concurrentiepositie van een land beïnvloed door
andere factoren dan de prijzen of de kosten.

Op de vrije markt lagen de koersen van de buitenlandse valuta' s,
uitgedrukt in franken, meestal iets boven die van de gereglementeerde
markt.
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OVERHEIDSFINANCIEN

Zoals reeds vermeld, zijn de netto financieringsbehoeften van de over-
heid, exclusief de sociale verzekering, voor de eerste tien maanden geste-
gen van fr. 176 miljard in 1976 tot fr. 205 miljard (tabel 4, rubriek B. 1.).
Die bedragen vallen uiteen in een vermeerdering van het financieringste-
kort van fr. 161 tot 186 miljard voor de centrale overheid en van fr. 15 tot
19 miljard voor de lokale overheid.

Tabel Il.

(Mil;arden franken)

NETTO FINANCIERINGSBEHOEFTEN VAN DE OVERHEID

Centrale overheid 1 Lagere overheid 2

1972

1973

1974

1975
1976

87
71

77
130

15G

1976 Eerste 10 maanden .
1977 Eerste 10 maanden .

161
186

7
15
19

22

29

15
19

Gezamelijke
overheid 3

94

86
96

152
185

176
205

1 Zie tabel 12.
2 Openbare netto-uitgiften van leningen en veranderingen in de nettoverplichtingen tegenover het Gemeentekrediet van

België, na. aftrek van de leningen « Staatsaandeel D.

3 Exclusief de sociale verzekering.

Uitgedrukt in procenten van het bruto nationale produkt zou het
financieringstekort van de gezamenlijke overheid, inclusief de sociale ver-
zekering, voor het gehele jaar iets zijn toegenomen : 7 pct. ongeveer, tegen
6,5 pct. in 1976. Volgens voorlopige ramingen zou de overeenstemmende
verhouding in de belangrijkste industriële landen daarentegen gedaald
zijn.

Nadat het in de twee voorafgaande jaren reeds sterk omhoog liep,
groeide het financieringstekort dat door de Schatkist gedekt wordt tijdens
de eerste tien maanden nog verder aan. Die beweging moet echter in hoofd-
zaak aan een niveau-effect worden toegeschreven: hoewel het stijgings-
tempo van de gezamenlijke uitgaven vertraagde van 16,4 pct. in 1976 tot
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15,1 pct. en dat van de gezamenlijke ontvangsten toenam van 12,4 tot
14,6 pct., was de aangroei van de uitgaven in absolute cijfers immers be-
duidend groter dan die van de ontvangsten.

Het tekort in de lopende verrichtingen ten laste van de Schatkist ver-
meerderde, voor de beschouwde maanden, van fr. 80 tot 96 miljard, vooral
wegens de bijkomende uitgaven en het verlies aan ontvangsten voort-
vloeiend uit de gestegen werkloosheid.

Het stijgingspercentage van de lopende uitgaven 1 bedroeg 15,3 pct.,
tegen 17,8 pct. in 1976. De voornaamste stijgingen hadden betrekking op
de volgende categorieën : de cc inkomensoverdrachten », vooral die ten
gunste van de ziekteverzekering, van de werkloosheidsverzekering, van de

Tabel 12.

NETTO FINANCIERINGSBEHOEFTEN VAN DE CENTRALE OVERHEID

(Miliardea franken)

Door de Schatklsb gedekte nettobehoeften 1

Saldo van de verrichtingen Provolgens begroting 2 Overige memorie Overigenetto- Eind·
ontvang- Netto- Contruc- netto- totaaltuele behoeftenLopende Kapibaal- sten (+) uitgaven uflossiugen 7verrich- verrich- Tot"al of -uit-

tingen tingen gaven (-) val) de
rijksschuld3 4 5

6

(c) = (e) = (b) =
(a) (b) (a) + (b) (d) (c) + (d) (f) (g) (e) + (g)

1972 ........................... ... - 59 - 59 - 5 - 64 20 - 23 - 87
1973 ........................... - 4 - 58 - 62 + 11 - 51 35 - 20 - 71

1974 ........................... - 1 - 57 - 58 + 1 - 57 39 - 20 - 77

1975 ........................... - 43 - 71 - 114 + 5 - 109 35 - 21 - 130
1976 ........................... - 54 - 77 - 131 - 2 - 133 48 - 23 - 156

1976 Eerste 10 maanden .. - 80 - 64 - 144 + 1 - 143 39 - 18 - 161
1977 Eerste 10 maanden .. - 96 - 72 - 168 ... - 168 39 - 18 - 186

1 BTon : Ministerle van Financiën.
2 Werkelijke ontvangsten en uitgaven ,gedurende iedere periode; ongeacht het begrotingsjaar waarop zij betrekking hebben

en zonder inachtneming van de interne overschrijvingen.
3 Zie Bijlage 6, tabel u.
4 Met inbegrip von de uitgaven van het Wegenfonds.
5 Exclusief de ontvangsten en uitgaven voortvloeiend uit 'Veranderingen in de rijksschuld.
6 Aflossing door terugkoop ter beurze of uitloting.
7 Deze bedragen stemmen overeen met de nettostijging vnn de gedebudgebteerde schuld ten laste van de Staat, d.w.a. met

de voorfinanciering van sommige bestedingen vun de centrale overheid waarvoor zelfstandige lichamen en instellingen
direct zorg dragen.

1 Voor de berekening van het stijgingspercentage van de lopende verrichtingen is rekening gehou-
den met, enerzijds, de lopende ontvangsten die door de centrale overheid geïnd werden maar die,
buiten de begroting, rechtstreeks werden toegewezen aan sommige fondsen en instellingen en,
anderzijds, de ermee gefinancierde lopende uitgaven van die fondsen en instellingen.
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lokale overheid en van het gesubsidieerde onderwijs, verder de « lonen en
pensioenen )), waarvan het stijgingstempo nochtans reeds sedert enkele
jaren vertraagt en de cc rente op de rijksschuld », die de invloed onderging
van de voortdurende aangroei van die schuld, ten slotte de « begrotings-
fondsen n , waar de aangroei vooral betrekking had op de uitgaven van het
Wegenfonds, het Fonds voor Economische Expansie en het Speciale
Gemeentefonds.

Het groeitempo van de lopende ontvangsten - hoofdzakelijk belas-
tingontvangsten - nam toe van 12,5 tot 14,7 pct. Niettemin gaven de
verschillende categorieën belastingontvangsten, zoals in het voorgaande
jaar, een soms zeer uiteenlopende ontwikkeling te zien.

Het stijgingstempo van de directe belastingen liep op van 9,4 tot 18,2
pct. Terwijl de opbrengst van de meeste categorieën directe belastingen
in 1976 in meer of mindere mate de nasleep van de recessie van 1975 had
ondergaan, viel er in het verslagjaar in de meeste gevallen een duidelijke
kentering waar te nemen, behalve voor de kasontvangsten uit hoofde van
de ingekohierde vennootschapsbelasting, die andermaal merkelijk vermin-
derden, hoofdzakelijk als gevolg van een aantal fiscale ontheffingen. Het
stijgingspercentage van 1977 werd gunstig beïnvloed door technische
factoren : de aanpassing van de bedrijfsvoorheffing op het vakantiegeld
en een zekere inhaalbeweging bij de inkohiering van de personen-
belasting.

Het verloop van de opbrengst van de indirecte belastingen ondervond
daarentegen de weerslag van de vertraging zowel van de economische groei
als van de prijsstijging. Het stijgingspercentage van de opbrengst van
de belasting over de toegevoegde waarde verminderde, na aanpassing van
de gegevens om ze van het ene tot het andere jaar vergelijkbaar te kun-
nen maken, van 18,1 pct. tot 12,9 pct. Die vertraging zou nog scherper
geweest zijn, indien het tarief van de belasting over de toegevoegde
waarde op bepaalde goederen en diensten vanaf 1 april niet verhoogd
was.

Het negatieve saldo van de kapitaaltransacties is gestegen van fr. 64
tot 72 miljard.

Voor de eerste tien maanden steeg aldus het gezamenlijke tekort op
de hierboven vermelde lopende en kapitaaltransacties van de eigenlijke
begroting van fr. 144 tot 168 miljard.
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Door die bedragen te verhogen met het negatieve saldo van verschil-
lende andere uitgaven en ontvangsten van de centrale overheid [kolom-
men (d) en (g) van tabel 12], verkrijgt men de reeds vermelde cijfers
van de gezamenlijke financieringsbehoeften van de centrale overheid, nI.
fr. 186 miljard in 1977, tegen fr. 161 miljard in 1976.

Zoals de voorgaande jaren financierde de centrale overheid haar
nettobehoeften uitsluitend met de opbrengst van schulden in Belgische
franken. De netto-uitgiften van gevestigde leningen namen toe van
fr. 94 tot 179 miljard, zodat de nettoaangroei van de vlottende schuld
beperkt bleef tot fr. 7 miljard, tegen fr. 68 miljard in 1976. Die vertraging

Grafiek 18.

SCHULD IN BELGISCHE FRANKEN VAN DE CENTRALE OVERHEID 1

(Veranderingen in miliarden franken)
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van de aangroei van de vlottende schuld kan hoofdzakelijk worden toe-
geschreven aan het verloop van het rechtstreekse en indirecte beroep van
de Schatkist op de Bank en aan dat van de kortlopende schuld van de
intercommunale verenigingen voor debouw van autowegen, bij het
Gemeentekrediet van België.

Aangezien de centrale overheid buiten de Bank meer middelen
(fr. 201 miljard) aangetrokken heeft dan zij nodig had om haar netto
financieringsbehoeften te dekken (fr. 186 miljard), was de Schatkist
in staat haar beroep op de rechtstreekse kredietmarge bij de Bank
ten belope van fr. 14 miljard af te lossen en haar beroep op het Ren-
tenfonds, waarvoor dit laatste terugviel op het voorschottenkrediet van de
Bank, volledig aan te zuiveren. Aan het einde van het jaar lag het recht-
streekse en indirecte beroep van de Schatkist op de Bank echter fr. 18 mil-
jard hoger dan eind 1976.

Op 15 juli sloten de Belgische Staat en de Bank een nieuwe overeen-
komst waardoor de rechtstreekse kredietmarge van de Staat bij de Bank
verhoogd werd van fr. 20.616 miljoen tot 37 miljard, hierin begrepen

Tabel 13.

DEKKING VAN DE NETTO FINANCIERINGSBEHOEFTEN
VAN DE CENTRALE OVERHEID

(Veranderingen in miljarden franken)

Schuld in Belgische {ranken

Rechtstreeks en indirect
beroep op de

Nntionule Dank van België

Schuld in Schatkist- Eindtotaal
buitenlandse certitïcaten 1

valuta's Schutkist- aangehouden Overige 'l'otaal
certificaten door het schuld

in het Rentenfonds 'I'otaul
bezit van en gefinnn-
de Baule eierd door

voorschotten
van de Bank (d) = (f) = (g) =

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

1972 ....................... - 15 - 4 . .. - 4 + 106 + 102 + 87
1973 ....................... - 3 - 1 . .. - 1 + 75 + 74 + 71
1974 ....................... - l + 3 . .. + 3 + 75 + 78 + 77

1975 ....................... - 1 - 1 ... - 1 + 132 + 131 + 130
1976 ....................... - 1 + 16 + 1 + 17 + 140 + 157 + 156

1976 Eerste 10 maand. - 1 + 16 + 11 + 27 + 135 + 162 + 161
1977 Eerste 10 maand. ... - 14 - 1 - 15 + 201 + 186 + 186

1 De cijfers van deze kolom zijn deanlfde als die van tabel 12, mnor met omgekeerd teken. Zie ook Bijlage 6, tabellen
o en Obis.
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fr. 6 miljard die als compensatie dienen beschouwd te worden voor het
verlies aan financieringsmiddelen dat voor de Schatkist voortvloeide uit
de afschaffing van een zelfde bedrag schatkistcertificaten van de zogenaam-
de (( tranche B ll, die volledig in het bezit waren van het Rentenfonds.
Daarbij aanknopend sloten de Minister van Financiën, het Rentenfonds
en de Bank een protocol dat nauwkeurig bepaalt op welke voorwaarden
de Bank, via het Rentenfonds, aan de Staat, boven de hem toegekende
kredietmarge, tijdelijk aanvullende middelen kan verschaffen ter dekking
van zijn seizoenmatige en onvoorziene tekorten. In dergelijke omstandig-
heden zal het Rentenfonds op schatkistcertificaten inschrijven. Ingeval
zijn gewone middelen, die bij voorrang dienen voor de regulering van de
markt der langlopende overheidsfondsen en van de daggeldmarkt, daartoe
ontoereikend zijn, kan het Rentenfonds, binnen de grenzen van een over-
eengekomen plafond l, een beroep doen op een speciale voorschottenlijn
bij de Bank. Zolang het Rentenfonds die bijzondere voorschotten niet
volledig heeft terugbetaald, kan de Bank, tot het bedrag van die voor-
schotten, een bod doen bij de wekelijkse toewijzingen van certificaten van
het Rentenfonds. De opbrengst van de aan de Bank toegewezen certi-
ficaten wordt bij voorrang besteed voor de terugbetaling van de speciale
voorschotten.

De overeenkomst van 15 juli bepaalt tevens dat het gecumuleerde
bedrag van de werkelijk opgenomen speciale voorschotten en van de certi-
Iicaten van het Rentenfonds in het bezit van de Bank uitdrukkelijk moet
voorkomen in een afzonderlijke post van de weekstaat van de Bank die
in het Belgisch Staatsblad wordt gepubliceerd 2.

SCHULDEN EN VORDERINGEN VAN DE BEDRIJVEN
EN PARTICULIEREN

In de loop van de eerste tien maanden is het financieringsvermogen
van de gezinnen en bedrijven, m.a.w. hun nettobijdrage tot de financie-
ring van de bestedingen van de overheid en van het buitenland, met
fr. 28 miljard toegenomen. Dat bedrag was vooral de resultante van een

1 Dit plafond werd eerst vastgesteld op fr. 15 miljard, vervolgens verminderd tot nul eind septem-
ber en op 15 december weer op fr. 15 miljard gebracht.

2 Voor meer bijzonderheden omtrent deze regelingen ter financiering van de Schatkist, zij verwezen
naar het ter zake in het Tijdschrift van de Nationale Bank van België van september 1977 gepubli-
ceerde artikel, blz. 3-20.
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Tabel 14.

KAPITAALREKENING VAN DE BEDRIJVEN EN PARTICULIEREN

(Miljarden franken)

CJ1.co

1976 I 1977 Verandering van de
eerste 10 maanden

1975 1976 UI'77 r van 1977 t.o.v. de

Eerste 10 meunden
eerste .10 maanden

van 1976

A. Financieringsvermogen : I

1. Kapitaalmiddelen :

l.1 Brutobesparingen l ........................ 525 599 630 r 484 r 530 r+ 46

i.s Netto kapitaaloverdrachten herkomstig
van de overheid ........................... 33 48 53 r 40 r 44 r+ 4

l.3 Diversen 2 ................................. 19 24 27 T 20 r 23 T+ 3--- 577 --- 671 --- 710 ---r 544 ---r 597 --r+ 53

2. Bruto kapitaalvorming " ..................... 4114 4754 4954 r 375 r 400 r+ 25--- --- --- --- ---
3. Financieringsvermogen (= 1. - 2.) 5 •.. 166 196 215 169 197 + 28

B. Veranderingen in de nettovorderingen :

1. Financiële verplichtingen fi .................. 211 269 260 218 201 - 17

2. Fmanciële activa 1 ........................... 377 465 475 387 398 +11--- --- ---

I
--- ---

3. Nettovorderingen (= 2. - 1.) ............ 166 196 215 169 197 + 28

1 Ingehouden brutowinsten (met inbegrip van de" afschrijvingsbedragen) van de vennootschappen en bedragen van het niet-verbruikte deel van de beschikbare inkomens van de gezinnen.
Bronnen: Jaar 1975 : Nationaal Instituut voor de Statistiek. Jaren 1976 en 1977 : ramingen yan het Miuisterie yan Economische Zaken.

2 Per saldo berekende bedragen.
3 Vaste investeringen en investeringen in voorraden van de bedrijven, evenals woningbouw.

Bronnen: Zie bronnen van noot 1 hierboven.
4 De ramingen die voor deze rubriek worden verstrekt door de onder noot 1 aangehaalde bronnen werden aangepast eau de laatste beschikbare gegevens over de betalingsbalans.
5 Bedrag van de besparingen van de particulieren en de bedrijven, waarmee per saldo de bestedingen van de overheid en de netto-uitlening aan de rest van de wereld worden gefinancierd.

Dit bedrag is, per definitie, gelijk aan de verandering in de nettovorderingen vso de parbicu liereu en bedrijven. Zie B. 3. van de tabel.
fi Zie tabel 15.
1 Zie tabel 19.



stijging van de brutobesparingen, die slechts ten dele werd gecompenseerd
door de aangroei van de bruto kapitaalvorming. De toename van de
vorming van nettovorderingen door de gezinnen en bedrijven, waarin
de aangroei van het vermelde fînancieringsvermogen tot uiting komt, was
zowel het gevolg van een stijging van de vorming van financiële activa
als van een achteruitgang van de nieuwaangegane financiële verplich-
tingen.

Bij een verdere onderverdeling blijkt dat de vennootschappen zowel
hun bruto kapitaalvorming als hun brutobesparingen in beperkte mate
vermeerderden, derwijze echter dat hun financieringsbehoeften een lichte
stijging te zien gaven. In het financiële vlak kwam die evolutie tot uiting
in een teruggang van de vorming van financiële activa, die sterker was dan
de vermindering van het beroep op nieuwe leningen en kredieten.

Van hun kant vormden de gezinnen, inclusief de bedrijven zonder
vennootschapsvorm, eveneens meer brutobesparingen dan in het vooraf-
gaande jaar; die verhoging werd niet volledig opgeslorpt door de no-
minale stijging van hun bruto kapitaalvorming in woningen, zodat hun
fînancieringsvermogen nog toenam. Die ontwikkeling leidde in de Iinan-
ciële sfeer tot een merkelijke aangroei van de vorming van financiële
activa, terwijl de nieuwe schulden in mindere mate hoger lagen dan die
aangegaan in 1976.

a) Financiële verplichtingen.

De bedrijven en particulieren samen gingen over de eerste tien
maanden minder nieuwe schulden aan dan in het voorafgaande jaar : hun
gezamenlijke financiële verplichtingen stegen met fr. 201 miljard, tegen
fr. 218 miljard; eind oktober bereikten ze naar schatting een bedrag van
ruim fr. 2.200 miljard.

De vastgestelde vertraging was uitsluitend het gevolg van de kleinere
aangroei van de schulden van de bedrijven: fr. 113 miljard, tegen fro 142
miljard. Zij kwam sterker tot uiting in hun langlopende dan in hun kort-
lopende schulden; in het eerste semester namelijk was de aarzeling om
langlopende schulden aan te gaan bijzonder groot, o.m. in verband met
het feit dat de debetrente op lange termijn die op korte termijn gevoelig
overtrof en met de verwachting dat de tarieven voor langlopende kredieten
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zouden verminderen; in die periode vertoonde het beroep op kortlopende
kredieten dan ook een lichte versnelling.

De particulieren, van hun kant, verhoogden hun verplichtingen over
de eerste tien maanden met fr. 88 miljard, tegen fr. 76 miljard. De op-
genomen kortlopende kredieten stegen met fr. 19 miljard, zoals in 1976; de
toename van de aankopen van duurzame verbruiksgoederen - vooral
personenwagens en huishoudartikelen - die erdoor worden gefinancierd,
was niet sterker dan het voorgaande jaar. Het beroep op langlopend krediet
was, van zijn kant, belangrijker dan het voorgaande jaar : onder invloed
van de stijging van de prijzen vertoonde de woningbouw nog een nominale
expansie.

Tabel 15.

FINANCIELE VEHPLICHTINGEN VAN DE BEDHIJVEN EN PAHTICULIEHEN

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

Bedrijven Particulieren

Korte

I
Lange

I
Korte

I
Lange

I
Eindtotaal

termijn termijn Totaal termijn termijn Totaal

(Veranderingen in miljarden franken)
1972 ........................ + 44 + 50 + 94 + 10 + 29 + 39 +133

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

1974 ....................... + 58 + 81 +139 + 5 +41 + 46 +185

1975 ....................... + 74 + 82 +156 + 9 + 46 + 55 +211

1976 ....................... + 62 +107 +169 + 26 + 74 +100 +269

1976 Eerste 10 maand. + 51 + 91 +142 + 19 + 57 + 76 +218
1977 Eerste 10 maand. + 46 v+ 67 v+113 + 19 + 69 + 88 v+201

(Veranderingen in procenten)
1976 Eerste 10 maand. r+ la I r+ 11 I r+ 11

I
+ 32

I
+ 15

I
+ 17 Ir + 13

1977 Eerste 10 maand. r+ 8 r+ 7 r+ 8 +22 + 15 + 16 r + la

(Uitstaande bedragen in miljarden [ranlcen]

1977 31 oktober ......... r 598
I r

984 I -i .582
I

105
I

524

I
629 Ir2.211

De debetrentetarieven voor de kortlopende kredieten aan de bedrijven,
die maxima hadden bereikt in oktober 1976, vertoonden in de loop van de
eerste elf maanden een belangrijke daling. Van begin januari tot eind
november verminderden de minimum debetrentetarieven bij benadering
met 4,25 pct. voor de disconto- en acceptkredieten, met 3,25 pct. voor
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de gewone voorschotten en met 3,40 pct. voor de cc straight loans »,

d.w.z. voorschotten met vaste vervaldagen en voor bepaalde bedragen,
waarvan de kostprijs nauwaansluit bij de rente op de interbankenmarkt.
In december deed zich, in verband met de spanningen op de valutamarkt,
een plotselinge ommekeer voor in het renteverloop : de monetaire overheid
trok haar tarieven op en de geldmarkt verkrapte, zodat ook de kostprijs
van de kortlopende kredieten aan de bedrijven omhoogging; de minimum
debetrentepercentages stegen in die maand ongeveer met 3 pct. voor de
disconto- en acceptkredieten, met 3,1.5 pct. voor de cc straight loans ))
en met 1,50 pct. voor de gewone kaskredieten. Niettemin lagen die tarieven
aan het einde van het jaar nog lager dan in het begin ervan.

Ook de kostprijs voor langlopende leningen werd verlaagd, maar
weI later en ook in geringere mate dan die voor de korte kredieten; hij was
in 1976 trouwens ook minder sterk gestegen dan deze laatste. De debet-
rente toegepast door de financiële instellingen van de overheidssector ver-
minderde met 0,90 pct. voor de investeringskredieten en met 0,50 pct.

.voor de huisvestingskredieten.

Tabel 16.

GEOPENDE KHEDIETEN l AAN DE BEDRIJVEN EN PARTICULIEREN

(Miliarden. franken)

Nieuw geopende kredieten
Veranderingen in het bedrag

van de door de banken
geopende kredieten 2 Financiële

over IIeidsins tellin gen
Private

Investe- Huisves- spaarkassen
ringskre- Overige Tota.al Beroeps- tinga-

dieten kredieten krediet krediet

1972 .................................... + 12 + 86 + 98 55 37 30
1973 .................................... + 9 + 74 + 83 59 39 34
1974 .................................... + 4 + 32 + 36 61 33 33
1975 .................................... + 13 +143 +156 82 47 33
1976 .................................... + 12 +115 +127 108 61 52

1976 Eerste10 maanden ............ + 11 + 89 +100 93 53 42
1977 Eerste10 maanden ......... v + 6 + 97 +103 69 53 42

,
1 Enkel kredieten bij de Belgische financiële instellingen, exclusief dus de kredieten aangegaan in het buitenland en de

verplichtingen in de vorm vun obligaties. Bij hun opneming vertegenwoordigen de beschouwde kredieten meer dan
90 pct. van de gezamenlijke verplichtingen van de bedrijven en particulieren.

2 Kredieten van fr. 1 miljoen en meer. Inclusief de geopende kredieten nan ingezetenen voor de Hnuncierlng van hun
handelsvorderingen op het buitenland, andere dan in liet raam van Creditexport .
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De maximum lastenpercentages voor het afbetalingskrediet, ten
slotte, werden bij koninklijk besluit van 17 november met 5 centiem per
maand verlaagd.

Bij de banken vermeerderde het uitstaande bedrag van de geopende
kredieten aan bedrijven en particulieren iets meer dan tijdens het voor-
gaande jaar. Die beweging was echter niet homogeen: tegenover een voor-
uitgang van, in hoofdzaak, de kortlopende kredieten stond een aanmerke-
lijke vertraging van de investeringskredieten.

Bij de andere financiële instellingen is de toekenning van nieuwe
kredieten verzwakt voor wat betreft de beroepskredieten toegestaan door
overheidsinstellingen. Daarentegen was zij even belangrijk als het voor-
gaande jaar zowel voor de door diezelfde instellingen toegestane huis-
vestingskredieten als voor de door de private spaarkassen verleende kre-
dieten.

De toename van de niet gebruikte marge op de kredieten aan bedrijven
en particulieren was tijdens de eerste negen maanden van dezelfde orde
van grootte als in het voorafgaande jaar.

Tabel 17.

BESCHIKBARE MARGES OP GEOPENDE KREDIETEN l

(Veranderingen in miljarden franken)

TotaalKredieten Kredieten
op lange termijn op korte termijn 2

1972 .................................................. + 26 + 64 + 90
1973 .................................................. + 1 + 43 + 44
1974 .................................................. + 4 2 + 2
1975 .................................................. + 26 + 103 + 129
1976 .................................................. + 25 + 64 + 89

1976 Eerste 9 maanden ........................... + 34 + 36 + 70
1977 Eerste 9 maanden ........................ v + 4 + 64 + 68

1 Zie tub el 16, noot I,

2 Inclusief de beschikbare margee op de kredieten geopend. ten gunste vau ingezetenen voor de Huunciering van h un lmu-
delsvorde.ringen op het buttenland.

De beschikbare marges op de kredieten op lange termijn namen tijdens
die periode slechts met fr. 4 miljard toe, tegen fr. 34 miljard. Voor de korte
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termijn, daarentegen, bedroeg de aangroei fr. 64 miljard, tegen fr. 36 mil-
jard, en hun gebruiksgraad liep terug.

De totale beschikbare marges op de geopende kredieten aan bedrij-
ven en particulieren, die per einde september ongeveer fr. 700 miljard be-
droegen, vormen voor de begunstigden, meer bepaald voor de bedrijven,
een vorm van liquiditeit, net zoals sommige van de financiële activa waar-
van het verloop hierna wordt besproken.

b) Financiële activa

De vorming van financiële activa door de particulieren en de bedrij-
ven bedroeg tijdens de eerste tien maanden fr. 398 miljard, tegen
fr. 387 miljard, d.i. een toeneming met fr. 11 miljard of 2,8 pct. Voor het

Tabel 18.

FINANCIELE ACTIVA EN BRUTO NATIONAAL PRODUKT

'I'otnle vorming
van

financiële activa
l

(fi)

Bruto financiële
spaarquote

Bruto nntionanl
produkt tegen

lopende prijzeI}

(b) (a) : (b)

(ln, procenten)

1972
1973
1974

280
286
302
377
465
475

1975
1976
1977 ............................................... r

l Zie tabel 19.

(Miljarden franhcn)

1.578
1.792
2.105
2.320
2.650
2.900

17,7
16,0

14,3

16,3
17,5

16,4

gehele jaar zou het stijgingspercentage beneden dat van het bruto nationaal
produkt tegen lopende prijzen liggen, zodat de bruto financiële spaarquote
van de gezamenlijke gezinnen en bedrijven, nadat ze tijdens de voor-
gaande twee jaar was gestegen, zou gedaald zijn.

_ De bovenvermelde aangroei heeft uitsluitend betrekking op de activa
in Belgische franken. De vorming van activa in buitenlandse valuta's
bleef nagenoeg ongewijzigd, terwijl de vorming van activa waarvan de
indeling in Belgische franken of buitenlandse valuta's niet bekend is of
geen zin heeft, verminderde; meer bepaald zouden de netto handelsvorde-
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ringen op het buitenland in het bezit van de bedrijven volgens ge-
deeltelijke gegevens teruggelopen zijn, nadat ze in 1976 sterk waren
toegenomen.

Tabel 19.

FINANCIELE ACTIVA 1

(Veranderillgen in miljarden franken)

Activa in Belgische franken 2 Activa. in buitenlandse valuta's

voor ten voor Andere
activa Eindtotaalvoor ten voor hoogste meer dau 4

hoogste meer dan 'fotaal een juar ecu jaar 'fotaal
een jaar een jnur (dep~si- (elfecten)

to's) 3

1972 ........................... + 169 + 62 + 231 - '2 + 33 + 31 + 18 + 280
1973 ........................... + 171 + 81 + 252 + 6 + 25 + 31 + 3 + 286
1974 ........................... + 176 + 97 + 273 + 13 + 15 + 28 + 1 + 302
1975 ........................... + 217 v+ ll2 v+ 329 + 8 + 32 + 40 + 8 v+ 377
1976 ........................... + 236 v+ 148 t'+ 384 + 12 + 14 + 26 + 55 v+ 465

1976 Eerste 10 maanden ___ + 156 v+ 127 v+ 283 + II + II + 22 + 82 v+ 387
1977 Eerste 10 maanden v + 104 + 213 + 317 + 10 + 13 + 23 + 58 + 398

1 lu het bezit van parbicul ieren en bedrijven (exclusief de financiële instellingen), inclusief de overheidsbedrijven en
sommige financiële instellingen die in 1977 onmogelijk konden worden uitgeschakeld : instellingen voor verzekering op
het leven en tegen arbeidsongevallen, pensioenfondsen.

2 Zie tabel 20_
3 Nettoaankopen door ingezeteneu van de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie; het aandeel van de Luxemburgse

besparing in deze nettoaankopen is weinig belangrijk.
4 Activa waarvan de indeling in Belgische franken of in buitenlandse valuta's niet bekend is or geen zin heeft. Het

betreft 0.8. de netto commerciële vorderingen op het buitenland in handen van de bedrijven en de directe investeringen
in het buitenland.

De toegenomen vorming van activa in Belgische franken is de resul-
tante van een sterke aangroei van de vorming van monetaire kasmiddelen
en van activa voor meer dan een jaar, ten dele gecompenseerd door een
achteruitgang van de vorming van niet-monetaire activa voor ten hoogste
een jaar.

Die ontwikkelingen kunnen voor een groot deel worden verklaard door
het verloop van de rentetarieven en de verwachtingen dienaangaande.

De rentetarieven van de deposito's op termijn en met opzegging ver-
toonden in de loop van de eerste tien maanden een forse daling; dit was
vooral het geval voor de tarieven die nauwaansluiten bij de geldmarkt-
tarieven (min 3 à 3,50 pct.) en in mindere mate voor die van de gewone ter-
mijndeposito's (min 0,50 à 2 pct.). Daarentegen was de vermindering van
de tarieven van de activa voor meer dan een jaar minder substantieel dan
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Tabel 20.

FINANCIELE ACTIVA IN BELGISCHE FRANKEN

(Veranderingen in miljarden franken)

Voor ten hoogste een jaar Voor meer dan een jaar

Monetaire Deposito's Deposito's
Eindtotaalop termijn Kas- en Kasbons en

kasmiddelen op gewone Diversen Totaal Deposito's Aandelen Totaal
1 boekjes 2 en met spaarbons obligaties 3

opzegging

1972 ......................................... + 65 + 88 + 9 + 5 + 2 + 169 + 53 + 8 + 1 + 62 + 231

1973 ......................................... + 32 + 70 + 61 + 8 ... + 171 + 75 + 4 + 2 + 81 + 252

1974 ......................................... + 34 + 51 + 83 + 7 + 1 + 176 + 92 - 1 + 6 + 97 + 273

1975 ......................................... + 92 + 137 - 23 + 10 + 1 + 217 v+ 95 + 13 + 4 v+ ll2 v+ 329

1976 ......................................... + 37 + 106 + 92 + 5 - 4 + 236 v+ 143 + 3 + 2 v+ 148 v+ 384

1976 Eerste 10 maanden ...............+ Il + 67 + 77 + 2 - 1 + 156 v+ 123 + 2 + 2 v+ 127 v+ 283 I
1977 Eerste 10 maanden ............v + 51 + 47 + 1 + 2 + 3 + 104 + 198 + 6 + 9 + 213 + 317

I
1 Kasmiddelen van de in noot 1 van tabel 19 beschreven sectoren (Zie Bijlage 6, tabel 7).
2 Zie Bijlag" 6, tabel 8.
3 Zie Bijlage 6, tabellen 9, 10 en n.



de eerstgenoemde: de rentetarieven van de door de openbare kredietin-
stellingen doorlopend uitgegeven kasbons en obligaties werden verlaagd
met 1 pct., terwijl het rendement van de obligaties uitgegeven in grote
schijven, dat 10,02 pct. bedroeg voor de staatslening 1976-1985 van
september 1976, daalde tot 9;48 pct. voor de staatslening 1977-1987 van
september 1977 en tot 9,02 pct. voor de lening van het Wegenfonds
1977-1985 van oktober.

Bovendien overheerste bij het publiek in de beschouwde periode de
verwachting dat de rente zou dalen, waardoor de aantrekkingskracht van de

Grafiek 19.

RENTEPEBCENT AGES VAN BELEGGINGEN l IN BELGISCHE FRANKEN
DIE OPENSTAAN VOOR HET PUBLIEK

~ Jaarlijks slijgingtpercentoge van de consumptieprijzen

TERMIJNDEPOSITOl S BIJ DE BANKEN
(3 MAANDEN)

DEPOSITO'S OP GEWONE SPAARBOEKJES KASBONS VOOR l JAAR
BIJ DE ALGEMENE VAN DE OPENBARE

15

Gewone deposito' s
-- Grote deposito's

SPAAR·EN LIJFRENTEKAS
(incl. de gelrouwheidspremie)

KREDIETINSTElLINGEN

(rendement bij de uitgifte)

Wer~eljjk rentepercentage

-- Fictief brute rentepercentoge 3
15

10 10'

06UGA TIES MET 5 JAAR LOOPTIJD
VAN DE OPENBARE
KREDIETINSTELLINGEN

STAATSLENINGEN MET EEN LOOPTIJD
VAN MEER DAN 5 JAAR

(gemiddeld beursrendement )

STAATSLENINGEN MET EEN lOOPTIJD
VAN MEER DAN 5 JAAR
(rendement bij de uitgifte

tet de uileindelijke vervaldag)
• m e t tvs sentijdse vervaldag

• zonder tussentijdse vervaldag 15

(rendement bij de uitgifte)

15

10 10

71 73 75 77 71 73 75 77 71 73 75 77

1 Rentepercentages vóór de belastingheffing bij de brou. Zie Bijlage G, tabel 12.
2 Indicatieve percentages VOOl."' de deposito's van ir. 5 tot 20 miljoen.
3 Doordat de inkomens uit inlagen op gewone spaarboekjes thans ten belope van fr. 15.000 per jaar vrijgesteld zijn van

belasting, kan hun werkelijke rentevoet niet worden vergeleken met de rendemeuten die voorkomen in de andere gra-
fieken. Het fictief bruto renteperceutuge is een geldige vergelijldngsbosis in het geval van de particulier die, van zijn
inkomens uit zijn andere beleggingen, noch min noch meer afdroogt dnu de bij de bron geheven belasting.
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langlopende beleggingen nog versterkt werd : sommige beleggers wensten
nog in te schrijven vóór de rente verlaagd werd, terwijl anderen hoopten
na korte tijd kapitaalwinsten te boeken. De verschuiving van niet-mone-
taire activa voor ten hoogste een jaar naar activa voor meer dan een jaar
moet dan ook in dat licht worden gezien.

De verlaging van de tarieven van de niet-monetaire activa voor ten
hoogste een jaar werkte ook de aanzienlijk grotere vorming van mone-
taire kasmiddelen in de hand, omdat het renteverlies minder zwaar uitviel.

Grafiek 20.

SAMENSTELLING EN GEBRUIKSFREQUENTIE VAN DE MONETAIRE KASMIDDELEN

60

Aandeel von het chartaal geld

in de monetaire kasmiddelen 1

(In procenten; hnker schccl ]

Gebruiksfrequentie van de monetaire Gebruiksfrequentie van de direct

kasmiddelen voor finale bestedingen 2 opvraagbare bankdeposito's 3

(1970 = 100 ; rechterschool ) (1970 = 100 ; recbter schccl ] 140

50 120

40 100

71 73 75 77 71 73 75 77 71 73 75 77

1 Jaar 1977 ; raming.
2 Verhouding vun het bruto nationale produkt in lopende prijzen tot de gemiddelde monetaire kasmiddelen. Voor seizoen.

invloeden gecorrigeerde kwartaalcijfers.
Bronnen,' Bruto nationani produkt : Nationaal Instituut, voor de Statistiek en Département d'Economie appliquée de
J'Université Libre de Bruxelles.

3 Maandgemiddelden per kwartaal, voor seizoeninvloeden gecorrigeerd. Zie Bijlage 6, tabel 13.

Als gevolg hiervan lag het groeitempo van de geldhoeveelheid in han-
den van de bedrijven en de particulieren boven dat van het bruto nationale
produkt in lopende prijzen, zodat de gebruiksfrequentie van de monetaire
kasmiddelen voor finale bestedingen tussen het laatste kwartaal van 1976
en het derde kwartaal van 1977 gedaald is; dat was eveneens het geval met
de gebruiksfrequentie van de direct opvraagbare bankdeposito's.

De aangroei van het chartale geld viel aanmerkelijk lager uit dan die
van het girale geld, zodat het aandeel van het chartale geld in het totaal
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van demonetaire kasmiddelen terugliep van 45,4 pct. in 1976 tot
44,3 pct.

FINANCIELE STROMEN

De vermeerdering van de vorming van financiële activa door de parti-
culieren en bedrijven over de eerste tien maanden (fr. 398 miljard, tegen
fr. 387 miljard) is, zoals hiervoor aangeduid, het resultaat van uiteenlo-

Tabel 21.

VORDERINGEN EN VERPLICHTINGEN VAN DE BEDRIJVEN EN PARTICULIEREN,
HET BUITENLAND EN DE OVERHEID

(Veranderingen -in de eerste lien maanden in miljarden franken)

Sectoren die de vorderingen
hebben gevormd en de

verphchttngen aangegaan

9

Sectoren waarbij de vorderingen zijn gevormd
en de verplichtingen aangegaan

Buitenland
(Kapitaalverkeer

van de bedrijven
en particulieren)

1971l I 1977

2

Totaal 1

1076 I 1977

België

42 81

1976 I 1077

387
218

398
201

197

205

1

Financiële in.
stellingen andere
dan overwegend

geldscheppende 3

Instellingen
met overwegend
geldscheppend

karakter 4

1. Bedrijven en particu-
lieren :

1.1 Brutovorderingen
1.2 Brutoverplichtingen
1.3 Nettovorderingen

(= 1.1 - 1.2) .

2_ Buitenland
plichtingen

: Nettover-

169

4 -

176

3

Niet-
financiële
sectoren 2

1971l I 1977 1976 I 1977

63
22

24
29

1155

78 "

44

9

63
21

89
5

1705

896

37

75 30
3_ Overheid 9

plichtingen
: Nettover-

41 5 84 42

427 - 5 -- 4 - 418 - 2~

10

51 88_10 _10 50 87

4. Diversen (inclusief de
sociale verzekering) en
statistische aanpassingen -

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

2 - 9 --1 4 - 3 -

1 Zie tabel 4.
2 Alle binnenlandse sectoren, exclusie! de financiële instellingen die in de volgende kolommen zijn opgenomen.
3 Exclusief de instellingen voor verzekering op het leven en tegen arbeidsongevallen en de pensioenfondsen.
4 Bron: Tijdschrift van de Nationale Bank van België, Statistieken, tsbel XIII-B_
5 Zie Bijlage 6, tabel 14.
6 Zie Bijlage ~, tabel 15.
7 Deze bedragen stemmen overeen met die van de rubriek 1.3, kolom te Buitenland (Kapitaalverkeer van de bedrijven en

particulieren) J), met inachbnemiug van het bedrag yan de statistische aanpassing onder de rubriek 4., zelfde kolom.
8 Netto buitenlandse tegoeden van de instellingen met overwegend geldscheppend karakter na statistische aanpassing en

met uitsluiting van de wijzigingen voortvloeiend uit het kapitaalverkeer van de overheid met het buitenland.
9 Exclusief de sociale verzekering.

10 Het kapitaalverkeer van de overheid met het buitenland is opgenomen bij de nettoverplichtingen van deze overheid
tegenover de instellingen met overwegend geldscheppend karakter.
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pende bewegingen van de diverse soorten activa. Die bewegingen, en
vooral de aanzienlijke verhoging van de vorming van activa in Belgische
franken voor meer dan een jaar, in hoofdzaak in de vorm van kasbons en

. obligaties, lieten duidelijk hun invloed gelden op de verdeling van de
beleggingen over de verschillende kanalen.

De particulieren en bedrijven vormden aanzienlijk meer financiële
activa bij de niet-financiële binnenlandse sectoren - dit zijn vooral de vor-
deringen van de gezinnen op de overheid in de vorm van obligaties -
(fr. 89 miljard, tegen fr. 63 miljard) en bij de andere dan overwegend
geldscheppende financiële instellingen (fr. 170 miljard, tegen fr. 138 mil-
jard). Bij deze laatste deed zich wel een lichte vertraging voelen in de
aangroei van de deposito's op spaarboekjes, maar deze werd ruim gecom-
penseerd door de sterke versnelling van de inschrijvingen op hun kasbons
en obligaties. Daarentegen werden minder activa dan het voorgaande
jaar gevormd in het buitenland (fr. 24 miljard, tegen fr. 63 miljard) en bij
de overwegend geldscheppende instellingen (fr. 115 miljard, tegen fr. 123
miljard). In verband met de eerstgenoemde beweging dient vermeld te
worden dat de Belgen hun deposito's in franken in het buitenland niet
verhoogden, in tegenstelling met wat zij het voorgaande jaar hadden ge-
daan. De instellingen met overwegend geldscheppend karakter, van hun
kant, trokken minder nieuwe middelen aan van de cliënteel, in hoofdzaak
omdat deze veel minder termijndeposito's voor ten hoogste een jaar vormde.

De nieuwe bruto financiële verplichtingen van de bedrijven en particu-
lieren waren, zoals hierboven vermeld, minder belangrijk dan het voorgaan-
de jaar (fr. 201 miljard, tegen fr. 218 miljard). De vertraging beïnvloedde het
verloop van de schulden tegenover elk van de drie nationale sectoren; zij
was nochtans onbelangrijk bij de overwegend geldscheppende instellingen
(fr. 78 miljard, tegen fr. 79 miljard). Daarentegen nam het beroep van de
bedrijven en particulieren op het buitenland toe (fr. 29 miljard, tegen
fr. 22 miljard). Blijkbaar houdt deze laatste ontwikkeling, die afsteekt
tegen het verloop van de schulden aangegaan via andere kanalen, verband
met de reeds vermelde vrijstelling van roerende voorheffing voor de in-
komsten van niet-ingezetenen uit leningen toegestaan aan Belgische
ondernemingen.

Over de eerste tien maanden bereikte het tekort op de lopende reke-
ning van België met het buitenland, zoals vermeld, fr. 9 miljard, tegen
fr. 4 miljard. Maar terwijl zich bij dat tekort in 1976 nog een netto kapi-
taaluitvoer van de niet-financiële sectoren ten belope van fr. 42 miljard had
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gevoegd, verwezenlijkten deze sectoren in 1977 een netto kapitaalinvoer
van fr. 3 miljard. Die ommekeer was het resultaat van twee eerdergenoemde
evoluties: enerzijds, de vermindering van de vorming van financiële activa
in het buitenland door de gezinnen en bedrijven en, anderzijds, de uitbrei-
ding van hun nieuwe financiële verplichtingen tegenover het buitenland.
De andere dan overwegend geldscheppende financiële instellingen leenden
fr. 4 miljard middelen in het buitenland, tegen fr. 5 miljard in 1976.
Uiteindelijk daalden de nettotegoeden van de overwegend geldscheppende
instellingen op het buitenland met fr. 2 miljard, tegen een vermindering
met fr. 41 miljard in het voorafgaande jaar. De lichte achteruitgang in
1977 is de resultante, enerzijds, van een duidelijke aangroei van de
deviezenreserves van de Bank en, anderzijds, van een nog duidelijker ver-
mindering van de netto buitenlandse tegoeden van de andere geldschep-
pende instellingen.

Van haar kant kon de overheid haar toegenomen tekort (fr. 205 mil-
jard, tegen fr. 176 miljard) in ruime mate financieren door een veel belang-
rijker beroep op de niet-financiële binnenlandse sectoren (fr. 88 miljard,
tegen fr. 51 miljard) en op de andere dan overwegend geldscheppende
instellingen (fr. 87 miljard, tegen fr. 50 miljard); deze laatste konden hun
bijdrage tot de financiering van de overheid sterk uitbreiden, omdat de be-
drijven en particulieren hun meer middelen dan in 1976 bezorgden en
minder nieuwe kredieten opnamen. Uiteindelijk diende de overheid der-
halve minder nieuwe middelen aan te trekken van de overwegend geld-
scheppende instellingen (fr. 30 miljard, tegen fr. 75 miljard) : met name
het - rechtstreeks en indirect - beroep van de Staat op het krediet van
de Bank verminderde, in tegenstelling met het voorgaande jaar, toen het
krachtig was gestegen.

GELDMARKT

Tot omstreeks eind november overheerste op de geldmarkt een dui-
delijke ontspanning, o.m. tot uiting komend in een vermindering van het
beroep dat de financiële instellingen deden op de herfinanciering bij de
Bank, in een aanzienlijke aangroei van hun portefeuilles kortlopend over-
heidspapier en in een daling van de verschillende geldmarkttarieven. Die
daling was het sterkst tijdens het eerste kwartaal, verliep meer geleidelijk
in het tweede en maakte daarna plaats voor een zekere stabilisatie. Daarmee
waren de rentepercentages in november teruggelopen tot vrijwel het peil
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Grafiek 21.

RENTEPERCENTAGES VAN DE NATIONALE BANK VAN BELGIE 1

DISCONTOVOET
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1 Zie Bijlage 6, tabellen 16 en 17.
2 Geaccepteerde, bij een bank gedomicilieerde wissels (van 8 juli 1974 tot 31 maart 1975, van 12 februari tot 16 juni 1976

en van 23 juli tot Hl decemher 197G : wissels in mindering gebracht op het herdisconto-subplufond A).

3 Discontovoet toegepast door de Nationale Bank van België wanneer het Herdiscontering- en Waarborginstituut gebruik
maakt van zijn mogelijkheid om bij de Bunk, binnen een vastgestelde grens, papier te herdisconteren dat niet in
mindering is gehracht op de herdiscontoplafonds van de bunken.

4 Aan het einde van de mound. Dit percentage kan yan dag tot dag schommelen binnen een door de Regentenraad van
de Nationale Bank van België vastgestelde marge.

5 Rente die wordt aangerekend op de dagelijkse opnemingen zodra. het maandelijks quoturn is opgebruikt.
6 Gemiddelde kosten van het beroep op de Nationale Bank yan België voor de financiële instellingen die op directe of

indirecte wijze kredieten aan de bedrijven en particulieren finuncieren. Voor de berekening ervan is het gemiddelde ge-
maakt van de verschillende rentepercentages, gewogen met het bedrag van de financleringen verkregen door deze instel-
lingen tegen die rentevoet. Aan het einde van de maand geldend rentepercentage.
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dat medio 1975 was bereikt. Die ontspanning werd in de hand gewerkt
door belangrijke kapitaalinvoer uit het buitenland en door de relatieve
zwakheid van de kredietvraag van de bedrijven en particulieren. Ook de
Bank kon aldus haar tarieven aanmerkelijk verlagen. In december moest
zij echter haar tarieven aanzienlijk optrekken, als verweermiddel tegen
verplaatsingen van kasmiddelen naar het buitenland, in het bijzonder
naar de Bondsrepubliek Duitsland, die de valutamarkt verstoorden.

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 bedrijven of particulieren verlenen, ver-
minderde van 9,06 pct eind 1976 tot 5,75 pct. in oktober. In december
steeg de gewogen gemiddelde rente echter opnieuw tot 7,73 pct.

Om een bijkomende neerwaartse druk uit te oefenen op de debet-
rentepercentages ten laste van bedrijven en particulieren verruimde de
Bank tijdens de periode van ontspanning de mobiliseringsmogelijkheden
van de financiële instellingen, inzonderheid door de herdiscontoplafonds
te verhogen. In januari werden de herdiscontoplafonds van de banken
van fr. 54 op 59 miljard gebracht, door een vermeerdering van 4,675
tot 5,1425 pct. van het op de werkmiddelen toegepaste percentage. In
februari werd laatstgenoemd bedrag opgevoerd tot fr. 60 miljard; die
stijging was de resultante van de trimestriële aanpassing van de plafonds
aan de ontwikkeling van de werkmiddelen van de banken, een vermeer-
dering tot 5,25 pct. van de op die werkmiddelen toegepaste coëfficiënt
en een vermindering, ten belope van 25 pct., van de selectieve verhoging
van de plafonds die in 1975 was toegestaan. In mei en augustus vertoonden
de herdiscontoplafonds lichte dalingen, gevolg van nieuwe verminderingen
van de selectieve plafonds, die niet werden gecompenseerd door de uitwer-
kingen van de trimestriële aanpassingen aan het verloop van de werk-
middelen.

Op 2 november bracht de Bank een hervorming van het stelsel van
de herdiscontoplafonds in toepassing 1. Voor de berekening van die plafonds
geldt sedertdien één enkele formule, die zowel van toepassing is op de
banken als op de particuliere spaarkassen en de openbare kredietinstellingen
en die ertoe strekt elke financiële instelling te laten beschikken over een
herdiscontoplafond om het hoofd te bieden aan seizoenmatige en toeval-

1 Voor een gedetailleerde beschrijving van de hervorming van het stelsel van de herdiscontoplafonds,
zie het Tijdschrift van de Nationale Bank van België van september 1977, blz. 21-25.
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lige kasbehoeften, 'alsmede aan liquiditeitsbehoeften voortvloeiend uit
opnemingen op kredieten verleend aan bedrijven en particulieren. De
berekening geschiedt door toepassing van verschillende percentages, die
kunnen gewijzigd worden naargelang van de vereisten van het monetaire
beleid, op de deposito's voor minder dan een jaar, op de niet-opgenomen
bedragen van de kortlopende kredieten toegestaan aan bedrijven en parti-
culieren en op de uitstaande bedragen van de door de bedrijven en parti-
culieren opgenomen kredieten. Het totale bedrag van de herdisconto-
plafonds van de banken werd door de invoering van dit stelsel in beginsel
niet gewijzigd; wel werden lichte veranderingen aangebracht in de indivi-
duele plafonds, maar voor de banken waarvan het plafond werd ver-
minderd, zal de aanpassing, om redenen van thesauriebeheer, gespreid
worden over een jaar. Een en ander had tot gevolg dat de herdisconto-
plafonds van de banken met fr. 5 miljard toenamen, tot fr. 64 miljard.

Grafiek 22.

HERDISCONTOPLAFONDS VAN DE BANKEN

(Miljarden franken)

BO BO
_ He r divccntcolcfcnds van de bonken 1

£2Z2J Aangerekende bedragen 2

~ Geviseerde wiuels met ten hoogste 120 degen looptijd, ondergebracht bij de bonken 3

60
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l YI1n 8 juli Ig74 tot 31 maart 1075, van 12 februari tot IG juni 107G en van 23 juli tot 10 december I07G zijn do
plafonds ingedeeld in subplafonds A (onderste deel van de grufiek ) en B (bovenste deel) .

.2 Daggemiddelden per meend. Von 1970 tot juni 1!}74 omvatten do aantekeningen het bedrag van de gecertificeerde en
andere bij de Nationale BH-ok van België herdisconteerhare wissels die bij hnnr of op de markt van het putticuliere
disconto werkelijk gemobiliseerd werden, evenals het bedrag van de geviseerde, al dan Diet geherdisconteerde wissels
met een resterende looptijd van minder élan twee jaar. Met ingang "an juli 1974 wordt alleen het bedrag van de herdia-
ccnteerbare, werkelijk gemobiliseerde wissels op do plafonds nungerekend : doze procedurewijziging kun worden verklaard
door het feit dat sedert 197,1 geen nieuwe visa's meer worden verleend.

3 Aangezien deze wissels reeds aangerekend worden op de plafonds, gaven ze aan de banken een herdiscontomogelijkheid
boven de mogelijkheid tot mobilisering van andere wissels binnen de grenzen van de beschikbare marges (stelsel van
kracht tot juni 1074).
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Grafiek 23.

RENTEPERCENTAGES VAN DE BELGISCHE GELDMARKT,
VAN DE EURO-FRANK EN VAN DE EU nO-DOLLAR l
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l Zie Bijlage G, tabel 18.
2 Percentages geldend ann het einde van de maand.
3 Percentages van de laatste wekelijkse toe- ....ijzing van de mntmd .
4 Rentepercentages voor de belegger die a'ch niet dekt op termijn.
5 'l'ct 31 mei Hl7û,' van 23 oktober 1073 tot 1 januari 197G en met ingang van 30 januari 1076

minder. Voor de andere periodes : yan 61 tot 120 dagen looptijd.
G Daggemiddelden per maand.
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Het daggemiddelde van de beschikbare marge op de herdisconto-
plafonds van de gezamenlijke banken steeg van fr. 13 miljard in decem-
ber 1976 tot fr. 21 miljard in januari en tot fr. 25 miljard in februari. Daarna
onderging de beschikbare marge, behalve in de maand april toen ze opliep
tot fr. 31 miljard en de maand juli toen ze terugliep tot fr. 18 miljard als
gevolg van een verkrapping op de geldmarkt onder invloed van betalingen
aan de Schatkist, geen noemenswaardige schommelingen, zodat ze in
oktober fr. 22 miljard bedroeg. In november daarentegen verminderde
ze tot fr. 15 miljard toen financiële instellingen een groter beroep deden
op het herdisconto van de Bank in het vooruitzicht van een stijging van
de rentetarieven. In december bleef ze rond dit niveau, ten gevolge van
de verkrapping van de liquiditeit der banken, toe te schrijven aan de
verplaatsing van kasmiddelen naar het buitenland.

De maandelijkse voorschottenquotums die de bedragen bepalen ten
belope waarvan de financiële instellingen gebruik mogen maken van de
voorschotten van de Bank tegen het officiële tarief, werden geregeld
aangepast aan het verloop van de werkmiddelen van die financiële instel-
lingen. Zij stegen aldus voor de gezamenlijke financiële instellingen van
fr. 67 miljard eind 1976 tot fr. 74 miljard een jaar later.

Het Herdiscontering- en Waarborginstituut verlaagde zijn rentetarief
voor het op de herdiscontoplafonds aangerekend papier van 8,90 pct.
eind 1976 tot 5,55 pct. eind november. Het verschil met het tarief van
de Bank, dat aan het begin van het jaar 0,l0 pct. bedroeg, kon, o.m. dank
zij de daling van de rente voor het daggeld, op 0,4,5pct. gebracht worden,
waardoor een bijkomende neerwaartse druk op de debetrente van de
banken werd uitgeoefend. In december verhoogde het Instituut zijn
bovenvermeld tarief tot 8,75 pct. en verminderde het verschil met het
tarief van de Bank tot 0,25 pct.

Op de daggeldmarkt bereikten de netto-uitleningen van de deelnemers,
exclusief het Rentenfonds en het Herdiscontering- en Waarborginstituut,
een daggemiddelde van fr. 4,5 miljard, tegen fr. 5 miljard in 1976. Aan-
gezien het Rentenfonds zijn opnemingen per saldo van fr. 0,4 tot O,l
miljard verminderde, moest het Herdiscontering- en Waarborginstituut
de zijne evenwel slechts lichtjes inkrimpen, nI. van fr. 4,6 tot 4,4 miljard.

De geringe wijziging in de positie van het Rentenfonds kan toege-
schreven worden, enerzijds, aan het feit dat, voor het gehele jaar, het
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gemiddelde bedrag van zijn portefeuille genoteerde overheidsfondsen en
schatkistcertificaten meer verminderde dan dat van het uitstaande bedrag
van zijn eigen certificaten en, anderzijds, aan het feit dat de uitleningen
van het Fonds op bepaalde tijdstippen gefinancierd werden met voor-
schotten die de Bank toestond in het raam van een beleid dat erop gericht
was de markt te verruimen.

Grafiek 24.

DAGGELD l

(Daggemiddelden, per kwartaal, ill miliaeden franken)
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l Zie Bijlage G, tabel 19.

Een en ander leidde tot een daling van de daggeldrente van gemiddeld
7,4 pct. in december 1976 tot 5,5 pct. in maart. Ingevolge de grotere
behoefte van het Rentenfonds, dat toen een belangrijke portefeuille
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schatkistpapier diende te financieren, liep de rente van het daggeld
een weinig op in het tweede kwartaal. Toen het Rentenfonds, in het derde
kwartaal, niet langer een beroep deed op daggeld, verminderde de rente
opnieuw. De twee daaropvolgende maanden daalde ze verder : in beperkte
mate in oktober, ten gevolge van regulerende interventies van het Renten-
fonds, en op een duidelijker wijze in november, doordat de financiële
instellingen die een groot beroep hadden gedaan op het herdisconto van
de Bank de aldus verkregen middelen belegden op de daggeldmarkt.
In december daarentegen steeg de rente tot 7,2 pct.

Het driemaands rentepercentage van de interbankenmarkt vertoonde
een verloop dat analoog was met dat van de andere geldmarkttarieven,

Tabel 22.

HOUDERSCHAP VAN HET DOOR DE BANKEN GEDISCONTEERD HANDELSPAPIER
EN VAN DE BANKACCEPTEN 1

(Miljarden franken)

Ondergebracht, bij

de overige
Gemiddelde bedragen uan het het I-Ierdiscon- instellingen VUD Totaal

einde van de maand 2 tering- en de markt van de Nebionale
de banken het particuliere Bank vanWaarborg- disconto en in België 5instituut 3 het buitenland

4

1972 ........................... 131 3 25 13 172
1973 ........................... 140 3 24 21 188
1974 ........................... 158 5 28 27 218
1975 ........................... 167 9 38 10 224
1976 ........................... 185 4 34 36 259

1976 1° kwartaal ............ 180 8 39 23 250
20 kwartaal ............ 178 6 37 33 254
3c kwartaal ............ 189 2 29 43 263
4e kwartaal ............ 193 2 30 43 268

1977 le kwartaal ............ 197 7 35 28 267
2° kwartaal ............ 210 3 37 26 276
3e kwartaal ............ 203 4 38 32 277
40 kwartaal ............ 1916 6 406 42 2776

1 Opgenomen bedragen van de disconto- en acceptkredieten in Belgische Iranken aanvenkelijk verleend door de banken unu
de bedrijven en pnrticulieren (exclusief de financiële instellingen, maar inclusief de overheidsbedrijven) en aan het
buitenland.

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

3 Bedrag van de portefeuille, met uitzondering van het doel dat gefinancierd werd door een beroep op het herdisconto bij
de Nationale Bank van België.

4 Inclusief de voorlopige beleggingen van de Schatkist in handelspapier en in bankaccepten.
5 Aangezien de tabel uitsluitend betrekking heelt op de kredieten aanvankelijk verleend door de banken, omvatten de

cijfers van deze kolom niet de rechtstreekse kredieten "an de Nationale Bank van België.
6 Oktober-november.
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behalve in november toen op een bepaald ogenblik een vraag naar geld-
middelen op deze markt aanleiding gaf tot een stijging van de rente,
die door beperkte regulerende interventies kon geneutraliseerd worden.

Het gemiddeld bedrag van het handelspapier en de bankaccepten in
het bezit van de gezamenlijke instellingen die aan de geldmarkt deel-
nemen steeg van fr. 263 miljard in het derde kwartaal van 1976 tot
fr. 277 miljard in 1977. Een belangrijke stijging deed zich voor zowel bij
de banken als bij de verschillende instellingen van de geldmarkt en het
buitenland. Ook de portefeuille in het bezit van het Herdiscontering- en
Waarborginstituut groeide aan. Onder die omstandigheden kon de Bank
haar interventies verminderen.

Met uitzondering van de maand januari stegen in het eerste halfjaar
de passiva van de Bank, waarvan de voornaamste tegenposten voorkomen
in grafiek 2,5, veel meer dan in 1976, onder invloed van de grotere voor-
keur van het publiek voor kasmiddelen; wat de activa betreft, werd de aan-
merkelijke aanwas van de deviezenreserves en van de voorschotten op
onderpand slechts gedeeltelijk gecompenseerd door een inkrimping van
de portefeuille handelspapier. Van eind juni tot eind november namen de
passiva lichtjes af; wat de activa betreft, werden de forse teruggang van de
voorschotten op onderpand en de lichte vermindering van de deviezen-
reserves gedeeltelijk gecompenseerd door een aangroei van de portefeuille
overheids- en handelspapier. In december namen de passiva onder in-
vloed van de sterke vraag naar bankbiljetten omstreeks het einde van
het jaar opnieuw fors toe; aan de kant van de activa verscherpte de achter-
uitgang van de deviezenreserves en vond derhalve een zeer duidelijke aan-
groei plaats van de andere voornaamste tegenposten van de verplichtingen
van de Bank, en met name van het handelspapier.

Het gemiddelde bedrag van de portefeuille kortlopend overheids-
papier in het bezit van de financiële instellingen overtrof in aanzienlijke
mate dat van 1976; het bedroeg namelijk fr. 136 miljard, tegen fr. 91 mil-
jard. Die aangroei kwam gedeeltelijk voor rekening van de banken, maar
vooral van de andere financiële instellingen. Wat de emittenten betreft,
kwamen die bijkomende middelen uitsluitend de Schatkist ten goede.
De middelen die door het Rentenfonds rechtstreeks werden aangetrokken
door de uitgifte van zijn eigen certificaten, werden immers meer dan in
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Grafiek 25.

VERPLICHTINGEN VAN DE NATIONALE BANK VAN BELGIE
EN HUN VOORNAAMSTE TEGENPOSTEN

(Cumulatieve veranderingen, in miliarden franken, vanaf 31 december 1969 1)
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1 Jaren 1970 tot 1976 : einde kwartaal. Jaar 1977 : einde maand.
2 Totaal van de passiefzijde VDn de balans van de Bank, exclusief de posten die een specifieke tegenpost hebben op de

actiefzijde, en van de posten die werden afgetrokken vun de tegenposten dio in deze grafiek zijn weergegeven.
3 Na aftrek van de verplichtingen telgenover het buitenland.
4 Na aftrek van het creditsaldo van de rekening-courant val! de Schatkist.

1976 aangewend om bij te dragen tot de financiering van zijn portefeuille
schatkistpapier.

De rente van de certificaten van het Rentenfonds daalde, eerst vrij
vlug en daarna geleidelijker, van 10,50 pct. eind 1976 tot 6,25 pct. eind
augustus, op welk peil zij zich nadien stahiliseerde. In december steeg ze
zoals de andere geldmarkttarieven; op het einde van de maand bedroeg ze
9,50 pct. De rentepercentages van de schatkistcertificaten vertoonden een
gelijkaardig verloop.
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Tabel23.

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

(Mil;arden franken)

Papier in het bezit van Middelen ter beschikking
Gemiddelde bedrogen ann het 'I'otaul van gesteld von 3

einde van de maand 2

I
de overige het papier

I het Rentenfondsde banken instellingen de Schatkist

1972 ........................... 22 50 72 I 63 9
1973 ........................... 22 43 65 55 10
1974 ..................... '...... 25 33 58 55 3
1975 ........................... 19 63 82 69 13
1976 ........................... 32 59 91 85 6
1977 ........................... 42 94 136 131 5

1976 le kwartaal ............ 20 65 85 71 14
2e kwartaal ............ 32 65 97 91 6
3e kwartaal ............ 37 56 93 91 2
4e kwartaal ............ 41 50 91 90 1

1977 le kwartaal ............ 42 75 117 112 5
2e kwartaal ............ 50 102 152 156 - 4
3e kwartaal ............ 51 103 154 146 8
4e kwartaal ............ 24 98 122 112 10

1 Papier uitgegeven door de Schatkist en bet Reutenfonds en in het bezit vau de banken, de Nationale Meetscheppij voor
Krediet nan de Nijverheid, het Gemeentekrediet van België. de Nationale Kas voor Beroepskredieb, de Nationale Maat-
schappij voor de Huisvesting, de Nationale Lnndmaetschappij, het Centraal Bureau voor Hypotheeair Kredief., het
Nationaal Instituut voor Landbouwkrediet. de Algemene Spaar- en Lijfrentekus en de private spaarkassen.

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

3 Het door de Schatkist uitgegeven papier in het bezit van het Rentenfonds dat niet gefinancierd werd met voorschotten
van de Nationale Bnnk van België, werd beschouwd als een bron van middelen die ter beschikking werden gesteld
van de Schatkist en werd afgetrokken van da middelen die het Fonds heeft ontvangen.

Het Herdiscontering- en Waarborginstituut creëerde in augustus een
secundaire markt voor overheidspapier, waarop de financiële instellingen
voortaan overheidseffecten kunnen kopen of verkopen. Het Instituut treedt
op als makelaar op die markt, waar tijdens de periode augustus-december
de omzet ongeveer fr. 8 miljard beliep.
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Beheer





De mandaten van directeur van de heren René Ewalenko en Georges
Janson en dat van de heer Roland Beauvois, die respectievelijk op 1 maart
1977 en op 8 april 1977 verstreken, werden bij koninklijk besluit van
15 februari 1977 vernieuwd voor een termijn van zes jaar.

** *

Overeenkomstig artikel 83 van de statuten is de algemene vergadering
op 28 februari 1977 overgegaan tot de statutaire verkiezingen.

Zij vernieuwde het mandaat van regent van de heer Charles Huriaux,
kandidaat voorgesteld door de Minister van Financiën, en dat van de
heer Georges Debunne, gekozen op de voordracht van een der meest
representatieve organisaties van de werknemers.

De vergadering heeft eveneens tot regent verkozen, de heer Philippe
Moureaux, voorgedragen door de Minister van Financiën, ter opvolging
van de heer Henri Lemaire die in september 1974 de leeftijdsgrens had
bereikt, maar door de Minister van Financiën ertoe werd gemachtigd,
krachtens artikel 56 der statuten, zijn mandaat te voleindigen.

Zij heeft bovendien de mandaten van censor van de heren Louis
Petit, Gaston Vandewalle en André Leysen verlengd.

Met toepassing van de artikelen 53 en 55 van de statuten zullen al
die mandaten een einde nemen na de gewone algemene vergadering van
februari 1980.

Naar aanleiding van het vertrek van de heer Lemaire, heeft het Zijne
Majesteit de Koning behaagd hem tot Officier in de Orde van Leopold II
te bevorderen.

Als blijk van erkentelijkheid voor de aan de Bank bewezen diensten
heeft de algemene vergadering hem ertoe gemachtigd de titel van ere-
regent te voeren.

** *
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De Bank betreurde tijdens het afgelopen boekjaar het overlijden van
de heren Alfons Conix en André Huyssens, ereregenten, en van de
heer René Geurts, erecensor.

Zij wenst hulde te brengen aan de nagedachtenis van deze promi-
nenten die haar gedurende vele jaren een zeer gewaardeerde medewerking
hebben verleend.

** *

De heer Maurice Jordens, schatbewaarder van de Bank sedert 1 no-
vember 1968, ging op 3 juni 1977 met pensioen. Tijdens zijn lange loop-
baan heeft hij onze Instelling met bekwaamheid en toewijding gediend.

Uit dankbaarheid voor de bewezen diensten heeft de Algemene Raad
aan de heer Jordens de titel van Ereschatbewaarder toegekend.

Als zijn opvolger heeft de Raad de heer Raymond Simonis, onder-
directeur, chef van het departement Algemene Controle, aangesteld.

** *

Aan het einde van het jaar heeft Mevr. Godelieve Van Poucke, die
sedert 7 november 1972 secretaris van de Bank was, eveneens haar ambt
neergelegd. Door haar vertrek verliest onze Instelling een uitzonderlijk
begaafde medewerkster.

De Algemene Raad stelde er prijs op zijn erkentelijkheid te betuigen
aan Mevr. Van Poucke en heeft haar de eretitel van haar ambt verleend.

Om te voorzien in de vacature van secretaris heeft de Raad de
heer Frans Junius, adviseur bij het departement Studiën, in deze functie
benoemd.
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Personeel





De Bank werd getroffen door het vroegtijdig overlijden van de
heren Léon Collet en Jean Pirmez, bureelhoofden bij het agentschap
te Charleroi, de heer Roger Taffe, chef-technicus en de heer Paul
Vanden Bogaard, adjunct-controleur bij het Hoofdbestuur, alsmede van
verscheidene toegewijde medewerkers, de heer Emile Cornelis, Mevr. Nelly
Hannaert, de heer André Nowé en de heer Louis Raes, van het Hoofd-
bestuur, Mevr. Josée De Group-Van Buynder, van de bijbank te Antwerpen,
en de heren Alphonse Blondia en André Maron, van het agentschap te
Verviers. Hun gedachtenis zal in ere worden gehouden.

** *

De Bank betuigt haar dankbaarheid aan de ambtenaren die gedu-
rende het voorbije jaar met pensioen zijn gegaan : de heren Théo Otto,
inspecteur-generaal, Claude Schloss, inspecteur-generaal, chef van de
dienst Rekeningen-Courant, Fernand Collumbien, agent te Gent, Joseph
Vanden Bosch, agent te Brugge, Louis Bruyninx, adjunct-architect, en
Mej. Marguerite Bisschop, adjunct-adviseur bij de dienst Sociale Relaties.

Gaarne erkent zij ook de verdiensten van de heren Jules André,
Noël Deconinck, Albert Defosse, Mevr. Paula Degueldre, Mevr. Marie-
Louise Deijaert-Livemont en Mevr. Clara Demanet-Geerts, de heren
Edmond Gersemeter, Adolf Haeleydt, David Hauwaert, Julianus Jacobs,
Mevr. Nelly Lapère-Jadin, de heer Alexandre Lecocq, Mevr. Aline Pallant-
Deraeve, de heren François Raymakers, Henri Schepers, Georges Spreutel,
Mevr. Denise Vanden Eynde-Deleers, de heren Gustave Vanden Eynde,
François Van Messen, Yvon Van Nerom, François Vinck en Albert
Wyngaard, van het Hoofdbestuur, alsmede van de heren Léonard Baar,
Léon Ledent, Ernest Lotiquet, Robert Mauroy, Theofiel Peeters, Marcel
Pirard en Gérard Verleyen, van de bijbanken en agentschappen, die in de
loop van het jaar werden gepensioneerd.

De Bank wenst hun een lang en gelukkig pensioen toe.

** *
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De leiding van de departementen en diensten van het Hoofdbestuur,
en die van de vestigingen in de provincie, onderging een aantal wijzigin-
gen en zal er in 1978 nog ondergaan als gevolg van de pensionering van
ambtenaren met een leidende functie en van de uitvoering van het pro-
gramma tot rationalisering van het net van agentschappen.

Bij het vertrek van de heer Claude Schloss, chef van de dienst Reke-
ningen-Courant, is de heer Théodore Félix, afdelingshoofd, tot chef van
deze dienst aangesteld.

De heer Raymond Simonis, benoemd tot schatbewaarder van de
Bank op 3 juni 1977 1, werd op 1 januari 1978 als hoofd van het departe-
ment Algemene Controle opgevolgd door de heer Georges Pirson, inspee-
teur-generaal, chef van de dienst Bezoldigingen en Pensioenen. De heer
Jan Cardijn, adviseur met rang van inspecteur-generaal, werd aangesteld
als waarnemend chef van deze laatste dienst.

De pensionering, in de loop van 1978, van de heren Armand Vranckx,
adviseur van de Directie, chef van het personeel, en Jean Gras, onder-
directeur, chef van het departement Bijbanken en Agentschappen, zal
aanleiding geven tot de volgende mutaties: de heer Jean Poullet, onder-
directeur, zal op 1 april 1978 de "heer Vranckx opvolgen als chef van het
personeel en tevens als chef van het departement Personeel; de heer
Pierre André, onderdirecteur, zal vanaf 1 juli 1978 de heer Gras als hoofd
van het departement Bijbanken en Agentschappen vervangen. De heer
Roger Vanden Branden, inspecteur-generaal, zal de heer André opvolgen
als chef van het departement Buitenland, terwijl de dienst Internationale
Akkoorden zal worden toevertrouwd aan de heer Jacques Roelandts,
inspecteur-generaal.

Per 1 januari 1978 werden bevorderingen tot een hogere graad toege-
kend met inachtneming van het taalevenwicht. In de hogere rangen zijn
bevorderd, tot adviseur van de Directie, de heer Jacques Baudewyns, chef
van het departement Studiën, en tot onderdirecteur, de heren Aimé Rowies,
Jacques Wens, Maurice Demanet en Jacques Van Droogenbroeck, respec-
tievelijk belast met de leiding van de departementen Overheidsfondsen,
Immobiliën, Krediet en Drukkerij; zijn bevorderd tot de rang van inspee-
teur-generaal, de heren Albert Taymans, Jacques Roelandts, Gilbert Van
den Steen, Paul Genie en Jozef Victoir.

1 Zie blz. 80 van dit verslag.
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De mutaties in het kader van de agenten zijn het gevolg, enerzijds,
van de pensionering van de agenten te Brugge en te Gent, ander-
zijds, van de sluiting van sommige agentschappen. Mutaties vonden
plaats van de ene vestiging naar de andere in dezelfde streek, of naar het
Hoofdbestuur .

Hierna volgen, alfabetisch gerangschikt, de agentschappen met een
nieuwe titularis: Brugge, de heer Lucien Van den Wijngaert, Charleroi,
de heer Alphonse D'Hauwe, Gent, de heer Karel Mortier, Huy, de heer
Jean Tielemans, Mons, de heer Pierre Nys, Mouscron, de heer Jean-
François Kervyn de Marcke ten Driessche, Sint-Niklaas, de heer Pierre
Peetroons, Tienen, de heer Jozef Boudou, Tournai, de heer Florent
Ryckaert.

De voorganger van de heer Peetroons te Sint-Niklaas, de heer Henri
Allaer, werd aangesteld als adjunct van de beheerder van de bijbank Ant-
werpen; de heer Charles Lots, die het agentschap te Huy leidde, heeft
zijn plaats in het kader bij het Hoofdbestuur opnieuw ingenomen; de
vroegere agent te Tongeren, de heer Freddy Depuydt, werd toegevoegd
aan de titularis van de vestiging te Gent.

** *

De agentschappen te Ath en te Dendermonde, die in 1977 werden
gesloten, en die te Oudenaarde en te Wavre, welke in 1978 zullen worden
gesloten, kwamen voor op het programma dat in 1975 in overleg met de
Regering was vastgesteld.

Een aanvullend programma IS m studie. Dit programma omvat het
agentschap te Veurne. Met instemming van de Minister van Financiën,
zal dit agentschap eerder worden gesloten, nI. in 1978, opdat het Stads-
bestuur over het gebouw van de Bank zou kunnen beschikken.

Bij de voorbereiding van de voorstellen tot sluiting van agentschappen
wordt uitgegaan van objectieve criteria, nadat een grondige analyse is
gemaakt van de aard en de omvang van de operaties van ieder agentschap,
alsmede van de localisering van de vestigingen van het Bestuur der Poste-
rijen en van de verschillende financiële instellingen van de overheids- en
de privé-sector waaraan een centraliserende rol is toebedeeld. Tot de
sluitingen wordt overgegaan parallel met de in het vooruitzicht gestelde
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pensioneringen van agenten en personeelsleden, alsook met de mogelijk-
heden voor het opnemen van personeel die in de grotere vestigingen auto-
matisch ontstaan als gevolg van de overheveling naar die vestigingen van
de activiteiten van de gesloten agentschappen.

** *

De onderhandelingen over de akkoorden inzake sociale programmatie,
waarbij de in de banksector gesloten collectieve overeenkomsten tot richt-
snoer dienen, hebben in 1977 een andere dimensie aangenomen. Tot dan
toe werden zij in de Bank en bilateraal gevoerd tussen de Directie en de
vakbondsafvaardiging van het personeel; voortaan zijn zij multilateraal.
Vier overheidskredietinstellingen en vier vakcentrales hebben deelgeno-
men aan de onderhandelingen over het akkoord van 29 april 1977 betref-
fende de transpositie van de overeenkomst die op 17 februari 1977 in het
paritair comité voor de banken werd gesloten, en dat geldt van 1 januari
1977 tot 30 juni 1978.

Drie belangrijke punten kenmerken de collectieve overeenkomst van 29
april1977 : de matiging inzake geldelijke of sociale voordelen, de bezorgd-
heid om de werkgelegenheid te handhaven en te bevorderen; het verlangen
om de overlegprocedures in iedere instelling te verbeteren. Zoals dat het
geval is in de banksector, wordt bij deze overeenkomst een vaste commissie
voor de tewerkstelling in het leven geroepen, een paritair orgaan dat er
mede belast is de werkgelegenheidssituatie in de vier instellingen te volgen,
alsmede een fonds voor vakbondsvorming.

De ondernemingsovereenkomst waarover in de Bank, in aansluiting
op het in de banksector gesloten akkoord, tussen de Directie en de vak-
bondsafvaardiging werd onderhandeld, omvat, behalve de aanpassing van
enkele specifieke bepalingen, de definitie - conform het in de collectieve
overeenkomst neergelegde beginsel - van het aan de afvaardiging toege-
kende recht van advies en van initiatief, alsmede de omschrijving van de
inlichtingen die de Directie heeft toegezegd mede te delen aan de afvaardi-
ging bij ontstentenis van een ondernemingsraad. Voor de belangrijke kwes-
ties die verband houden met het statuut van het personeel, de sociale activi-
teiten en werken, de werkvoorwaarden en de organisatie van het werk,
kunnen paritaire werkgroepen worden samengesteld.
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De procedure waarbij een beroep wordt gedaan op werkgroepen is
niet nieuw. Zij werd reeds vroeger toegepast in gemeenschappelijk overleg
tussen de Directie en de vakbondsafvaardiging van het personeel. Dit
gebeurde bij het onderzoek van de plannen in verband met de activi-
teiten van de agentschappen en de hiervoren vermelde rationalisering
van het bestaande net, alsook bij de voorbereiding van de overgang van
de vaste naar de variabele werktijd.

De geleidelijke invoering van de variabele werktijd in een groot aan-
tal diensten of afdelingen van diensten bij het Hoofdbestuur, op basis van
een glijtijd van een uur, of van minder dan een uur in sommige gevallen,
mag als een geslaagd experiment worden beschouwd. Al de diensten
worden stelselmatig onderzocht door de paritaire werkgroep, die daarbij
speciale aandacht schenkt aan de voor de Bank specifieke eisen inzake
veiligheid en organisatie.

De variabele werktijd wijzigt de arbeidsvoorwaarden in gunstige zin;
hij schept geen nieuwe arbeidsplaatsen. Daarentegen kan in zekere mate
werkgelegenheid worden gecreëerd mits de mogelijkheden worden uitge-
breid om halftijds te werken die nu reeds in de Bank worden geboden
aan de vrouwelijke personeelsleden die zich geplaatst zien voor gezins-
problemen, alsmede aan alle personeelsleden gedurende de zes maanden
die aan de pensionering voorafgaan. Aan de vakbondsafvaardiging van het
personeel werd een dossier overhandigd ter uitvoering van de bepaling
van de collectieve overeenkomst waarbij de mogelijkheid om deeltijds te
werken, voor de personeelsleden die zulks wensen, in principe wordt erkend,
en die voorschrijft dat deze mogelijkheid in iedere instelling zal worden
bestudeerd.

** *

De Bank gaat, met de actieve steun van haar medewerkers op de
verschillende niveaus, onverminderd door met de modernisering van haar
installaties, met de aanpassing van haar beheers- en controlemethoden aan
de moderne technieken, en met de opleiding van het personeel voor het
gebruik van de nieuwe apparatuur en van de meest doeltreffende methoden.
Al deze inspanningen dragen bij tot het verbeteren van de arbeidsvoor-
waarden en van de veiligheid van het personeel, waaraan ook het Comité
voor veiligheid, gezondheid en verfraaiing van de werkplaatsen bijzondere
aandacht besteedt.
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De interne wederinrichting van de departementen en diensten van
het Hoofdbestuur, de Drukkerij hieronder begrepen, en van de agent-
schappen in de provincie, alsmede de aankopen van materieel, dienen in
dit perspectief te worden gezien.

** *

Krachtens de bepalingen van de wet betreffende de economische
herstelmaatregelen, had de Bank in september 1976 een contract gesloten
met 26 jonge stagiairs. Na afloop van de stage van zes maanden werden
zij vervangen door een andere, even grote groep die dus, op haar beurt,
een extra opleiding dank zij de stage heeft kunnen genieten. Voor een derde
groep zal de stage in maart 1978 een einde nemen.

Overeenkomstig de bepalingen van de wet van 22 december 1977,
zal het aantal stagiairs in 1978 op 52 worden gebracht.

Iedere stagiair mag deelnemen aan de examens die door de Bank,
met het oog op indienstneming van personeel, naargelang van haar eigen
behoeften worden georganiseerd; hieruit zal in 1978 een lichte stijging van
de personeelssterkte volgen.

** *

De sfeer van openheid die de paritaire onderhandelingen en werk-
zaamheden heeft gekenmerkt, de verwezenlijkingen tijdens het jaar, de
kwaliteit van het werk van het personeel en de belangstelling van de jonge
stagiairs voor de opleiding die zij genieten, vormen, uit sociaaloogpunt,
een geheel van positieve factoren.
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Ontleding van de Balans

en van de Winst- en Verliesrekening

over het boekjaar 1977





BALANS

ACTIVA

GOUDVOORRAAD

Per 31 december 1976 Per 31 december 1977

F 71.821.213.379 72.295.013.245

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

De stijging in 1977, ten belope van F 473.799.866, vloeit voort uit
twee goudrestituties aan België door het Internationaal Muntfonds, over-
eenkomstig de door de Interim-Commissie van het Fonds genomen be-
schikkingen 1.

Per 31 december 1977, is de goudvoorraad als volgt verdeeld

goud in het buitenland .

goud in België

F
F

71.935.323.750

359.689.495

F 72.295.013.245

INTERNATIONAAL MUNTFONDS

Onder deze rubriek zijn geboekt, tegen F 48,65724 voor één B.T.R. 2,

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 3.

1 Zie blz. 93 van onderhavig verslag.
2 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).
3 Wet dd. 9 juni 1969. Zie verslag nopens de verrichtingen van het boekjaar 1969, blz. 148.

91



Deelneming

F 29.883.267.922
Per 31 december 1976 Per 31 december 1977

26.717.960.240

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

In vergelijking met vorig jaar is het geslonken met F 3.165.307.682,
ten gevolge van de hierna vermelde bewegingen

Vermeerderingen :

a) Aanwending van de tegoeden in Belgische franken
van het Internationaal Muntfonds ingevolge trek-
kingen door volgende 1anden : Malawi, Mexico,
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 1977 (art. V, afdeling 9 van de
statuten van het Fonds) . . F

c) Vereffening in Belgische franken van de rentever-
goeding betreffende de leningen toegestaan aan het
Fonds in het raam van de Algemene Leningsak-
koorden . F

d) Vereffening in Belgische franken van de transfer-
provisie in verband met de leningen toegestaan aan
het Fonds in het raam van de Algemene Lenings-
akkoorden (par. 9 (a) van de Beschikking van de
Raad van Beheer van het Fonds d.d. 5 januari
1962) '. F

e) Uitgaven van het Fonds voor eigen rekening . F

F

Verminderingen :

a) Aangroei van de tegoeden in Belgische franken van
het Internationaal Muntfonds ingevolge terugkopen

l De « goudtranche » stemt overeen met F 7.906.801.500.
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van hun nationale valuta tegen Belgische franken
en/of de aankoop van bijzondere trekkingsrechten
tegen Belgische franken door volgende landen :
Bangla Desj, Birma, Chili, Griekenland, Indonesië,
Italië, Madagascar, Mauritius, Pakistan, Rwanda,
Sri Lanka, Uruguay, Yougoslavië, Zuid-Afrika . F

b) Wedersamenstelling door het Internationaal Munt-
fonds van zijn tegoeden in Belgische franken door
middel van cessies van goud, overeenkomstig de in
de schoot van de Interim-Commisie van het Fonds
genomen beschikkingen; die beschikkingen voor-
zien onder meer :

3.223.308.059

1. in de trapsgewijze teruggave aan de Lid-Staten
van een zesde van het goudbezit van het Fonds,
hetzij rechtstreeks tegen betaling in de nationale
valuta van de Lid-Staat indien hij over een ({su-
pergoudtranche )) beschikt l, hetzij indirect,
indien zulks niet het geval is, tegen betaling in
de nationale valuta van een andere Lid-Staat die
wel over een « super-goudtranche ))beschikt 2 F

2. in cessies van goud dat vervolgens tegen dollars
moet worden afgestaan aan het Trust Fund 2 op-
gericht ter uitvoering van de beslissing om traps-
gewijze een ander zesde van het goudbezit van
het Fonds ten voordele van de ontwikkelings-
landen te verkopen F 1.438.561.518

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

F 5.710.695.409
----------------

F 3.165.307.682Nettovermindering .

Leningen 3

1.048.825.832

Het bij de Algemene Leningsakkoorden ingevoerde mechanisme werd
in de loop van het jaar 1977 opnieuw in werking gesteld ten bate van het
Verenigd Koninkrijk en van Italië.

1 Zie blz. 91 van onderhavig verslag.
2 Zie blz. 96 van onderhavig verslag.
3 Zie verslag nopens de verrichtingen van het boekjaar 1969, blz. 150 en 151.
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Uit hoofde van haar aandeel in de bijstand verleend aan beide landen,
heeft de Bank aan het Internationaal Muntfonds leningen verstrekt, ter
ontheffing van de Belgische Staat, voor een bedrag van F 1.467.760.096
per 31 december 1977.

Bijzondere trekkingsrechten

Per 31 december 1976 Per 31 december 1977

F 19.334.387.266 19.808.864.595

Het tegoed op de rekening van de bijzondere trekkingsrechten neemt
toe met F 474.477.329 ingevolge volgende bewegingen:

Vermeerdering :

Storting door het Internationaal Muntfonds van bij-
zondere trekkingsrechten uit hoofde van intresten op
het Belgisch tegoed in bijzondere trekkingsrechten
voor het boekjaar afgesloten per 30 april 1977
(art. XXVI van de statuten van het Fonds) . . F 475.676.633

Vermindering :

Vereffening in bijzondere trekkingsrechten van een
door het Fonds in rekening gebrachte transferprovisie
op de goudrestituties . F 1.199.304

------

Nettovermeerdering F 474.477.329

De per 31 december 1977 geboekte actiefpost van F 19.808.864.595
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 ))1.

1 Zie blz. 108 van onderhavig verslag.
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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 1977 in totaal F 120.289.598.176. Hieraan
beantwoordt een dekkingspercentage van 35,11 pct. Per 31 december 1976
bedroeg dit percentage 38,48 pct. 2.

VREEMDE VALUTA'S
TE ONTVANGEN EN TE LEVEREN VREEMDE VALUTA'S EN GOUD 3

De tegoeden en verplichtingen van de Bank in vreemde valuta's
zijn in de balansen per 31 december 1976 en per 31 december 1977 voor
volgende bedragen, overeenstemmend met de tegenwaarde ervan tegen de
spilkoersen, opgenomen:

Per 31 december 1976 Per 31 december 1977

Vreemde valuta's F 84.024.950.168 101.161.041.651

Te ontvangen vreemde valuta's
en goud. F

Totaal F 84.024.950.168 101.161.041.651

Te leveren vreemde valuta's en
goud 4 F 36.889.925 28.284.146

Nettopositie F 83.988.060.243 101.132.757.505

l Zie verslag betreffende de verrichtingen van het boekjaar 1969, blz. 152.

Per 31 december 1976 Per 31 december 1977
2 Dekkingselementen F 121.038.868.567 F 120.289.598.176

Verbintenissen op zicht F 314.576.123.772 = 38,48 pct. F 342.644.880.644 = 35,11 pct.
3 Zie blz. 109 van onderhavig verslag.
4 De lopende verrichtingen luiden alle in vreemde valuta's.
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De nettopositie per 31 december 1977 omvat dollars van de Verenigde
Staten van Amerika gedekt door de waarborg van de Belgische Staat voor
een bedrag van F 99.682.803.370 1 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 Jl die voorkomt onder de passiva-overgangs-
rekeningen 2.

Uitgedrukt in dollars, stemt het bedrag van F 99.682.803.370 overeen
met $ 2.471.409.104, wat een toeneming betekent met $ 391.992.081 t.o.v.
31 december 1976.

Die toeneming resulteert in hoofdzaak uit volgende bewegingen :

Vermeerderingen :

a) Overschot van de aankopen van dollars van centrale banken boven de
verkopen eraan ($ 293 miljoen);

b) Nettoverwerving van dollars uit hoofde van aankopen van en verkopen
aan openbare kredietinstellingen, de Schatkist en de cliënteel van de
Bank ($ 80 miljoen);

c) Wederafstand tegen dollars aan Lid-Staten van het Internationaal
Muntfonds, die niet over een (( super-goudtranche Jl beschikken, van
goud dat het voorwerp uitmaakte van een indirecte teruggave door
het Fonds 3 ($ 14 miljoen);

d) Wederafstand tegen dollars aan het Trust Fund van goud dat door het
Internationaal Muntfonds werd afgestaan 3 ($ 35 miljoen);

e) 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 ($ 126 miljoen).

Verminderingen :

a) Netto-uitgave van dollars uit hoofde van aankopen en verkopen op de
markt te Brussel ($ 122 miljoen);

l Het verschil tussen F 101.161.041.651 en F 99.682.803.370 vertegenwoordigt de tegenwaarde van
saldi in vreemde valuta's die op de officiële valutamarkt te Brussel worden genoteerd, w.o. de
tegenwaarde van guldens voor F 1.240.403.856.

2 Zie blz.IlO van onderhavig verslag.
3 Zie blz. 93 van onderhavig verslag.
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b) Vereffeningen onder Europese landen krachtens de akkoorden betref-
fende de vernauwing van de schommelingsmarges ($ 34 miljoen).

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

INTERNATIONALE AKKOORDEN

Per 31 december 1976 Per 31 december 1977

F 153.019.270 444.056.993

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 1977 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.

VOORSCHOT AAN HET LM.F. 1

Het bedrag van de aan het Internationaal Muntfonds verstrekte voor-
schotten uit hoofde van de deelneming van de Bank in de financiering van
de oliefaciliteit blijft onveranderd op F 9.731.448.000.

De boeking van de voorschotten die 200 miljoen bijzondere trekkings-
rechten belopen, d.i. het maximumbedrag waarvoor de Bank heeft aange-
nomen deel te nemen, 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
Yan 7 juni 1973 werd gewijzigd.

1 Zie verslag nopens de verrichtingen van het boekjaar 1975, blz. 14l.
2 Zie noot 2 blz. 91 van onderhavig verslag.

97



EUROPEES FONDS VOOR MONETAIRE SAMENWERKING 1

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 1977 komt geen vordering voor.

E.E.G. FINANClELE BIJSTAND OP MIDDELLANGE TERMIJN 2

Per 31 december 1976 Per 31 december 1977

F 6.538.206.240 6.538.206.240

De Bank verzekert de financiering voor rekening van de Belgische
Staat van de lening op middellange termijn die aan de Italiaanse Republiek
werd verleend overeenkomstig de op 17 december 1974 aangenomen richt-
lijn van de Raad van de Europese Gemeenschappen. De lening werd aan
Italië in dollars van de Verenigde Staten van Amerika ter beschikking
gesteld; op de vervaldag is het een zelfde dollarbedrag verschuldigd, nI.
$ 162,1 miljoen of de tegenwaarde van 134,4 miljoen rekeneenheden tegen
de koers van $ 1,20635 per rekeneenheid.

DEBITEUREN WEGENS TERMIJNVERKOPEN VAN VREEMDE VALUTA'S EN
GOUD

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-

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

2 Zie verslag nopens de verrichtingen van het boekjaar 1974, blz. 147.
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tenissen stemmen overeen met de tegenwaarde van de vreemde valuta's
tegen de koers van de verrichting.

Alle verrichtingen waren afgehandeld, zowel per 31 december 1976 als
per 31 december 1977.

HANDELSPAPIER

Per 31 december 1976 Per 31 december 1977

F 45.259.773.516 59.670.308.557

Zoals per 31 december 1976, bestond de portefeuille handelspapier
per 31 december 1977 uitsluitend uit gedisconteerd papier in Belgische
franken, betaalbaar in België. l

VOORSCHOTTEN OP ONDERPAND

De voorschotten op onderpand kunnen worden ingedeeld als volgt :

Per 31 december 1976 Per 31 december 1977

Instellingen waarvoor een bijzon-
dere wet geldt .F 4.035.786.353 7.815.423.202

Banken .F 97.693.927 48.956.535

Ondernemingen en particulieren F 21.861.214 15.486.831

Totaal. .F 4.155.341.494 7.879.866.568

OVERHEIDSEFFECTEN

De overeenkomsten dd. 14 september 1948, 15 april 1952, 30 maart
1968, 23 juli 1974 en 15 juli 1977, gesloten op grond van artikel 20 van

l 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 1976 Per 31 december 1977

2.678 miljoen 5.945 miljoen
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de statuten, bepalen de aanvaardingsvoorwaarden voor de effecten die
onder deze rubriek voorkomen.

De laatste overeenkomst, die met de Belgische
Staat werd gesloten op 1.5 juli 1977 \ stelt de maxi-
mumgrens vast op . . F

Daarin is de kredietmarge begrepen die door de Bank
ter beschikking van de Luxemburgse Staat is gesteld,
namelijk . F

38.250.000.000

1.250.000.000

Belgische overheidseffecten

Per 31 december 1977 had de Bank F 37.000.000.000 aan Belgische
schatkistcertificaten in portefeuille, tegen F 20.575.000.000 per 31 decem-
ber 1976.

Luxemburgse overheidseffecten

Per 31 december 1977 had de Bank geen Luxemburgse schatkistbons
in portefeuille. Dit was evenmin het geval per 31 december 1976.

BIJZONDERE BIJSTAND AAN HET RENTENFONDS

Vorengenoemde overeenkomst van 15 juli 1977, waarbij het maximum-
bedrag van de portefeuille overheidseffecten, die de Bank mag aanhouden,
is vastgesteld, werd aangevuld met een protocol van diezelfde datum
tussen de Minister van Financiën, het Rentenfonds en de Bank, dat
voorziet in de toekenning door de Bank van een bijzondere bijstand aan
het Rentenfonds om het dit laatste mogelijk te maken aan de Staat
bijkomende hulpmiddelen te verschaffen ten einde de dekking te ver-
zekeren van zijn seizoenmatige en onvoorziene tekorten boven de krediet-
marge waarover hij bij de Bank beschikt. Die bijzondere bijstand kan
de vorm aannemen van een speciaal voorschot aan het Rentenfonds of
een intekening op certilicaten uitgegeven door het Rentenfonds.

Het maximumbedrag van de bijzondere bijstand aan het Rentenfonds
is veranderlijk. Het wordt vastgesteld met het akkoord van de Regenten-

1 Zie blz. 51 van onderhavig verslag.
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raad en wordt ter kennis gebracht van het publiek in de vorm van een
noot op de rugzijde van de weekstaat van de Bank.

De aanwending van de bijzondere bijstand heeft F 11.633 miljoen
niet overschreden, welk cijfer bereikt werd op 19 september 1977.

Per 31 december 1977 was de bijzondere bijstand aangesproken ten
belope van F 2.800.000.000, terwijl het maximumbedrag van toepassing
op die datum F 15 miljard bedroeg.

DEEL- EN PASMUNT

Per .'31december 1976 Per 31 december 1977

Thesauriebiljetten

Metaalgeld

Totaal

F 270.541.110

F 130.258.468
----------------

F 400.799.578

239.082.470

127.251.301

366.333.771

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 1976 Per 31 december 1977

Rekening A

Rekening B 2

F

F

1.062.524

2.477.310.722

2.047.598

2.446.130.271

Op verzoek van de Openbare Schatkist stort de Bank op een bij-
zondere postrekening, genaamd rekening B, de tegenwaarde van de
bedragen ingeschreven op in haar boeken geopende rekeningen ten name
van de centrale bank of van de regering van de landen, die een financiële
bijstand genieten in het raam van door de Staat gesloten bilaterale
leenakkoorden. Het gaat om bedragen die reeds door de Openbare Schat-
kist werden gestort maar nog niet door de begunstigde landen aangewend.

l Zie verslag nopens de verrichtingen van het boekjaar HJ62, blz.ISO.
2 Zie blz. 107 van onderhavig verslag.
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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.

SPECIALE SCHATKISTBONS

Per 31 december 1976 Per 31 december 1977

F 600.000.000 400.000.000

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 1.

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 1977.

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 19723

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.

1 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.
3 Zie verslag nopens de verrichtingen van het boekjaar 197.:3,blz. 128.
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TE INNEN WAARDEN
Per 31 december 1976 Per 31 december 1977

F 844.979.121 2.241.070.094

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.

In het cijfer per 31 december 1977 is bovendien een bedrag begrepen
van F 1.089 miljoen dat overeenstemt met het negatieve saldo van de
koersverschillen ontstaan naar aanleiding van de verrichtingen die een
wijziging teweegbrachten in de door de Bank aangehouden activa of
passiva uit hoofde van de internationale akkoorden die ze uitvoert voor
rekening van de Staat of waarvoor deze laatste zijn waarborg verstrekt.
Bedoeld saldo zal worden aangezuiverd in de mate dat later op dezelfde
balansposten positieve koersverschillen worden gerealiseerd.

OVERHEIDSFONDSEN
Per 31 december 1976 Per 31 december 1977

F 5.534.732.684 6.066.641.195

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

De toeneming met F 531.908.511, 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 december 1976 Per 31 december 1977

F .2.195.644.987 2.191.490.623

De lichte vermindering van de actiefpost (( Gebouwen, materieel en
meubelen Il vloeit voort uit de verkoop van drie oude gebouwen die
door de Bank niet meer werden gebruik.

1 Art. 23 van de statuten : « De overheidsfondsen in het bezit yan de Bank mogen geboekt worden
tegen hun aankoopprijs indien deze gelijk is aan of lager dan de terugbetalingsprijs ».

103



De vernieuwing van de lokalen en teclmische 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 '; materieel en meubelen worden pro memorie
geboekt.

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 1976 Per 31 december 1977

F 7.753.613.083 9.043.828.349

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

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

ACTIV A-OVERGANGSREKENINGEN

Per 31 december 1977 zien de activa-overgangsrekeningen eruit als
volgt:

a) Te vorderen rente op de voorschotten op onderpand
en op de verrichtingen met het buitenland . . F 667.496.821

b) Te vorderen rente op overheidsfondsen verworven
krachtens de statuten . F 254.988.101

Te transporteren F 922.484.922

l Zie blz. 125 van onderhavig verslag.
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Transport. . F

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

d) Overschot op de in april, juli, oktober en december
1977 verrichte vervroegde stortingen inzake ven-
nootschapsbelasting, over te dragen naar het boek-
jaar 1978 . . F

e) Waarden van het Fonds van de Honderdste Ver-
jaring. De inkomsten van dit fonds, opgericht ter
gelegenheid van de honderdste verjaardag van de
Bank en aangevuld in 1964, in 1968, in 1969, in
1970 en in 1975, 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

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

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

Totaal. . F
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PASSIVA

BANKBILJETTEN IN OMLOOP

Per 31 december 1976 Per 31 december 1977

F 307.197.380.600 335.404.472.100

Het bedrag van de bankbiljettenomloop per 31 december 1977 ver-
toont een toeneming t.o.v. 31 december 1976 met. F 28.207.091.500

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

Per 31 december 1976 Per 31 december 1977

F 5.000 .F 122.033.115.000 149.128.470.000

FLOOD .F 163.401.997.000 163.890.402.000

F 500 F 10.254.927.500 10.538.118.000

F 100 F 11.507.341.100 11.847.482.100

Totaal .F 307.197.380.600 335.404.472.100

Zoals blijkt uit onderstaande cijfers die een vergelijking geven van de
indeling van de bankbiljettenomloop over vijf jaar, neemt de relatieve be-
langrijkheid van het biljet van F 5.000 in de gezamenlijke omloop nog
steeds toe. Aan het einde van 1977 vertegenwoordigde dat biljet nagenoeg
45 pct. van het totaalbedrag van de biljetten in omloop, terwijl het aandeel
van het biljet van FLOOD was geslonken tot ongeveer 49 pct., tegen 65 pct.
in 1973.

1973 1974 1975 1976 1977

(in miljarden franken)

F 5.000 64,2 79,2 103,4 122,0 149,l

FLOOD 154,2 156,2 163,8 163,4 163,9

F 500 9,9 10,0 10,1 10,3 10,5

F 100 10,2 10,7 11,l 11,5 11,9

238,5 256,l 288,4 307,2 335,4
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REKENINGEN-COURANT EN DIVERSEN

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

Per 31 december 1976 Per 31 december 1977

Schatkist, gewone rekening. . F 8.553.151 6.526.036

Schatkist, buitengewone conjunc-
tuurbelasting 1 .F 6.954.718 6.954.718

Instellingen waarvoor een bijzon-
deze wet geldt F 292.798.030 207.244.976

Banken in België . F 639.773.629 504.135.155

Ondernemingen en particulieren F 895.237.192 833.785.450

Banken in het buitenland, gewone
rekeningen F 564.937.109 861.010.564

Te betalen waarden F 2.138.941.777 1.998.231.391

Totaal F 4.547.195.606 4.417.888.290

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 belastingen, betalingen te doen aan
leveranciers en aan de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid, hangende credit-
berichten, lopende verrichtingen die later dienen te worden betaald of op
het credit van rekeningen-courant moeten worden ingeschreven.

INTERNATIONALE AKKOORDEN

Per 31 december 1976 Per 31 december 1977

Financiële bijstandsakkoorden F

Andere akkoorden . F

2.477.310.722

354.236.844

2.446.130.271

376.389.983

1 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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De Bank neemt afzonderlijk op haar staten, onder de passivarubriek
« Financiële bijstandsakkoorden », de bedragen op die ingeschreven zijn
op rekeningen ten name van de centrale bank of van de regering van
de landen, die een financiële bijstand genieten in het raam van door de
Staat gesloten bilaterale leningsakkoorden, en waarvan de tegenwaarde
gestort werd op een ten name van de Bank geopende postrekening 1.

Worden geboekt op de subrubriek « Andere akkoorden n , 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 1977 zijn bovengenoemde tegoeden als volgt samen-
gesteld:

O.E.S.O.-akkoord F 307.240.312
Betalingsakkoorden F 69.149.671

TOTAAL DER VERBINTENISSEN OP ZICHT

Per 31 december 1976 Per 31 december 1977

F 314.576.123.772 342.644.880.644

De verbintenissen op zicht, die van het ene jaar tot het andere met
F 28.068.756.872 toenemen, omvatten de biljettenomloop, de rekeningen-
courant en diversen en de onder de rubriek « Internationale Akkoorden»
geboekte bedragen.

INTERNATIONAAL MUNTFONDS :

Bijzondere trekkingsrechten, netto cumulatieve toewijzing

Per 31 december 1976 Per 31 december 1977

F 10.186.198.565 10.186.198.565

1 Zie blz.lOl van onderhavig verslag.
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Ten belope van haar saldo is de rekening cc Bijzondere trekkings-
rechten, netto cumulatieve toewijzing )) de tegenpost van de rekening
op de actiefzijde cc Internationaal Muntfonds : Bijzondere trekkings-
rechten » '.

Na 1972 werden geen toewijzingen van bijzondere trekkingsrechten
meer gedaan.

EUROPEES FONDS VOOR MONET AIHE SA:t\1ENWERKING

Per 31 december 1976 Per 31 december 1977

F 23.441.498.158

De inhoud van onderhavige rubriek werd omschreven in de com-
mentaar gewijd aan de rekening die onder dezelfde benaming op de
actiefzijde is opgenomen 2.

Per 31 december 1977 staat de Bank debiteur bij het Europees Fonds
voor Monetaire Samenwerking voor 481.768.333,53 rekeneenheden, wat
overeenstemt met F 23.441.498.158.

MONETAIRE RESERVE

Evenmin als aan het einde van het jaar 1976 bestonden per
31 december 1977 deposito's uit hoofde van een monetaire reserve.

TE LEVEREN VREEMDE VALUTA'S EN GOUD

Per 31 december 1976 Per 31 december 1977

F 36.889.925 28.284.146

Het onder deze rubriek geboekte bedrag vertegenwoordigt per
31 december 1977, zoals trouwens ook per einde 1976, uitsluitend de
tegenwaarde van bedragen in vreemde valuta's die op rekening bij buiten-
landse correspondenten worden aangehouden in afwachting dat instructies
betreffende de aanwending ervan aan de Bank worden gegeven.

1 Zie blz. 94 van onderhavig verslag.
2 Zie blz. 98 van onderhavig verslag.
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PENSIOENKAS VAN HET PERSONEEL

Per 31 december 1976

F 7.753.613.083

Per 31 december 1977

9.043.828.349

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

PASSIVA-OVERGANGSREKENINGEN

De passiva-overgangsrekeningen zien er per 31 december 1977 uit
als volgt:

a) Vooruitontvangen rente op handelspapier en schat-
kistcertificaten in portefeuille . . F

b) Vooruitontvangen rente op beleggingen in het bui-
tenland en te betalen rente op verrichtingen met
het buitenland . . F

c) Uitgedrukte en niet -gerealiseerde
len 2

koersverschil-
F

d) Fonds van de Honderdste Verjaring.

e)
F

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-
eo's 3

395.114.622

1.094.854.882

8.979.493.427

49.598.561

27.312.031

100.000.000

678.748.080

Totaal

F 3.150.000.000
-------------------

F 14.475.121.603
1 Zie blz. 104 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. Hetzelfde geldt t.a.v. de koersverschillen die geboekt worden in verband
met de interventies op de valutamarkt in het raam van de akkoorden betreffende de vernauwing
der schommelingsmarges der valuta's, vermits die koersverschillen slechts definitief verworven
zijn na aanzuivering van de uit die interventies voortvloeiende debetstand bij het Europees Fonds
voor Monetaire Samenwerking.

3 Zie blz. 127 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 1976 Per 31 december 1977

Statutaire reserve F 1.172.809.260 1.234.744.716

Buitengewone reserve . F 2.361.331.016 2.734.331.016

Afschrijvingsrekening van gebou-
wen, materieel en meubelen F 2.071.276.569 2.067.491.305

Totaal. .F ,5.605.416.845 6.036.567.037

De verhoging van het Reservefonds vertegenwoordigt in hoofdzaak
het gedeelte van de winst van 1976 dat naar de statutaire reserve gaat en
een overschrijving van F 373.000.000 naar de buitengewone reserve ten
laste van de winst- en verliesrekening van 1977.

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 673.450.835 tegen F 642.962.244 per 31 decem-
ber 1976.
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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 1.

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 19.988.333.878

GEOPENDE DOCUMENTAIRE KREDIETEN

Onder de rubriek (( Geopende documentaire kre-
dieten » zijn o.a. opgenomen, de exportkredieten
geopend door bemiddeling van buitenlandse banken F 32.823.370

1 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 1977 1, 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 8.225.689.927

Met 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.E.
voor het geheel van de verhoudingen van schuldeiser
en schuldenaar tussen de B.I.E. en de Banco de Portu-
gal uit hoofde van die faciliteit . . F 2.420.064.000

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 600.555.066

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

geviseerde accepten :

- uitvoer
- invoer

Per 31 december 1976 Per 31 december 1977

11.844.628.773 * 8.225.689.927 •F
F
----------------

F 11.844.628.773 • 8.225.689.927 *
* Inclusief die welke op de balansdatum binnen de

120 dagen vervallen . . . . . . . . . . . . F 1.200.035.803 944.900.332
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ONTVANGEN WAARBORGEN

De ontvangen waarborgen omvatten volgende
posten:

Onderpanden van de voorschot-
rekeningen . F 47.883.685.250

Waarborgen verleend door de
discontocedenten . F 1.445.126

Waarborgen in overheidseffecten
verstrekt door opnemers van call
money . F 15.423.121.000

Diverse borgtochten F 83.872.626

894.138.595Andere waarborgen F

Totaal. . F 64.286.262.597

VAN DE SCHATKIST ONTVANGEN WAARBORGCERTIFICATEN

De waarborgcertificaten ontvangen van de
Schatkist dekken de voorschotten verstrekt door de
Bank voor de uitvoering van internationale akkoorden,
overeenkomstig de bepalingen van de wet dd. 28 juli
1948 houdende wijziging van de besluitwet n' 5 van
1 mei 1944 betreffende de voorwaarden inzake aan-
en verkoop van goud en van vreemde valuta's. . F

TE INCASSEREN WAARDEN

De waarden - handelspapier, vreemde valuta's,
enz. - welke door rekening-couranthouders of door
buitenlandse correspondenten werden afgegeven ter
incassering, bedragen per 31 december 1977 . . F
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BEWAARNEMINGEN VAN EFFECTEN EN DIVERSE WAARDEN

De onderverdeling van de bewaarnemingen is als
volgt:

Internationaal Muntfonds .F 4.135.000.000

Internationale Ontwikkelings-As-
sociatie F 1.611.775.000

Aziatische Ontwikkelingsbank F

Afrikaans Ontwikkelingsfonds F

382.317.500

11.000.000

Inter- Amerikaanse Ontwikkelings-
bank F 279.925.847

Andere bewaarnemingen . F 221.066.295.431

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 5.000.000.000

Gewone aandelen Nationale Maat-
schappij der Belgische Spoor-
wegen . . F 1.000.000.000

Deelhebbende obligaties Nationale
Maatschappij der Belgische Spoor-
wegen . . F 638.305.187

--------

Te transporteren. . F 6.638.305.187
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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-
fonds 1 F

- andere

6.638.305.187

932.342.208

3.548.181.000

190.876.000

F

743.061.985

4.018.657.553

F 16.071.423.933

Diverse waarden door de Staat in bewaring genomen:

Waarden door derden
gedeponeerd .F

Dienst der ingeschreven Schuld F

Deposito- en Consignatiekas . F

Als borgstelling
waarden

gedeponeerde
.F

61.493.831.873

431.886.152.200

4.786.001.609

13.543.210.993

F 511.709.196.675

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 .

Totaal

35.352

F 59.454.634.051~~~~~~~-

F 587.235.290.011

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

De bij de Bank gedeponeerde waarden die eigen-
dom zijn van het krachtens de besluitwet dd. 18 mei
1945 opgerichte Rentenfonds bedragen. . . . . F 20.326.387.742

ALGEMENE SPAAR- EN LIJFRENTEKAS

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

Dadelijk opvraagbare of kortlopende beleggingen. F

Totaal

1.667.417.551

. F 751.652.710
-------

. F 2.419.070.261

Neergelegde waarborgen
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WINST - EN VERLIESREKENING

CREDIT

PROVENU DER DISCONTO- EN VOORSCHOTVERRICHTINGEN

Per 31 december 1976 Per 31 december 1977

F 5.698.804.976 4.343.695.914

Het brutoprovenu der disconto- en voorschotverrichtingen vertoonde
in 1977 een gevoelige teruggang in vergelijking met het jaar tevoren,
toen het weliswaar een uitzonderlijk hoog peil bereikt had.

De daling van de ontvangst is toe te schrijven aan volgende twee
oorzaken:

- enerzijds, een relatief weinig belangrijke inkrimping van het gemiddelde
volume der verrichtingen, van het ene jaar tot het andere, van
F 66,4 miljard tot 64,3 miljard ';

- anderzijds en hoofdzakelijk, de trapsgewijze verlaging, tijdens het
eerste halfjaar, van de disconto- en voorschottentarieven, die uiteindelijk
leidde tot een daling van het in procenten uitgedrukte brutoprovenu
van de gezamenlijke disconto- en voorschotverrichtingen van 8,58 pct.
in 1976 tot 6,66 pct. in 1977.

l Gemiddeld volume der verrichtingen (in miljoenen franken) :

- overheidseffecten

In 1976 In 1977

16.814 23.569
39.636 33.426
9.939 7.349 *

66.389 64.344
840

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

* Inclusief de bijzondere bijstond van het Rentenfonds.
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PROVENU VAN DE VERRICHTINGEN MET HET BUITENLAND

Per 31 december 1976 Per 31 december 1977

F 5.661.289.322 6.331.075.473

De op het credit van de winst- en verliesrekening geboekte bruto-
ontvangst uit hoofde van de verrichtingen met het buitenland vermeerdert
met 11,8 pct. t.O.V.het resultaat behaald tijdens het voorgaande boekjaar.

De stijging wordt in ruime mate verklaard door een wijziging van
het stelsel van toepassing op het provenu van de netto productieve tegoeden
op het buitenland '.

De opbrengst van de belegging der tegoeden in vreemde valuta' s,
die het belangrijkste bestanddeel vormt van het provenu der verrichtingen
met het buitenland, nam licht toe; een daling van het gemiddelde rende-
ment der beleggingen werd immers ruimschoots goedgemaakt door de
vrij aanzienlijke uitzetting van het gemiddelde volume ervan.

Zulks geldt meer bepaald voor de belegging van de door de staats-
waarborg gedekte tegoeden in dollars van de Verenigde Staten van
Amerika; het gemiddelde uitstaande bedrag nam van het ene jaar tot
het andere toe van F 74,3 miljard tot F 97,4 miljard, maar het netto-
rendement slonk van 5,68 pct. tot 4,73 pct.

PROVENU DER OVERHEIDSFONDSEN

Per 31 decomber 1976 Per 31 december 1977

F 423.125.698 468.847.060

Zoals ieder jaar is de portefeuille overheidsfondsen, verworven door
de Bank krachtens de artikelen 18 en 21 van haar statuten 2, toegenomen
wegens de overschrijvingen naar het Reservefonds volgend op de af-
sluiting van het voorgaande boekjaar; zulks verklaart de stijging van de
inkomsten uit die portefeuille.

l Zie blz. 122 van onderhavig verslag.
2 Zie blz. 103 van onderhavig verslag.
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RECHTEN OP BEWAARNEMINGEN, PROVISIES EN VERGOEDINGEN

Per 31 december 1976 Per 31 december 1977

F 187.284.277 191.336.174

De lichte vermeerdering van de ontvangst uit hoofde van rechten
op bewaarnemingen, provisies en vergoedingen heeft in hoofdzaak betrek-
king op rechten betreffende de bewaarneming van als waarborg neer-
gelegde effecten.

De vergoedingen omvatten 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, de schadeloosstelling, naar rata van 0,10 pct., bere-
kend op de omloop van de voor rekening van de Schatkist uitgegeven
kleine coupures, de vergoeding, eveneens berekend tegen 0,10 pct. 's jaars,
op het niet-afgeloste bedrag aan speciale schatkistbons '.

DIVERSE ONTVANGSTEN
Per 31 december 1976 Per 31 december 1977

F 18.650.006 31.530.979

De diverse ontvangsten voor het boekjaar 1977 bestaan in hoofdzaak
uit de meerwaarde op de verkoop van drie afgeschreven gebouwen die
de Bank niet meer gebruikte.

AFNEMING VAN DE PASSIVA- OVERGANGSREKENINGEN

- Voorziening voor gebouwen, materieel en meubelen.

Per 31 december 1976 Per 31 december 1977

F 2.414.448

Bij ontstentenis van investeringsuitgaven voor nieuwe constructies,
had geen enkele afneming plaats van de rekening « Voorziening voor
gebouwen, materieel en meubelen ll.

1 Zie blz. 102 van onderhavig verslag.
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DEBET

AANDEEL VAN DE STAAT

Per 31 december 1976 Per 31 december 1977

Disconto en voorschotten . .F 3.678.185.389 2.389.277.321

Verrichtingen met het
buitenland

Monetaire reserve

F 1.966.491.342

F 442.710
----------------

F 5.645.119.441

2.582.468.950

4.971.746.271

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

-- 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, onderging in 1977 sterk de weerslag van de daling
van de toegepaste gemiddelde rentevoet.

-- Verrichtingen met het buitenland.

Het regime volgens hetwelk het provenu van de netto productieve
tegoeden op het buitenland tussen de Staat en de Bank wordt verdeeld
was voor het boekjaar 1977 verschillend van het systeem dat voor de
voorgaande boekjaren werd toegepast.

Tussen de Minister van Financiën en de Bank werd overeengekomen
dat bedoeld provenu gelijkelijk tussen de Staat en de Bank zou worden
verdeeld.
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Die voor de gezamenlijke inkomsten geldende regeling berust op
artikel 6 van de besluitwet n' 5 dd. 1 mei 1944, zoals het de laatste maal
bij de wet dd. 7 juni 1973 werd gewijzigd; dat artikel voorziet immers in
de mogelijkheid voor de Staat en de Bank de bijzondere voorwaarden en
modaliteiten van de interventie van de Bank in de uitvoering van de
internationale akkoorden te regelen.

Krachtens die beschikking is de Minister van Financiën met de Bank
overeengekomen de vergoeding van deze laatste, wegens de uitvoering
door haar van de door België gesloten internationale akkoorden, vast te
stellen op 50 pct. van de door de Staat uit hoofde van diezelfde akkoorden
geïnde vergoedingen, rente en provisies. Die vergoeding beloopt aldus
F 832 miljoen.

Op een wederkerige wijze doet de Bank afstand aan de Staat van
de helft van het provenu van de netto productieve tegoeden op het buiten-
land voortvloeiend uit haar deelneming in de akkoorden of verrichtingen
inzake internationale monetaire samenwerking.

Het bedrag dat aldus aan de Staat werd afgedragen beloopt
F 2,582 miljoen, waarvan 200 miljoen werden besteed aan de delging
van de waardevermindering teweeggebracht door de devaluatie van de
dollar op 13 februari 19731

•

ALGEMENE ONKOSTEN

Per 31 december 1976 Per 31 december 1977

Bezoldigingen en sociale lasten F 2.971.970.859 3.314.472.986

Overige kosten F 315.175.783 298.322.230

F 3.287.146.642 3.612.795.216

min

Kosten ten laste van derden . F 399.385.806 420.938.442

F 2.887.760.836 3.191.856.774

l Zie blz. 102 van onderhavig verslag.
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De bezoldigingen en sociale lasten vertegenwoordigen ongeveer
negen tiende van de budgettaire uitgaven; zij bepalen bijgevolg in ruime
mate het verloop ervan.

Het stijgingsritme, reeds minder snel in 1975 en in 1976 dan in 1974,
vertoonde een afgetekende vertraging in 1977. In hoofdzaak liggen daar-
aan twee oorzaken ten gronde. Enerzijds, heeft de vertraging van de hausse
van de verbruiksprijzen, die steeds duidelijker vormen aannam, de door
de indexering der bezoldigingen teweeggebrachte last doen verminderen;
anderzijds, had het in 1977 gesloten akkoord inzake sociale programmatie l

een gematigder geldelijke terugslag. Het personeelsbestand schommelde
lichtjes beneden de 2.600 eenheden, doch de personeelswisseling was iets
sneller, daar een groter aantal leden van het personeel gebruik maakte
van de mogelijkheden tot een vervroegde pensionering.

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

Per 31 december 1976 Per 31 december 1977

Lopende kosten . F 282.603.544 277.864.178

Stage voor jongeren F 2.572.239 10.458.052

Gift aan Stichting Koning
Boudewijn .F 30.000.000 10.000.000

De lopende kosten - kantoorkosten, drukkosten, kosten van infor-
matieverwerking, van herstelling en van onderhoud der uitrusting - zijn
licht verminderd.

De last teweeggebracht door de bijkomende vorming die door de Bank
wordt verschaft aan in stage genomen jonge krachten steeg aanzienlijk van
het ene jaar tot het andere, vermits de wettelijke beschikkingen terzake in
1976 eerst met ingang van september konden worden toegepast.

De uitgaven betreffende de Stichting Koning Boudewijn bedroegen in
1977 slechts F 10 miljoen daar het te vereffenen saldo van F 20 miljoen over
twee jaar wordt gespreid.

l Zie blz. 86 van onderhavig verslag.
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De kosten ten laste van derden betreffen de diensten gepresteerd voor
rekening van diverse instellingen, o.m. het Belgisch-Luxemburgs Instituut
voor de Wissel waaraan de Bank lokalen en personeel ter beschikking stelt.

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

BELASTINGEN EN TAKSEN

Per 31 december 1976 Per 31 december 1977

F 1.316.291.650 1.210.102.534

De Bank boekt als last eigen aan het boekjaar alle, onverschillig
welke, door haar verschuldigde belastingen en taksen, onder aftrek van
de eventueel tijdens hetzelfde boekjaar ontvangen terugbetalingen van
belasting.

Naast de vervroegde stortingen inzake de vennootschapsbelasting, die
per 31 december 1977 op grond van het belastbaar inkomen werden aan-
gepast, omvat het bedrag van F 1.210.102.534 de bijdrage in het Solidari-
teitsfonds, de roerende en onroerende voorheffingen, het niet-aftrekbare
gedeelte van de belasting over de toegevoegde waarde op de aan de Bank
geleverde goederen en diensten, alsmede de provinciale en gemeentelijke
belastingen; het werd bekomen na aftrek van een terugbetaling van belas-
ting betreffende het aanslagjaar 1976.

AFSCHRIJVING VAN GEBOUWEN, MATERIEEL EN MEUBELEN

Per 31 december 1976 Per 31 december 1977

F 83.934.628 172.829.186

De per 31 december 1977 uitgevoerde afschrijvingen dekken volgende
uitgaven:

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

b) Aankoop van materieel voor de Drukkerij, de tech-
nische diensten en de kantoren F

64.386.183

103.940.643

c) Aankoop van kantoormeubelen. .F 4.502.360

12,5



BIJKOMENDE TOELAGE AAN DE PENSIOENKAS VAN HET PERSONEEL

Per 31 december 1976 Per 31 december 1977

F 620.000.000 500.000.000

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 373.000.000

- naar de voorziening voor gebouwen, materieel en
meubelen . F 73.500.000

- naar de maatschappelijke voorziening voor diverse
risico's . F 200.000.000

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

a) Buitengewone reserve.

Per 31 december 1976 . F
Overschrijving ten laste van de winst- en verlies-
rekening F 373.000.000

--------------
Saldo per 31 december 1977 . F 2.734.331.016

2.361.331.016

In het bedrag van de overschrijving is het gedeelte van de winst be-
grepen, dat van fiscale vrijdom geniet, mits het onbeschikbaar blijft " en

l Artikelen 34 en 105 van het Wetboek der inkomstenbelastingen.
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dat verwezenlijkt werd op de verkoop en de inning van effecten uit de
portefeuille overheidsfondsen, nI. F 78.792, en op de verkoop van on-
roerende goederen die de Bank niet meer gebruikte " nI. F 13.601.296.

b) Voorziening voor gebouwen, materieel en meubelen

Per 31 december 1976 F 605.248.080

Afneming in 1977 . F

Overschrijving ten laste van de winst- en verlies-
rekening F 73.500.000

Saldo per 31 december 1977 . F 678.748.080

Het doel van deze voorziening bestaat er in het hoofd te kunnen bie-
den aan de uitgaven in verband met de uitvoering van het investerings-
programma van de Bank. Hoewel dat programma niet werd gewijzigd,
wordt een stijging der voorziening gerechtvaardigd door de in de bouw-
sector opgetreden prijsstijging.

c) Maatschappelijke voorziening voor diverse risico's.

Per 31 december 1976 . F 2.950.000.000

Overschrijving ten laste van de winst- en verlies-
rekening F 200.000.000

Saldo per 31 december 1977 . F 3.150.000.000

De maatschappelijke voorziening werd aangelegd aan het einde van
1957 met het oog op de risico's verbonden aan de activiteit van de Bank
en de schommelingen waaraan haar resultaten onderhevig zijn.

De voorziening van F 3.150.000.000 vertegenwoordigt 2,39 pct. van
het gemiddelde cumulatieve bedrag in 1977 van de portefeuille handels-
papier en de beleggingen in vreemde valuta's.

l Zie blz. 103 van onderhavig verslag.
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TE VERDELEN NETTOWINST

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

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

2. Van het overschot, ten bedrage van F 649.450.835 :

a) 10 pct. aan de reserve .

b) 8 pct. aan het personeel .

.F

.F
64.945.084

51.956.067

3. Van het nieuwe overschot, te weten F 532..549.684 :

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

b) aan de aandeelhouders, een tweede dividend F

c) het saldo aan de reserve. . . . . . . . F

106.509.937

426.000.000

39.747

Totaal van de te verdelen nettowinst. . F 673.450.835
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DIVIDEND TOEGEKEND VOOR HET BOEKJAAR 1977

Eerste totaal dividend . F 24.000.000

Tweede totaal dividend . F 426.000.000

Samen F 450.000.000

voor 400.000 aandelen, te weten, per aandeel, een
dividend van .F 1.125

Coupon n' 176 zal met ingang van 1 maart 1978 betaalbaar zijn met
F 900, vrij van roerende voorheffing.

Daar het nettodividend F 900 beloopt, komt het belastbaar inkomen
per aandeel dat voor de personenbelasting dient te worden aangegeven, op
F 1.642,50 \ 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,
Hendrik CAPPUYNS, regent,
Louis VAN HELSHOECHT, regent,
Roger RAMAEKERS, regent,
Raymond PULINCKX, regent,
Charles HURIAUX, regent,
Jozef HOUTHUYS, regent,
William FRAEYS, regent,
Georges DEBUNNE, regent,
Jan HINNEKENS, regent,
Philippe MOUREAUX, regent.

De gouverneur,
Cecil de STRYCKER.

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

Inkomsten vau aandelen F 900,00

Belastingkrediet
900 x 57,5

F 517,50100

Roerende voorheffing
900 x 1 F 225,004

F l.642,50
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BALANS PER 31 DECEMBER 1977

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 LM.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

Bijzondere bijstand aan het Rentenfonds
Deel- en pasmunt
Tegoed bij het Bestuur der Postchecks

Rekening A
Rekening B

7.815.423.202
48.956.535
15.486.831

Geconsolideerde vordering op de Staat
Speciale Schatkistbons
Voorlopige aanpassing naar aanleiding van de wet dd.

3 juli 1972
Te innen waarden
Overheidsfondsen
Gebouwen, materieel en meubelen
Waarden van de Pensioenkas van het Personeel
Overgangsrekeningen

Totaal van de activa

l.'32

72.295.013.245

26.717.960.240
1.467.760.096

19.808.864.595

120.289.598.176

101.161.041.651

444.056.993
9.731.448.000

6.538.206.240

59.670.308.557

7.879.866.568

37.000.000.000

2.800.000.000
366.333.771

2.047.598
2.446.130.271

34.000.000.000
400.000.000

3.450.349.538
2.241.070.094
6.066.641.195
2.191.490.623
9.043.828.349
1.207.411.713

406.929.829.337



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

6.526.036
6.954.718

207.244.976
504.135.155
833.785.450

861.010.564
1.998.231.391

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

133

335.404.472.100

4.417.888.290

2.446.130.271
376.389.983

342.644.880.644

10.186.198.565

23.441.498.158

28.284.146

9.043.828.349

14.475.121.603

400.000.000

1.234.744.716
2.734.331.016
2.067.491.305

673.450.835

406.929.829.337



WINST- EN VERLIESREKENING
PER 31 DECEMBÈR 1977

DEBET

Aandeel van de Staat :

Disconto en voorschotten
Verrichtingen met het buitenland

Algemene onkosten :

Bezoldigingen en sociale lasten
Andere kosten .

min:

Kosten ten laste van derden

Belastingen en taksen .

Afschrijving van gebouwen, materieel en meubelen .

2.389.277.321
2.582.468.950

3.314.472.986
298.322.230

3.612.795.216

420.938.442

Bijkomende toelage aan het 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 .

373.000.000

73.500.000

200.000.000

Diverse ontvangsten .

Rechten op bewaarnemingen, provisies en vergoedingen .

Afnemingen van passiva-overgangsrekeningen :

Voorziening voor gebouwen, materieel en meubelen

4.971.746.271

3.191.856.774

1.210.102.534

172.829.186

500.000.000

646.500.000

673.450.835

11.366.485.600

4.343.695.914

6.331.075.473

468.847.060

191.336.174

31.530.979

11.366.485.600



ORDEREKENINGEN
PER 31 DECEMBER 1977

Ministers van Nationale Opvoeding :
Tegoeden voor hnn rekening bij het Bestnur der Postchecks (Onderwijswetgeving) .

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 :

Preierente 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 }~% certificaten N.M. voor de Huisvesting
4 }~% certificaten Nationale Landmaatschappit
Diverse waarden :

- Neergelegd door het Muntfonds
- Andere

5.000.000.000
1.000.000.000

638.305.187
932.342.208 .

3.548.181.000
190.876.000

47.883.685.250
1.445.126

15.423.121.000
83.872.626

894.138.595

4.135.000.000
1.611.775.000

279.925.847
382.317.500

11.000.000
221.066.295.431

743.061.985
4.018.657.553 16.071.423.933

Diverse waarden door de Staat in bewaring genomen
Waarden door derden gedeponeerd . 61.493.831.873
Dienst der ingeschreven Schuld. 431.886.152.200
Deposito- en Consignatiekas 4.786.001.609
Als borgstelling gedeponeerde waarden 13.543.210.993

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
Neergelegde waarborgen

511.709.196.675

35.352
59.454.634.051

1.667.417.551
751.652.710

19.988.333.878

32.823.370

8.225.689.927

2.420.064.000

600.555.066

64.286.262.597

900.000.000

993.776.289

227.486.313.778

587.235.290.011

20.326.387.742

2.419.070.261





VERSLAG VAN
HET COLLEGE DER CENSOREN





Tijdens het afgelopen boekjaar betreurde het College het overlijden,
op 6 augustus 1977, van de heer René Geurts, erecensor.

De heer Geurts, een vooraanstaande figuur uit de Antwerpse zeevaart-
kringen, werd in februari 1952 tot censor gekozen; gedurende zeven jaar
heeft hij deelgenomen aan de werkzaamheden van het College, waar
zijn adviezen, die de weerspiegeling waren van een grote ervaring, ten
zeerste werden gewaardeerd.

Zijn nagedachtenis zal in ere worden gehouden.

** *

Het College heeft met spijt kennis genomen van het vertrek van
Mevr. Godelieve Van Poucke, secretaris, en van de heer Maurice Jordens,
schatbewaarder.

De leden van het College hebben, tijdens de vergaderingen van de
Algemene Raad, de opmerkelijke beroepskwaliteiten en de voorname hoffe-
lijkheid van Mevr. Van Poucke op de juiste waarde kunnen schatten.
Het College wenst de heer Jordens heel in 't bijzonder te danken voor
de medewerking die hij, alvorens tot Schatbewaarder te zijn benoemd,
gedurende meer dan 18 jaar heeft verleend. Gaarne sloot het zich aan
bij het besluit van de Algemene Raad waarhij Mevr. Van Poucke en de
heer Jordens ertoe worden gemachtigd de eretitel van hun ambt te dragen.

** *

Het College heeft zich gekweten van de controle-opdracht waarmee
het krachtens de organieke wet en de statuten is belast.

De begrotingsvoorstellen voor het boekjaar 1978, alsmede de balans
en de winst- en verliesrekening per 31 december 1977, werden binnen de
voorgeschreven termijnen door de Regentenraad aan het College voor-
gelegd.
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De begroting werd goedgekeurd na een gedetailleerde verificatie van
de voorstellen die door de verantwoordelijke diensten werden opgemaakt
en na een nauwkeurig onderzoek van de toelichting bij die voorstellen.

Het College heeft de balans en de winst- en verliesrekening van het
afgelopen boekjaar grondig gecontroleerd. Na te hebben vastgesteld dat
ze volledig in overeenstemming waren met de boekingen, werden ze door
het College goedgekeurd.

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

** *

Conform de reglementaire voorschriften hebben de leden van het
College deelgenomen aan inspeeties bij het Hoofdbestuur en in de vesti-
gingen in provincie.

De processen-verbaal van inspeetie en van verificatie, alsook de staat
van de opmerkingen waartoe zij aanleiding hebben gegeven, werden hun
geregeld medegedeeld.

Aan de hand van de door hen verrichte controles hebben zij zich
rekenschap kunnen geven van de goede organisatie van de diensten waar-
van de functionering wordt verzekerd door bekwaam en toegewijd per-
soneel. Het College wenst dit personeel te feliciteren.

Het College dankt de Directie voor de doeltreffende steun waarop
het, onder alle omstandigheden, kan rekenen ten einde de uitvoering van
zijn opdracht te vergemakkelijken.

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 ROEGIERS,
Joseph POLET.

De voorzitter,
Alex FLORQUIN.
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Beheer en toezicht

Departementen en diensten

Bijbanken en agentschappen





BEHEER EN TOEZICHT

Gouverneur H. Cecil de STRYCKER.

Vice-Gouverneur H. Marcel D'HAEZE.

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

René EWALENKO,
Georges JANSON.

Regenten HH. Hendrik CAPPUYNS,
Louis VAN HELSHOECHT,
Roger RAMAEKERS,
Raymond PULINCKX,
Charles HURIAUX,
Jozef HOUTHUYS,
William FRAEYS,
Georges DEBUNNE,
Jan HlNNEKENS,
Philippe MOUREAUX.

Censoren HH. Alex FLORQUIN, voorzitter,
Louis PETIT, secretaris,
Gaston VANDEW ALLE,
Jacques DELRUELLE,
Hubert DETREMMERIE,
Henri DE KERCKHEER,
Roger van de WYER,
André LEYSEN,
Lucien ROEGIEHS,
JosephPOLET.

Secretasis H. Frans JUNIUS.

Schatbewaarder H. Raymond SIMONIS.

REGERINGSCOMMISSARIS

H. Emiel KESTENS.
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ADVISEURS

Economisch adviseur H. Jacques MERTENS de WILMARS.

Adviseurs van de Directie H. Armand VRANCKX, chef van het personeel,

H. Jacques BAUDEWYl\iS, chef mn het
departement Studiën.

DEPARTEMENTEN EN DIENSTEN

Departement Algemene Thesaurie HH. R. SIMONIS, schatbeuiaarder,

Hoofdkas F. DE MAEYER, hoofdkassier,
inspecteur-generaal,

Rekeningen-courant T. FELIX, afdelingshoofd.

Departement Buitenland P. ANDRE, onderdirecteur,

Wisseldienst F. HEYVAERT, inspecteur-generaal,

Statistiek Buitenlandse Betalingen W. VANLEEUW, inspecteur-generaal,

Internationale Akkoorden R. VANDEN BRANDEN, inspecteur-generaal,

Controle van de Verrichtingen op Goederen G. VAN DEN STEEN, inspecteur-generaal,

Departement Drukkerij J. VAN DROOGENBROECK,
onderdirecteur,

Technische dienst W. VAN NIEUWENHUYSE, afdelingshoofd,

Administratieve dienst A. TAYMANS, inspecteur-generaal.

Departement Krediet M. DEMANET, onderdirecteur,

Disconto R. STEVENS, inspecteur-generaal,

Voorschotten en Portefeuille P. BOON, afdelingshoofd,

Risicocentrale F. TOURNEUR, inspecteur-generaal.
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Departement Overheidsfondsen

Effecten

Rentenmarkt

HH. A. ROWIES, onderdirecteur,

O. BELLEMANS, inspecteur-generaal,

P. GENIE, inspecteur-generaal,

Dienst van de Rijkskassier J. VAN AKEN, afdelingshoofd.

Departement Algemene Controle

Buitencontrole

Inspeetie

G. PIRSON, inspecteur-generaal,

J. MAERTENS, inspecteur-generaal,

R. VAN STEEN KISTE, inspecteur-generaal.

Departement Algemeen Secretariaat

Secretariaat

Secretariaat van de Directie

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, onderdirecteur,

Gebouwen F. DEMEULENAERE, inspecteur-generaal,

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

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

Sociale Relaties J. LUYCKF ASSEEL, inspecteur-generaal,

Bezoldigingen en Pensioenen a.i. : J. CARDIJN, inspecteur-generaal,

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 HH. J. BAUDEWYNS, adviseur van de directie,
V. JANSSENS, eerste adviseur,

Voorlichting

Statistiek

L. PLUM, inspecteur-generaal,

R. EGLEM, inspecteur-generaal,

Documentatie M. JACOBS, afdelingshoofd.

Juridische dienst A. VRANCKX, adviseur van de directie.

Dienst Verzamelingen en
Letterkundige Bibliotheek

A. vander STRAETEN, inspecteur-generaal.

** *
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BIJBANKEN

Beheerders :

Antwerpen HH. K. DEWAELE,

Liège A. FRANÇOIS,

Luxembourg (Groothertogdom) M. HENNEQUIN.

AGENTSCHAPPEN t

Agenten:

Aalst HH. F. DE KEYSER,

Arlon R. TOBIE,

Brugge L. VAN DEN WIJNGAERT,

Charleroi A. D'HAUWE,

Dinant G. MARLET,

Gent K. MORTIER,

Hasselt M. WELLEMANS,

Huy

Kortrifk

J. TIELEMANS,

F. LEFLERE,

La Louvière R. DEKUYPER,

Leuven H. LIENART van LIDTH de JEUDE,

Mechelen L. KERREMANS,

Malmédy J. TASSIEH.,

Marche-en-F amen ne J. BOFFING,

l De agentschappen te Ath en te Dendermonde werden gesloten op I juli 1977.
De agentschappen te Oudenaarde, te Veurne et te Wavre zullen in de loop van het jaar 1978
gesloten worden.
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Mons

Mouscron

Namur

Nivelles

Oostende

Oudenaarde

Roeselare

Ronse

Sint-Niklaas

Tienen

Tongeren

Tournai

Turnhout

Verviers

Veurne

Wavre

1 Belast met het beheer van het agentschap.

Agenten:

HH. P. NYS,

F. KERVYN de MARCKE ten DRIESSCHE,

G. WALNIER,

P. VAN NIEUWENHUYSE,

G.ONGENA,

G. DERMAUT,l

L. GHYSELS,

G. DELIVEYNE, 1

P. PEETROONS,

J. BOUDOU,

A. GELENNE, 1

F. RYCKAERT,

M. THIJS,

V. BRANDELAER,

F. VANHEBP,

R. PINSART.
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Bijlagen



VERGELIJKING VAN DE BALANSEN

ACTIYA 1973 1974 1975 1976 1977

Goudvoorraad

Internationaal Muntfonds :
Deelneming
Leningen
Bijzondere trekkingsrechten

Totaal van de dekklngselementen

Vreemde valuta's

Te ontvangen vreemde valuta's en goud

Internationale akkoorden .

Voorschot aan het I.M.F ..

Europees Fonds voor Monetaire Samenwerking

E.E.G. : Financiële bijstand op middellange termijn

Debiteuren wegens termijnverkopen van vreemde
valuta's en goud

Handelspapier

Voorschotten op onderpand:
Instellingen waarvoor een bijzondere wet geldt
Banken
Ondernemingen en particulieren

Overheidseffecten :
Belgische overheidseffecten
Luxemburgse overheidseffecten

Bijzondere bijstand aan het Rentenfonds .

Deel- en pasmunt

Tegoed bij het Bestuur der Postchecks :
Rekening A .
Rekening B .

Geconsolideerde vordering op de Staat .

Speciale Schatkistbons

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

Te innen waarden

Overheidsfondsen

Gebouwen, materieel en meubelen .

Waarden van de Pensioenkas van het Personeel

Overgangsrekeningen

71.817,9 71.821,2 71.821,2 71.821,2 72.295,0

29.883,3

19.334,4
-1-----

26.718,0
1.467,8

19.808,8

153,0

9.731,4

6.538,2

4.035,8
97,7
21,8

4.155,3

20.575.0

400,8

1,1
2.477,3

34.000,0

600,0

3.450,4

845,0

5.534,7

2.195,6

7.753,6

928,4

23.959,3 24.866,2 26.343,1

30.477,0 .28.425,7 29.946,6

126.254,2 125.113,1 128.110,9 121.038,9 120.289,6

28.775,8 13.470,1 11.914,1

40.081,8 32.157,5 22.161,3

75.905,1

3.500,2

364,6
2.080,7

20,2

2.465,5

450,0

301,8

1,4

34.000,0

2.771,3

3.450,4

1.050,8

4.293,6

2.193,5

4.541,1

913,4

88.619,5 107.146,9 I 84.025,0 101.161,0

6.538,2

434,7
165,4
22,5

622,6

5.125,0

378,7

1,9

34.000,0

861,6

.3.450,4

1.683,4

4.831,2

2.197,4

.5.454,4

1.134,4

10,4

2.428,5

6.538,2

3.313,2 -

3.336,2

4.225,0

409,1

1,7

34.000,0

800,0

3.450,4

996,4

5.273,9

2.195,9 I

6.481,5

1.301,8

23,0

45.259,8 59.670,3

444,1

9.731,4

6.538,2

7.815,4
49,0
15,5

7.879,9

37.000,0

2.800,0

366,3

2,1
2.446,1

.34.000,0

400,0

3.450,4

2.241,1

6.066,6

2.191,5

9.043,8

1.207,4
330.949,9 325.639,4 340.782,2 349.663,5 406.929,8



PER 31 DECEMBER (in miljoenen franken) BIJLAGE 1

PASSIVA 1973 1974 1975 1976 1977

Bankbiljetten in omloop 238.505,9 256.103,6 288.380,8 307.197,4 335.404,5

Rekeningen-courant en diversen :

Schatkist :
Gewone rekening 4,0 23,6 10,3 8,6 6,5
Buitengewone eonjunctuurbaks 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0

Instellingen waarvoor een bijzondere wet geldt 308,9' 118,3 203,4 292,8 207,3
Banken in België 559,5 858,3 723,4 639,8 504,1

Ondernemingen en particulieren 390,5 719,8 762,6 895,2 833,8

Banken in het buitenland, gewone rekeningen. 626,6 422,1 394,7 564,9 861,0
Te betalen waarden 2.444,2 3.655,2 2.336,0 2.138,9 1.998,2

4.340,7 5.804,3 4.437,4 4.547,2 4.417,9

Internationale akkoorden : 1.971,9 2.628,9 3.222,8
I

Financiële bijstandsakkoorden 2.477,3 2.446,1
Andere akkoorden 354,:3 376,4

Totaal der verbintenissen op zicht . 244.818,5 264.536,8 296.041,0 314.570,1 342.644,9

Internattonaal Muntfonds :

Bijzondere trekkingsrechten, netto cumulatieve
toewijzing 10.186,2 10.186,2 10.186,2 10.186,2 10.186,2

Europees Fonds voor Monetaire Samenwerking - - - - 23.441,5

Monetaire reserve :
België 33.630,8 20.746,0
Groothertogdom Luxemburg 897,8 300,0

Te leveren vreemde valuta's en goud. 26.530,3 11.082,2 12.072,2 36,9 28,3

Pensioenkas van het personeel 4.541,1 5.454,4 6.481,5 7.753,6 9.043,8
,.

Qvergangsrekeningen 4.997,2 7.523,2 9.929,2 10.462,3 14.475,1

Kapitaal 400,0 400,0 400,0 400,0 400,0

Reservefonds :
Statutaire reserve 1.002,7 1.057,8 1.115,1 1.172,8 1.234,7
Buitengewone reserve 1.308,7 1.686,0 1.890,9 2.361,3 2.734,3
Afschrijvingsrekening van geb., mat. en meub. 2.068,9 2.072,9 2.071,7 2.071,1> 2.067,5

Te verdelen nettowinst 567,7 593,9 594,4 643,0 673,5

330.949,9 325.639,4 340.782,2 349.663,5 406.929,8



VERGELIJKING VAN DE WIN ST- EN

T

DEBET 1973 1974 1975 1976 1977

Aandeel van de Staat :

Disconto en voorschotten 799,4 2.586,3 626,3 3.678,2 2.389,3
'Verrichtingen met het buitenland . 2.110,0 3.819,5 3.167,0 1.966,5 2.582,4
Monetaire reserve 660,4 678,0 197,3 0,4 -

3.569,8 7.083,8 3.990,6 5.645,1 4.971,7

Algemene onkosten :

Bezoldigingen en sociale lasten 1.597,1 2.021,4 2.487,5 2.972,0 3.314,5
Andere kosten 180,9 195,0 260,1 315,1 298,3

1.778,0 2.216,4 2.747,6 3.287.1 3.612,8
min :

Kosten ten laste van derden - 237,4 - 270,5 - 401,5 - 399,3 - 420,9

1.540,6 1.945,9 2.346,1 2.887,8 3.191,9

Belastingen en taksen 863,3 724,0 897,5 1.316,3 1.210,1

Afschrijvingen van gebouwen, materieel en meubelen 174,3 82,4 190,0 83,9 ;172,8

Bijkomende toelage aan de Pensioenkas van het
personeel 212,0 408,0 525,0 620,0 500,0

Overschrijvingen naar de reserve- en voorslentngs-
rekeningen :

- Buitengewone reserve 451,1 377,3 204,8 470,5 373,0
. - Voorziening voor gebouwen, materieel en

meubelen - - - 125,0 73,5
- Maatschap. voorziening voor diverse risico's 680,0 150,0 100,0 200,0 200,0
- Fonds van de Honderdste Verjaring - - 10,0 - -

e verdelen nettowinst 567,7 593,9 594,4 643,0 673,5

8.058,8 11.455,3 8.858,4 11.991,6 11.366,5
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VERLIESREKENINGEN PER 31 DECEMBER (in miljoenen franken) BIJLAGE 2

CREDIT 1973 1974 1975 1976 1977

Provenu der disconto- en voorschotverrichtingen 1.538,8 3.892,0 1.086,5 5.698,8 4.343,7

Provenu der verrichtingen met het buitenland . 5.537,0 6.971,4 7.185,6 5.661,3 6.331,1

Provenu der overheidsfondsen . 299,4 346,2 388,4 423.1 468,9

-
Rechten op bewaarnemingen, provisies en vergoed. 213,1 211,1 184,6 187,3 191,3

Diverse ontvangsten . 2,8 27,7 12,2 18,7 31,5

Afnemingen van passiva-overgangsrekeningen :

- Voorz. v" gebouwen, materieel en meubelen 15,8 6,9 1,1 2,4 -
- Fiscale voorziening 451,9

8.058,8 11.455,3 8.858,4 11.991,6 11.366,5
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BIJLAGE 3

DIVERSE GEGEVENS

1973 19711 1975 1976 1977

Brutodividend toegekend per aandeel . 950 993,75 993,75 1.075,00 1.125,00

Roerende voorheffing ingehouden per aandeel . 190 198,75 198,75 215,00 225,00

Nettodividend toegekend per aandeel . 760 795,00 795,00 860,00 900,00

Belastbaar inkomen aan te geven voor de personen-
belasting 1.292 1.351,50 1.450,88 1.569,50 1.642,50
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BIJLAGE 4

WEEKSTATEN

IN HET « BELGISCH STAATSBLAD» GEPUBLICEERD IN 1977



2

WEEKSTATEN IN HET « BELGISCH STAATS'BLAD » G8PUBLICE'ERD IN 1977
ACTIVA (Miljoenen franken)

Internationaal Muntlonds : Debiteuren
Tegoed bij het Bestuur Voorlopige

Te Europees E.E.G. : Overheidseffecten : Waarden
- Totaal Voorschot Fonds Flnancltile wegens BIjzondere der Postchecks aanpassing Gebouwen. van de

ontvangen lnter- termijn· Voorschotten GeconsolI· TOTAAL
Goud· Vreemde bijsland Speciale naar Overheidvan de voor bijstand verkopen Handels- Deel· en deerde materieel Pensioen· Diversen

DATA Bilzondere vreemde nationale aan op aan het Schatkist· aanleiding kas
voorraad Deel· dekklngs· valuta's Monetaire op middel· van papier pasmunt vordering fondsen en ACTIVA

valuta's akkoorden vreemde onderpand Belgische l.uxern- Renlen· bons van de wet
Leningen tr ekkinçs- elementen het I.M.F. Samen· lange valuta's burgse op de Staat meubelen van het

neming overhelde- londs Rekening A Rekening B d.d.
rechten en goud werking termijn en goud overhelds- Personeel

effecten effecten 3 Juil 1972

3 januari 1977 71.821 29.884 ... 19.334 121.039 85.858 ... 153 9.731 ... 6.538 40.763 7.338 20.600 - 388 2 2.527 34.000 800 3.450 5.5~ 2.196 7.494 6.096 354.508... ...
10 » 72.058 29.650 779 19.334 121.821 82.425 ... 26 9.731 ... 6.538 ... 36.780 6.194 20.575 - 375 2 2.518 34.000 800 3.450 5.5~ 2.196 7.478 9.172 349.616...
17 » 72.058 29.650 779 19.334 121.821 84.541 .,. ... 9.731 ... 6.538 ... 36.514 2.734 20.575 - 434 1 2.220 34.000 800 3.450 5.53 2.196 7.493 7.827 346.410...
24 » 72.058 29.375 779 19.334 121.546 85.455 ... 295 9.731 6.538 ... 29.685 3.984 20.600 - 472 2 2.351 34.000 800 3.450 5.535 2.196 7.539 6.435 340.614... ...
31 » 72.058 29.375 779 19.334 121.546 87.508 ... 486 9.731 ... 6.538 ... 26.511 7.103 20.600 - 497 2 2.349 34.000 600 3.450 5.535 2.196 8.205 1.776 338.633...

7 februari 72.058 29.864 779 19.334 122.035 88.003 ... 147 9.731 ... 6.538 ... 27.348 10.025 18.725 - 514 1 2.340 34.000 600 3.450 6.061 2.196 8.277 1.664 341.661...
14 » 72.058 29.864 779 19.334 122.035 89.463 ... 99 9.731 ... 6.538 ... 25.884 5.179 20.575 - 547 2 2.339 34.000 600 3.450 6.061 2.196 8.277 1.834 338.816...
21 » 72.058 29.499 779 19.334 121.670 89.863 ... 199 9.731 ... 6.538 ... 29.572 1.735 18.375 - 570 1 2.327 34.000 600 3.450 6.061 2.196 8.338 2.062 337:294...
28 » 72.058 29.499 779 19.334 121.670 90.957 ... 79 9.731 ... 6.538 ... 32.634 353 20.600 - 548 1 2.323 34.000 600 3.450 6.061 2.196 8.395 2.636 342.778...
7 maart 72.058 29.499 779 19.334 121.670 92.226 ... 38 9.731 ... 6.538 ... 31.448 3.421 20.575 - 528 1 2.323 34.000 600 3.450 6.061 2.196 8.448 2.390 345.650...

14 » 72.058 29.499 779 19.334 121.670 91.261 ... 38 9.731 ... 6.538, ... 23.064 9.596 20.575 - 542 2 2.419 34.000 600 3.450 6.061 2.196 8.448 3.410 343.607...
21 » 72.058 29.499 779 19.334 121.670 92.880 ... 254 9.731 6.538 ... 20.668 10.518 20.600 - 548 1 2.389 34.000 600 3.450 6.061 2.196 8.453 2.245 342.808... ...
28 » 72.058 29.499 779 19.334 121.670 93.671 ... 208 9.731 6.538 ... 16.025 13.320 20.575 - 565 1 2.324 34.000 600 3.450 6.061 2.196 8.471 2.093 341.505... ...
4 april 72.058 29.499 779 19.334 121.670 94.197 ... 353 9.731 6.538 ... 22.194 14.858 20.600 - 520 1 2.316 34.000 600 3.450 6.061 2.196 8.455 2.551 350.297... ...
8 » 72.058 29.499 779 19.334 121.670 94.799 ." 500 9.731 6.538 ... 23.939 10.786 20.600 - 519 1 2.314 34.000 600 3.450 6.061 2.196 8.455 2.517 348.682... ...

18 » 72.058 29.499 779 19.334 121.670 95.288 ... 309 9.731 6.538 ... 22.672 8.612 20.600 - 472 1 2.303 34.000 600 3.450 6.061 2.196 8.487 3.651 346.647... ...
25 » 72.058 29.499 779 19.334 121.670 96.372 ... 191 9.731 6.538, ... 25.548 7.181 20.550 - 491 1 2.297 34.000 600 3.450 6.061 2.196 8.493 2.408 347.784... ...

2 mei 72.058 29.504 779 19.334 121.675 97.030 ... 139 9.731 ... 6.538 ... 24.393 14.177 20.600 - 471 2 2.276 34.000 600 3.450 6.061 2.196 8.545 3.158 355.048...
9 » 72.058 29.747 779 19.334 121.918 97.137 ... 272 9.731 ... 6.538 ... 24.582 15.678 20.600 - 466 1 2.275 34.000 600 3.450 6.061 2.196 8.542 2.744 356.797...

16 » 72.058 30.231 779 19.334 122.402 97.480 ... 142 9.731 ... 6.538 ... 23.902 15.783 20.600 - 451 2 2.274 34.000 600 3.450 6.061 2.196 8.555 3.357 357.530
."

23 » 72.058 30.232 969 19.334 122.593 97.440 ... 392 9.731 6.538 28.512 13.826 20.600 - 460 1 2.261 34.000 600 3.450 6.061 2.196 8.573 3.276 360.516... ... ...
27 » 72.058 30.449 1.219 19.809 123.535 98.516 .., 361 9.731 ... 6.538 29.444 15.528 20.600 - 448 1 2.253 34.000 600 3.450 6.061 2.196 8.574 3.290 365.132... ...

6 juni 72.058 30.449 1.219 '19.809 123.535 98.829 ... 515 9.731 ... 6.538 ... 27.068 22.731 20.600 - 418 1 2.202 34.000 600 3.450 6.061 2.196 8.562 3.028 370.071...
13 » 72.058 30.449 1.219 19.809 123.535 98.980 ... 696 9.731 6.538 32.531 13.896 20.575 - 446 1 2.176 34.000 600 3.450 6.061 2.196· 8.577 3.408 367.403... ... ...
20 » 72.058 30.932 1.219 19.809 124.018 100.024 ... 574 9.731 ... 6.538 ... 31.426 14.969 20.600 - 455 2 2.214 34.000 600 3.450 6.067 2.196 8.592 3.192 368.648...
27 » 72.058 30.833 1.219 19.809 123.919 100.091 ... 669 9.731 6.538 32.772 14.762 20.600 - 462 1 2.191 34.000 600 3.450 6.061 2.196 8.593 3.326 369.968... ... ...

4 juli 72.058 30.107 1.219 19.809 123.193 100.685 ... 541 9.731 ... 6.538 34.741 26.128 20.600 - 408 1 2.164 34.000 600 3.450 6.067 2.196 8.570 3.767 383.380... ...
11 » 72.058 30.107 1.219 19.809 123.193 101.379 ... 444 9.731 ... 6.538 35.932 21.415 20.575 - 416 1 2.310 34.000 600 3.450 6.061 2.196 8.572 3.581 380.400... ...
18 » 72.058 30.107 1.219 19.809 123.193 100.741 ... 616 9.731 6.538 42.447 34 27.700 429 1 2.445 34.000 600 3.450 6.061 2.196 8.590 4.413 373.191... ... ... ...
25 » 72.058 30.107 1.219 19.809 123.193 101.850 ... 483 9.731 ... 6.538 40.370 34 27.125 436 1 2.438 34.000 600 3.450 6.061 2.196 8.593 3.925 371.030.. . ... ...

1 augustus 72.058 29.633 1.219 19.809 122.719 102.749 ... 185 9.731 ... 6.538 ... 40.074 1.703 25.550 453 1 2.434 34.000 600 3.450 6.063 2.196 8.595 4.219 371.260... .. .
8 » 72.058 29.633 1.219 19.809 122.719 103.690 ... 569 9.731 ... 6.538 ... 36.338 237 28.650 444 2 2.406 34.000 600 3.450 6.063 2.196 8.577 3.866 370.076... ...

12 » 72.058 28.981 1.219 19.809 122.067 104.523 ... 611 9.731 ... 6.538 ... 29.394 331 32.475 477 2 2.387 34.000 600 3.450 6.063 2.196 8.577 3.838 367.260... .. .
22 » 72.058 28.981 1.219 19.809 122.067 105.426 ... 335 9.731 ... 6.538 ... 23.697 31 36.600 484 1 2.361 34.000 600 3.450 6.061 2.196 8.577 3.968 366.129... ...
29 » 72.058 28.982 1.468 I 19.809 122.317 103.833 ... 377 9.731 ... 6.538 ... 25.158 1.339 29.675 501 2 2.356 34.000 600 3.450 6.067 2.196 8.577 5.579 362.296... .. .

5 september 72.058 28.982 1.468 19.809 122.317 104.418 ... 696 9.731 ... 6.538 ... 25.851 3.559 37.000 ... 1.782 461 1 2.346 34.000 600 3.450 6.067 2.196 8.558 3.957 373.528

12 » 72.058 28.982 1.468 19.809 122.317 104.243 ... 676 9.731 ... 6.538 ... 16.827 371 37.000 8.740 480 2 2.354 34.000 600 3.450 6.061 2.196 8.566 4.334 368.492...
19 » 72.058 28.982 1.468 19.809 122.317 105.254 ... 598 9.731 ... 6.538 ... 16.065 139 37.000 11.634 492 2 2.351 34.000 600 3.450 6.061 2.196 8.567 4.147 371.148...
26 » 72.058 27.686 1.468 19.809 121.021 105.619 ... 492 9.731 ... 6.538 ... 44.373 960 17.350 503 1 2.714 34.000 600 3.450 6.061 2.196 8.581 4.467 368.663... .. .

3 oktober 72.058 27.686 1.468 19.809 121.021 105.471 ... 549 9.731 ... 6.538 ... 37.437 115 31.925 482 1 2.650 34.000 600 3.450 6.061 2.196 8.581 4.951 375.765... ...
10 » 72.058 27.686 1.468 19.809 121.021 104.917 ... 563 9.731 ... 6.538 ... 30.328 9.317 28.825 479 2 2.625 34.000 600 3.450 6.061 2.196 8.560 5.239 374.458... ...
17 » 72.058 27.686 1.468 19.809 121.021 104.821 ... 594 9.731 ... 6.538 ... 37.794 218 26.800 479 1 2.767 34.000 600 3.450 6.061 2.196 8.560 5.020 370.657... .. .
24 » 72.058 27.686 1.468 19.809 121.021 105.000 ... 565 9.731 ... 6.538 ... 40.134 45 22.000 508 2 2.737 34.000 600 3.450 6.061 2.196 8.560 4.727 367.881... ...
28 » 72.058 27.686 1.468 19.809 121.021 106.374 ... 510 9.731 ... 6.538 ... 46.377 12.486 6.175 510 1 2.734 34.000 600 3.450 6.061 2.196 8.561 5.045 372.376... ...

7 november 72.058 27.702 1.468 19.809 121.037 105.777 ... 516 9.731 ... 6.538 ... 42.414 12.292 12.075 ... 482" 2.681 34.000 600 3.450 6.061 2.196 8.544 4.946 373.346... ...
14 » 72.058 27.255 1.468 19.809 120.590 106.206 ... 442 9.731 ... 6.538 ... 40.091 170 25.575 468 2.673 34.000 600 3.450 6.061 2.196 8.544 5.489 372.830... ... ...
21 » 72.058 27.255 1.468 19.809 120.590 106.328 ... 323 9.731 ... 6.538 ... 44.532 77 18.825 .. . 473 2 2.628 34.000 600 3.450 6.061 2.196 8.544 4.934 369.838...
8 » 72.058 27.255 1.468 19.809 120.590 104.798 ... 697 9.731 ... 6.538 ... 46.587 23 15.925 481 2 2.618 34.000 600 3.450 6.061 2.196 8.543 9.905 372.751... .. .
5 december 72.058 27.255 1.468 19.809 120.590 100.062 ... 668 9.731 ... 6.538 ... 45.295 70 36.975 456 1 2.582 34.000 600 3.450 6.061 2.196 8.530 12.107 389.918... ...

12 » 72.295 27.018 1.468 19.809 120.590 100.074 ... 529 9.731 ... 6.538 ... 53.198 50 35.275 437 1 2.559 34.000 600 3.450 6.061 2.196 8.530 7.748 391.573... ...
19 » 72.295 26.797 1.468 19.809 120.369 100.630 ... 588 9.731 ... 6.538 59.819 5.724 35.050 419 2 2.424 34.000 600 3.450 6.061 2.196 8.530 6.786 402.923... ... .. .
3 » 72.295 26.718 1.468 19.809 120.290 100.860 ... 546 9.731 ... 6.538 62.870 17.232 25.425 389 2 2.421 34.000 600 3.450 6.061 2.196 8.530 5.642 406.789... ... ...

I
l Waarvan het kapitaal: fr. 400 miljoen.
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WEEKSTATEN IN HET « BELGISCH STAATSB'LAD » GEIPUBLICE'ERIO IN 1977
(Miljoenen franken)

PASSIVA

O~""''''",'I Rekeningen-courant : Monetaire reserve
'Bestuur Internationale Internationaal

der Postchecks :
Europees

Tegoeden akkoorden Totaal Munlfonds : 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 PASSIVA
Opvoeding Buiten- buitenland, courant Financiële netto Samen- België en goud Personeel

rekeningen

(wet van 11-7-1973- Gewone en te bijstands-
Andere op zicht cumulatieve Luxem- l

gewone gewone betalen werking
onderwijswet- conjunctuur- akkoorden toewijzing burg

geving)
rekening

taks
rekeningen waarden akkoorden

I

2.527\
I

17.438 308.107 23 7 552 2.822 351 314.389 10.186 ... ... ... 38 7.494 16.866 5.535 354.508 3 januari 1917

17.438 304.933 2 7 353 1.387 2.518 319 309.519 10.186 ... ... ... 61 7.478 16.837 5.535 349.616 10 »

17.273 299.230 5 7 312 3.755 2.220 430 305.959 10.186 ... ... ... 62 7.493 17.175 5.535 346.410 17 »

17.186 295.438 16 7 330 1.451 2.351 316 299.909 10.186 ... .., ... 61 7.539 17.384 5.535 340.614 24 »

17.071 297.110 6 7 398 3.014 2.349 397 303.281 10.186 ... ... .. . 59 8.205 10.835 6.067 338.633 31 »

16.747 300.024 17 7 332 2.887 2.340 244 305.851 10.186 ... ... .. . 32 8.277 11.248 6.067 341.661 7 februari

16.514 297.038 12 7 358 2.664 2.339 224 302.642 10.186 ... ... ... 34 8.277 11.610 6.067 338.816 14 »

16.514 295.520 16 7 319 2.500 2.327 249 300.938 10.186 ... ... ... 32 8.338 11.733 6.067 337.294 21 »

16.390 299.468 19 7 390 3.561 2.323 248 306.016 10.186 .. , ... ... 33 8.395 12.081 6.067 342.778 28 »

16.196 303.990 11 7 342 1.552 2.323 234 308.459 10.186 I 30 8.448 12.460 6.067 345.650 7 maart... ... ...
15.831 301.936 10 7 326 1.430 2.419 210 306.338 10.186 .. , ... ... 29 8.448 12.539 6.067 343.607 14 "

15.718 300.537 21 7 542 1.355 2.389 358 305.209 10.186 ... ... ... 24 8.453 12.869 6.067 342.808 21 »

15.596 297.049 22 7 514 3.426 2.324 324 303.666 10.186 ... ... ... 24 8.471 13.091 6.067 341.505 28 »

15.361 307.440 13 7 672 1.517 2.316 262 312.227 10.186 .. , ... ... 24 8.455 13.338 6.067 350.297 4 april

15.191 306.674 6 7 673 1.492 2.314 275 311.441 10.186 ... ... ... 32 8.455 12.501 6.067 348.682 8 »

15.050 304.454 3 7 541 1.494 2.303 261 309.063 10.186 ... ... ... 23 8.487 12.821 6.067 346.647 18 »,
14.875 303.318 3 7 479 3.650 2.297 217 309.971 10.186 ... ... ... 23 8.493 13.044 6.067 347.784 25 »

312.094 I 10.186
I 24 8.545 13.382 6.067 mei

14.606 12 7 575 1.514 2.276 366 316.844 ... ... .. . 355.048 2

14.432 313.832 5 7 724 1.261 2.275 274 318.378 10.186 ... ... .. . 24 8.542 13.600 6.067 356.797 9 »

14.178 313.776 1 7 495 1.339 2.274 286 318.178 10.186 ... ... .. . 24 8.555 14.520 6.067 357.530 16 »

14.050 316.219 20 7 331 1.958 2.261 202 320.998 10.186 ... .. , ... 33 8.573 14.659 6.067 360.516 23 »

13.896 316.791 7 7 387 5.095 2.253 263 32.4.803 10.186 ... ... ... 38 8.574 15.464 6.067 365.132 27 »

13.692 324.785 1 7 428 1.747 2.202 233 329.403 10.186 ... ... ... 79 8.562 15.774 6.067 370.07f 6 juni

13.488 322.476 20 7 396 1.284 2.176 252 326.611 10.186 .. , ... ... 30 8.577 15.932 6.067 367.403 13 »

13.343 323.202 12 7 513 1.315 2.214 211 327.474 10.186 ... ... ... 29 8.592 16.300 6.067 368.648 20 »

13.005 323.868 23 7 634 1.616 2.191 316 328.655 10.186 ... ... .. . 30 8.593 16.437 6.067 369.968 27 »

12.911 335.851 4 7 793 2.426 2.164 296 341.541 10.186 ... ... ... 30 8.570 16.986 6.067 383.380 4 juli

12.556 333.660 21 7 708 2.294 2.310 316 339.316 10.186 ... ... ... 30 8.572 16.229 6.067 380.400 11 »

12.457 327.058 9 7 701 1.422 2.445 373 332.015 10.186 ... ... ... 30 8.590 16.303 6.067 373.191 18 »

12.328 323.257 1 7 680 2.841 2.438 326 329.550 10.186 ... ... ... 30 8.593 16.604 6.067 371.030 25 »

12.178 323.961
I

8 7 816 1.745 2.434 346 329.317 10.186 ... ... .. . 30 8.595 17.065 6.067 371.260 1 augustus

12.124 322.909 24 7 793 1.280 2.406 315 327.734 10.186 ... ... ... 18 8.577 17.494 6.067 370.076 8 »

11.957 320.096 4 7 901 1.099 2.387 275 324.769 10.186 .. , ... ... 17 8.577 17.644 6.067 367.260 12 »

11.878 317.519 16 7 663 2.260 2.361 582 323.408 10.186 ... ... ... 27 8.577 17.864 6.067 366.129 22 »

11.657 314.141 8 7 682 1.740 2.356 520 319.454 10.186 ... ... ... 17 8.577 17.995 6.067 362.296 29 »

11.437 324.189 25 7 778 2.721 2.346 411 330.477 10.186 ... ... .. . 18 8.558 18.222 6.067 373.528 5 september

11.222 320.605 17 7 698 1.361 2.354 311 325.353 10.186 .. , ... ... 17 8.566 18.303 6.067 368.492 12 »

11.041 322.000 7 7 579 2.414 2.351 339 327.697 10.186 .. , ... .. . 17 8.567 18.614 6.067 371.148 19 »

10.920 317.957 5 7 787 3.187 2.714 318 324.975 10.186 ... ... ... 17 8.581 18.837 6.067 368.663 26 »

10.817 325.360 7 7 984 2.507 2.650 337 331.852 10.186 ... ... .. . 17 8.581 19.062 6.067 375.765 3 oktober

10.602 325.006 22 7 885 2.606 2.625 365 331.516 10.186 ... ... ... 16 8.560 18.113 6.067 374.458 10 »

10.399 320.952 8 7 923 2.585 2.767 299 327.541 10.186 ... ... ... 16 8.561 18.286 6~067 370.657 17 »

10.094 318.561 10 7 791 2.150 2.737 314 324.570 10.186 ... ... ... 15 8.560 18.483 6.Q67 367.881 24 »

14.525 321.493 12 7 926 2.971 2.734 412 328.555 10.186 ... ... ... 15 8.561 18.992 6.067 372.376 28 »

14.254 324.100 7 7 792 1.482 2.681 327 329.396 10.186 ... .. , ... 15 8.544 19.138 6.067 373.346 7 november

14.195 322.920 15 7 844 1.914 2.673 259 328.632 10.186 ... ... .. . 15 8.544 19.386 6.067 372.830 14 »

14.016 320.725 4 7 713 1.158 2.628 202 325.437 10.186 ... ... ... 18 8.544 19.586 6.067 369.838 21 »

13.820 317.309 14 7 746 2.521 2.618 201 323.416 10.186 ... ... ... 19 8.543 19.656 6.067 372.751 28 »

14.820 327.644 15 7 859 2.421 2.582 204 333.732 10.186 4.864 ... ... 20 8.530 19.512 6.067 389.918 5 december

14.567 325.385 9 7 769 1.558 2.559 207 330.504 10.186 11.871 ... ... 32 8.530 19.791 6.067 391.573 12 »

20.383 329.680 15 7 724 1.074 2.424 287 334.211 10.186 23.442 ... ... 42 8.530 20.445 6.067 402.923 19 »

20.201 332.648 13 7 754 1.804
[

2.421 358 338.005 10.186 23.442 ... ... 32 8.530 20.527 6.067 406.789 23 »





BIJLAGE 5

OPGAVE VAN DE OY.ERHEIDSFONDSEN
DIE OP 31 DECEMBER 1977 DEEL UITMAAKTEN

VAN DE PORTEFEUILLE VAN DE BANK

Overheidsfondsen en andere krachtens de statuten verworven effecten

7,50 pct. Belgische Lening 1969/87.
8,25 pct. Samengevoegde Belgische Leningen 1970/80.
8,50 pct. Belgische Lening 1970/83.
8,50 pct. Belgische Lening 1971/84.
7,50 - 7,75 pct. Belgische Lening 1971/78/86.
7,75 pct. Belgische Lening 1971/86.
7,25 - 7,50 pct. Belgische Lening 1971/80/87.
7,50 pct. Belgische Lening 1971/87 .

. 7,25 pct. Samengevoegde Belgische Leningen 1972-73/87.
7 - 7,25 pct. Belgische Lening 1972/79/87.
7 - 7,25 pct. Belgische Lening 1973/8] /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.
10 pct. :Belgische Lening 1977/85.
4 pct. Belgische Lotenlening 1941.
4 pct. Oorlogsschade 1923.
2 pct. Nationale Stichting voor de Financiering van het Wetenschappelijk

Onderzoek 1960/69 - 1990/99, 1" tranche.

2 pct.

Nationale Stichting voor de Financiering van het Wetenschappelijk
Onderzoek 1960/69 ', 1990/99, 2C tranche.

Nationale Stichting voor de Financiering van het Wetenschappelijk
Onderzoek 1960/69 - 1990/99, 3e tranche.

Nationale Stichting voor de Financlering van het Wetenschappelijk
Onderzoek 1960/69 - 1990/99, 4e tranche.

2 pct.

2 pct.
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Nationale Stichting voor de Financiering van het Wetenschappelijk
Onderzoek 1960/69 - 1990/99, 5C tranche.

Nationale Stichting voor de Financiering van het Wetenschappelijk
Onderzoek 1960/69 - 1990/99, 6e tranche.

Nationale Stichting voor de Financiering van het Wetenschappelijk
Onderzoek 1960/69 - 1990/99, 'le tranche.

Nationale Stichting voor de Financiering van het Wetenschappelijk
Onderzoek 1960/69 - 1990 /99, se tranche.

Nationale Stichting voor de Financiering van het Wetenschappelijk
Onderzoek 1960/69 - 1990/99, 96 tranche.

Nationale Stichting voor de Financiering van het Wetenschappelijk
Onderzoek 1960/69 - 1990/99, 10e tranche.

Regie van Telegrafie en Telefonie 1969/8l.
Regie van Telegrafie en Telefonie 1970/84.
Regie van Telegrafie en Telefonie 1971 /83.
Regie van Telegrafie en 'I'elefonie 1973/85.
Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen 1971 /85.
Nationale Kas voor Beroepskrediet 1968/88.
Nationale Kas voor Beroepskrediet 1970/78.
Nationale Maatschappij voor Krediet aan de Nijverheid 1968/88.
Nationale Maatschappij voor Krediet aan de Nijverheid 1969/80.
Nationale Maatschappij voor Krediet aan de Nijverheid 1970/90.
Nationale Maatschappij voor Krediet aan de Nijverheid 1971 /9l.
Nationale Maatschappij voor Krediet aan de Nijverheid 1971 / 79.
Lening van de Intercommunale Vereniging voor de Autoweg E3 -1971/83.
Lening van de Intercommunale Verenïging

voor de Autosnelweg E5 1971/83.'
7,25 pct. Samengevoegde Leningen van de Intercommunale Vereniging

voor de Autoweg E3 1972-73/84.

2 pct.

2 pct.

2 pct.

2 pct.

2 pct.

2 pct.

8,25 pct.
8,50 pct.
7,25 pct.
7,75 pct.
7,75 pct.
6,75 pct.
8,25 pct.
6,75 pct.
8,25 pct.
8,25 pct.
8 pct.
8 pct.
7,75 pct.
7,75 pct.

7,25 pct.

7,75 pct.
8 pct.
7,75 pct.
8,75 pct.

Lening van de Intercommunale Vereniging voor de Autosnelwegen van de
Brusselse Periferie « BI» 1973/85.

Lening van de Stad Antwerpen 1{)71/82.
Lening van de Stad Gent 1971/8l.
Lening van de Stad Luik 1971/82.
N.V. Zeekanaal en Haveninrichtingen van Brussel 1970/86.
Aandelen van de Nationale Maatschappij voor Krediet aan de Nijverheid.
Aandelen van de Nationale Investeringsmaatschappij.
Aandelen van de Bank voor Internationale Betalingen

Belgische uitgifte.
Amerikaanse uitgifte.
Estlandse uitgift~.
Letlandse uitgifte.

16 en s- tranches

- Litauer uitgifte.

3" tranche van de Belgische uitgifte.
Genotsaandelen van de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen
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BIJLAGE 6

ECONOMISCHE EN FINANCIELE STATISTIEKEN

Tabeli.

Eenheidswaarden bij invoer en bij uitvoer en ruilvoet
van de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie

(Indexcijfers 1970 = 100)

Gemiddelde eenheidswnarden
Ruilvoet l

Invoel' Uitvoer

1972 ......................................... 100,1 100,2 100,1
1973 ......................................... 107,1 108,3 101,1
1974 ......................................... 136,9 134,7 98,4
1975 ......................................... 144,4 139,8 96,8
1976 ......................................... 153,9 147,8 96,0

1976 Eerste 9 maanden ..... ..... ..... ... 1,53,5 147,2 95,9
1977 Eerste 9 maanden .... .............. 156,3 151,0 96,6

Bronnen: Nationaal Instituut voor de Statistiek. Berekeningen van de Nationale Bank van België.

l Ruilvoet =
gemiddelde eenheidswaarden bij uitvoer

gemiddelde eenheidswaarden bij invoer
x 100.
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Tabel 2.

Geografische indeling van de uitvoer
van de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie

Maendgemlddelden in miljarden franken In procenten
van de totale waarde

1976.
I

1977 v 1977 v
1972 1973 1974 1975 1976 1960 1970 Il maan-

Eerste Il maanden den

l. Landen met markteconomie. 57.9 70.5 88.2 84.5 102.0 100.6 107.8 97,0 97,8 97,0

a) Ontwikkelde landen ...... 53.3 64.8 79.6 75.6 92.5 91.4 95.9 82,4 89,8 86,4
waarvan :

Europese Economische
Gemeenschap ............ 43.7 53.0 64.1 62.2 77.7 76.9 79.2 58,3 73,1 71,3

Oorspronkelijke leden . 40.4 48.6 57.9 55.1 69.6 69.0 69.8 50,5 68,2 62,8
Bondsrepubliek
Duitsland ......... (14.7) (17.2) (19.8) (19.6) (24.5) (24.4) (24.9) (15,8) (24,2) (22,4)
Frankrijk ......... (12.0) (15.0) (18.3) (16.8) (22.2) (22.1) (21.3) (10,4) (19,9) (19,1)
Italië ............... (2.7) (3.5) (4.1) (3.6) (5.0) (4.9) (4.9) (3,1) (4,7) . (4,4)
Nederland ......... (11.0) (12.9) (15,7) (15.1) (17.9) (l7.6) us, 7) (21,2) (19,4) (16,9)

Nieuwe leden ......... 3.3 4.4 6.2 7.1 8,1 7.9 9.4 7,8 4,9 8,5
waarvan : Verenigd
Koninkrijk ......... (2.6) (3.4) (5.0) (5.7) (6.4) (6.2) (7.6) (5,5) (3,7) (6,8 )

Verenigde Staten ......... 3,6 4.1 5,1 3,6 3,8 3,7 4,7 9,5 6,1 4,2
Japan ..................... 0.4 0,7 0,7 0,5 0.6 0,6 0.5 0,6 0,7 0,5

b) Ontwikkelingslanden ... 4,6 5,7 8,6 8,9 9,5 9,2 11,9 14,6 8,0 10,6
waarvan :

Leden van de Organisa.
tie van aardolie-exporte-
rende landen ............... (l.1) (1,5) (2,2) (3,4) (4,2) (4.0) (5.4) (2,8) (1,7) (4,9 )
Republiek Zaïre ......... (0.4) (0,5) (0.6) (0.5) (0.4) (0,4) (0,5) (1,6) (1,0) (0,5)

2. Landen met centraal geleide
economie ..................... 1,1 1,7 2,9 2,8 2,7 2.6 2,4 2,5 1,7 2,2

Totaal 1 ... 59.3 72,5 91,7 88,1 105,5 104,0 111,1 100,0 100,0 100,0

Bronnen.' Nationaal Instituut voor de Statistiek. Berekeningen von de Nat iouule Bank van België.

l Inclusief bunkerleveranties en diversen.
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Tabel 3.
Nationale Bank yan België : goud- en devlesenreserses, termijnpositie

in buitenlandse valuta's en, tegenover het buitenland, in Belgische franken
(Miljarden franken)

Goud- en deviesenreserves 'I'ermljupoaitie waarvan :

INetto-
Jaarlijkse'I'egoe- tegoeden

den of -ver- verande- Jaarl ijkee
hij het plich- Buiten- Bel· Eind· Positie Positie ringen in verende-

Goud- Interna- tingen landse gische Totaal Buiten- Bel· totea.l in in de totale ringen
Einde periode franken Totaal buiten- Bel· goud- en in hetvoor- tionale (-) valuta's IJ. lundse gische landse gis che deviezen- eindtotaalraad Moue- tegen. D. contant valuta's franken valuta's franken 3

taire over contant reserves
Fonds het

2 3

1 E.F. (f) =
M.S'. (aH(b)

+(cH (i)= (j)= (k)= (1)=
(a) (h) (c) (d) (e) (dH(e) (g) (h) (g)+(h) (f)+(i) Id)+(g) (e)+(h) (m) (n)

1971 ......... 77 51 - 35 -4 159 -36 27 -9 150 -1 23
1972 ......... 75 52 - 53 -2 178 -22 21 -1 177 31 19 + 16 + 24
1973 ......... 72 54 4 76 -3 203 -27 28 1 204 49 25 + 36 + 34
1974 ......... 72 53 ... 954 -3 217 -11 13 2 219 84 10 + 12 + 13
1975 ......... 72 59 .. . 1144 -4 241 -12 12 ... 241 102 8 + 18 + 19

1976 Okt. 72 59 - 9 714 -3 190 ... .. . . .. 190 71 -3 - 525 - 535

Dec. 72 59 .. . 904 -3 218 .. . ... . .. 218 90 -3 - 25 - 25
1977 Okt. 72 59 .. . 1124 -4 239 . .. . .. ... 239 112 -4 + 205 + 205

Dec. 72 58 -23 1084 -4 211 .. . ... . .. 211 108 -4 - 9 - 9

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 9 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 Fonds 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 toewijzing van bijzondere trekkingsrechten aan België in 1972, b) uit de aan-
passingen van diverse tegoeden en verplichtingen, ten gevolge van de devaluatie van
de dollar van de Verenigde Staten in 1973, 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.

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 tien maanden.
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I April Augustus Jaar

Il april I van I van I vanvon 4 van 1 I van 20 1 Jan. 4 april 29 aug.
tot 30 tot 2G t~t 31 tot tot tot,

1 april 2G aug. 31 dec.

Zweedse 1 Hoogste . 8,72

I
8,38 8,14 7,37 8,7"7 8,38 7,42

I Laagste. 8,72 8,30 8,07 7,35 8,G7 .8,07 7,03
croon Gemiddelde. 8,72 8,35 8,OÛ 7,3G 8,71 8,21 7,31

Deense 1 Hoogste . G,26 G,08 5,07 5,SO 6,27 G,08 5,81
kroon Laagste . G,26 G,04 u,88 5,76 G,IG 5,87 5,G5

Gemiddelde. 6,26 6,07 fi,û2 5,78 G,24 5~98 5,76

Noorse 1 Hoogste . 6,98 e.oi 6.80 6,55 7,01

I
G,91 G,57

kroon Langste . G,08 G,83 6,70 6,53 6,93 6,68 6,38
Gemiddelde. I 6,98 G,87 6,74 6,54 6,08 6,81 6,47

I

Juli Jaar

vnn I van
van 1 I van 12 1 jan. 12 ju:i
tot 8 tot 31 tot tot

8 juli 31 dec.

Hoogste '1 51,73

I
41,G8

I
54,21

I
42,72

Langste . 51,15 40180 51,15 40,51
Gemiddelde. 51,52 41,15 52.88 42,00

I
Jnnr I

van I van1 jan. 1 manrf
tot lot

27 feb. 31 dec.

Hoogste 115,50 95,20
Laagste 111,80 82,50
Gemiddelde. 114,33 00,G9

Tabel 4.

Officiële wlsselkoersen vastgesteld door de in de Verrekenkamer te Brussel vergaderde bankiers

(Dagelijkse noteringen, in Belgische franken)

1 1 1 1 100 1 1 1 1 1 100 1 1
1100 Cana- 100 100

1977 U.S.' Duitse Franse pond Italiaanse NederJ. Zweedse Zwits. Deense Oostenr. Noorse Finse
yen dese peseta escudo zaïre

dollar mark frank sterling lire dollar gulden kroon frank kroon schilling kroon mark

Januari
Hoogste 37,33 15,43 12,95 7,50 64,23 4,24 36,90 14,73 8,77 14,84 54,21 6,27 217,00 7,00 9,74 115,50 42,99
Laagste 35,73 15,25 12,24 7,25 61,02 4,09 35,48 14,63 8,69 14,65 52,48 6,16 214,70 6,93 9,52 113,75 41,65
Gemiddelde 36,70 15,35 12,62 7,39 62,89 4,18 36,32 14,68 8,72 14,75 53,54 6,23 216,14 6,96 9,65 114,93 42,41

Februari
Hoogste 37,16 15,39 13,05 7,47 63,78 4,21 36,38 14,74 8,72 14,76 53,92 6,26 216,70 7,00 9,71 115,00 42,84
Laagste 36,72 15,32 12,85 7,35 62,40 4,16 35,00 14,66 8,67 14,35 53,00 6,22 215,50 6,96 9,60 111,80 42,48
Gemiddelde 36,89 15,35 12,96 7,41 63,10 4,18 35,89 14,69 8,69 14,64 53,47 6,24 216,01 6,98 9,66 113,68'42,65

Maart
Hoogste 36,82 15,38 13,25 7,38 63,24 4,16 35,18 14,75 8,73 14,43 53,50 6,27 216,50 7,01 9,67 95,20 42,57
Laagste 36,61 15,32 12,97 7,35 62,66 4,12 34,65 14,67 8,69 14,26 53,06 6,23 215,25 6,96 9,62 94;50 42,36
Gemiddelde 36,68 15,34 13,10 7,36 62,99 4,14 34,90 14,70 8,71 14,38 53,35 6,25 216,06 6,99 9,65 94,86 42,46

April
Hoogste 36,62 15,36 13,49 7,37 62,98 4,13 34,86 14,75 14,45 53,31 216,50 94,85 42,46
Laagste 36,03 15,28 12,99 7,26 61,89 4,06 34,35 14,67 2 14,28 52,33 2 215,00 2 4 93,35 41,87
Gemiddelde 36,34 15,32 13,20 7,32 62,48 4,10 34,59 14,71 14,39 52,88 215,74 93,97 42,20

Mei
Hoogste 36,23 15,34 13,05 7,31 62,32 4,09 34,59 14,76 8,33 14,41 52,59 6,06 215,60 6,86 8,89 93,75 42,04
Laagste 35,96 15,28 12,97 7,27 61,83 4,06 34,32 14,63 8,25 14,27 52,18 5,96 214,70 6,83 8,83 93,30 41,85
Gemiddelde 36,10 15,31 13,02 7,29 62,05 4,07 34,43 14,70 8,30 14,33 52,38 6,01 215,22 6,85 8,86 93,51 41,94

Juni
Hoogste 36,20 15,42 13,50 7,34 62,27 4,09 34,34 14,65 8,23 14,64 52,32 5,99 217,35 6,88 8,90 93,68 42,07
Laagste 36,02 15,29 13,03 7,29 61,89 4,07 33,94 14,46 8,10 14,41 51,65 5,95 214,60 6,78 8,77 93,25 41,85
Gemiddelde 36.,07 15,32 13,23 7,30 62,02 4,08 34,11 14,56 8,17 14,50 52,02 5,97 215,39 6,83 8,84 93,44 41,91

Juli
Hoogste 36,03 15,62 13,58 7,.38 61,99 4,07 34,02 14,61 8,19 14,77 6,00 220,25 6,79 8,92 93,65 42,12
Laagste 34,93 15,41 13,21 7,27 60,08 3,97 32,83 14,49 8,10 14,63 3 5,87 217,45 6,68 8,75 91,40 41,15
Gemiddelde 35,53 15,54 13,42 7,32 61,20 4,03 33,50 14,55 8,16 14,72 5,95 219,04 6,75 8,84 92,58 41,69

Augustus
Hoogste 35,86 15,47 13,41 7,30 62,43 4,06 33,37 14,57 15,01 42,42 217,75 8,88 92,80 41,71
Laagste 35,34 15,32 13,28 7,25 61,48 4,01 32,92 14,49 2 14,67 41,77 2 215,75 2 8,39 89,40 41,37
Gemiddelde 35,57 15,37 13,35 7,27 61,91 4,03 33,11 14,53 14,78 42,05 216,48 8,78 91,90 41,49

September
Hoogste 35,95 15,49 13,57 7,29 62,70 4,06 33,48 14,57 7,42 15,28 42,53 5,81 217,00 6,57 8,62 89,35 41,68
Laagste 35,66 15,37 13,31 7,27 62,16 4,05 33,20 14,49 7,35 14,87 42,23 5,77 215,50 6,50 8,50 88,00 41,45
Gemiddelde 35,81 15,41 13,42 7,28 62,43 4,06 33,37 14,54 7,38 15,07 42,36 5,80 216,40 6,53 8,58 88,55 41,58

Oktober
Hoogste 35,67 15,62 14,15 7,32 64,50 4,05 33,07 14,59 7,40 15,81 42,28 5,81 219,25 6,49 8,60 87,90 41,64
Laagste 35,22 15,47 13,61 7,27 62,44 4,01 31,61 14,51 7,36 15,23 42,05 5,76 216,90 6,42 8,46 86,50 41,43
Gemiddelde 35,42 15,55 13,91 7,29 62,71 4,02 32,25 14,55 7,39 15,55 42,17 5,80 218,07 6,46 8,54 87,36 41,53

November
Hoogste 35,52 15,77 14,69 7,29 64,56 4,04 31,93 14,59 7,41 16,27 42,72 5,80 221,25 6,51 8,52 87,30 41,83
Laagste 34,94 15,64 14,18 7,21 63,54 3,99 31,52 14,50 7,29 15,84 42,27 5,70 219,45 6,42 8,33 86,25 41,50
Gemiddelde 35,22 15,71 14,41 7,26 64,03 4,01 31,76 14,56 7,34 16,03 42,51 5,75 220,43 6,46 8,43 86,76 41,64

December
Hoogste 34,90 15,77 14,36 7,20 63,43 3,98 31,64 14,60 7,27 16,55 42,40 5,71 220,75 6,48 8,33 86,10 41,54
Laagste 32,77 15,56 13,66 6,97 61,76 3,76 29,92 14,38 7,03 16,06 40,51 5,65 217,10 6,38 8,12 82,50 39,83
Gemiddelde 33,80 15,70 14,03 7,05 62,71 3,86 30,78 14,51 7,12 16,28 41,40 5,69 219,18 6,44 8,21 84,11 40,65

Jaar
Hoogste 37,33 15,77 14,69 7,50 64,56 4,24 36,90 14,76 16,55 221,25 42,99
Laagste 32,77 15,25 12,24 6,97 60,08 3,76 29,92 14,38 2 14,26 3 2 214,60 2 4 5 39,83
Gemiddelde 35,84 15,44 13,39 7,29 62,55 4,06 33,75 14,60 14,95 216,99 41,84

1 Gemiddelde van 1 tot 27 februari. De notering werd geschorst op 28 februari.

I
April Jaar

I
vun I van

I
van 1 van 5 1 jan. 5 april
tot 4 tot 30 tot tot

4 opril 31 dec,

Hoogste '1 0,64

I
O,OG

I
0,74

I
0,06

Laagste . 8,70 8,88 8,70 8,12
Gemiddelde. 0,17 8,98 0,G4 8,67



Tabel 5.

Sehatklstontvangsten en -ultgaven voortvloeiend uit de uitvoering
van de lopende budgettaire verrichtingen

(Miliarden franken)

Budgettaire gegevens SaldoEigenlijke budgettaire gegevens vermeerderd met de
gedebudgetteerde verrichtingen 1

(e) =
Ontvangsten

I
Uitgaven Ontvangsten

I
Uitgaven (a) - (h)

of
(a) (h) (c) (d) (c) - (d)

1972 ........................... 361 361 368 368 . ..
1973 ........................... 404 408 430 434 - 4
1974 ........................... 484 485 513 514 - 1
1975 ........................... 577 620 609 652 - 43
1976 ........................... 657 711 696 750 - 54

1976 Eerste 10 maanden ... 527 607 559 639 - 80
1977 Eerste 10 maanden ... 608 704 640 736 - 96

1 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 6.

Offioiële stand van de rijkssohuld

(Miljarden franken)

Directe schuld Van de
in Belgische fmnlcen Indirecte Republiek Eind-Zaïre

Einde periode in buiten- schuld over- totaal
Geves- Schuld op Kort· Iandse Tota." genomen 4middel- valuta's 2
tigde lange lopende Tot aa! 1 schuld

schuld termijn schuld 3

1971 .................. 427 13 124 564 22 586 57 2 645
1972 .................. 495 18 124 637 8 645 66 1 712
1973 .................. 559 16 120 695 6 701 63 1 765
1974 .................. 614 20 123 757 4 761 59 1 821
1975 .................. 682 17 140 839 4 843 85 ... 928

1976 Oktober ....... 760 14 193 967 3 970 98 . .. 1.068
December .... 753 13 193 959 3 962 96 ... 1.058

1977 Oktober ........ 873 6 226 1.105 3 1.108 120 ... 1.228
December .... 865 6 236 1.107 3 1.110 119 ... 1.229

Bron: Ministerie van Financiën, Bestuur der Thesaurie.

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 februari 1965 tussen België en de Republiek Zaïre, goed-
gekeurd bij de wet van 23 april 1965. Exclusief de schuld van het Belgisch-
Kongolees Fonds voor Delging en Beheer.

4 De veranderingen van het einde van de ene periode tot het einde van de andere
kunnen ten dele voortvloeien uit de boekingswijze. Rubriek 2 van tabel 6bis
vermeldt de veranderingen in de rijksschuld die voor de Schatkist geen aanleiding
gaven tot geldbewegingen.
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Tabel 6bis.

Rijksschuld en gebruikte middelen
voor de dekking van de netto flnanclerlngsbehoeften van de centrale overheid

(Veranderingen in miljarden franken)

1976
I

1977
1972 1973 1974 1975 1976

Eerste 10 maanden

1. Rijksschuld 1 ..................... +67 +53 +56 +107 +130 +140 +170

2. Verrichtingen zonder geldbewe-
gingen :

a) Schatkistcertificaten in het
bezit van het Internationale
Monetaire Fonds 2 ......... (+ 4) (+ 1) (- I) (- 2) (- 3) (- 3) (+ 2)

b) Tegoeden van de Nationale
Bank van België bij het
Bestuur der Postchecks voor
rekening van de Ministers
van Nationale Opvoeding 3 ( ... ) (- 2) ( - ) ( - ) ( - ) ( - ) ( - )

c) Diversen ..................... (- I) (+ 3) ( ... ) ( .. - ) ( ... ) ( ... ) ( . .. )

Totaal 2 ... + 3 + 2 - 1 - 2 - 3 - 3 + 2

3. Voor de dekking van de netto
financieringsbehoeften door de
Schatkist gebruikte middelen
(= 1. - 2.) ..................... +64 +51 +57 +109 +133 +143 +168

4. Gedebudgetteerde schuld ten las-
te van de centrale overheid 4 +23 +20 +20 + 21 + 23 + 18 + 18

5. Voor de dekking van de netto
financieringsbehoeften van de
centrale overheid gebruikte mid-
delen (= 3. + 4.) 5 ....... ..... +87 +71 +77 +130 +156 +161 +186

1 Volgens tabel 6 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 de verplichting van de Staat die
overeenstemt met de bedoelde tegoeden in de rijksschuld was opgenomen. De veran-
deringen in deze tegoeden hebben bewegingen in de tegoeden van de Ministers van
Nationale Opvoeding bij de Bank als juiste tegenpost.

4 Schuld tegenover de financiële instellingen en rechtstreeks beroep op de kapitaal-
markt, voor zover zij konden worden opgetekend.

5 Zie tabel 13, blz. 51.
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Tabel 7.

Monetaire kasmiddelen in het bezit van de bedrijven en particulieren *

(Miliarden franken)

Giraal geld
Bij de Bij de Jeerlijkee

Cbartaal instellingen financiële Eind· verende-
Einde vau de periode geld met instellingen Totaal totaal ringen

l overwegend andere dan van het
geld- de overwe- eindtotaal

scheppend gend geld-
karakter scheppende (d) = (e) =

(a) lb) (c) (b) + (c) (a) + (d) (f)

1971 .................................... 203 193 13 206 409
1972 .................................... 223 234 17 251 474 + 65
1973 .................................... 238 248 20 268 506 + 32
1974 .................................... 255 259 26 285 540 + 34
1975 .................................... 288 307 37 344 632 + 92

1976 Oktober ......................... 299 304 40 344 643 + 112
December .......... ' .......... 306 324 39 363 669 + 37

1977 Oktober ......................... 320 351 49 400 720 + 512

* Zie Tijdschrift van de Nationale Bank van België, Statistieken, tabel XIII·4b.

l Biljetten en muntstukken na aftrek van de kasmiddelen van de financiële instel-
lingen met monetaire verplichtingen.

2 Verandering voor de eerste tien maanden.
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Tabel 8.

Deposito's op gewone boekjes

(Veranderingen in miljarden franken)

J>epositonemende instellingen

I
Algemene

I
Private

I
Openbare TotaalBanken Spaar- en spaarkassen krediet-

Lijfrentekas instellingen

1972 ........................... + 35 + 23 + 23 + 7 + 88
1973 ........................... + 25 + 19 + 20 + 6 + 70
1974 ........................... + 13 + 18 + 13 + 7 + 51
1975 ........................... + 51 + 36 + 33 + 17 + 137
1976 ........................... + 33 + 27 + 29 + 17 + 106

1976 Eerste 10 maanden ... + 23 + 15 + 16 + 13 + 67
1977 Eerste 10 maanden ... + 28 + 7 + 4 + 8 + 47
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Tabel 9.

Uitstaande obligaties en kasbons met meer dan een jaar looptijd
in Belgische franken

Indeling naar emittenten

(Veranderingen in milïarden [rcmlcen.)

Private
Openbare spaar-

finan-
kassen,

Centrale Overige ciële Overheids-
hypotheek- Overige

overheid overheid instel- bedrijven Banken ell kapi- emit- Totllial
1 talisatie- tentenlingen maat-

schappijen
2

2

1972 ........................... + 95 + 3 + 27 + 9 + 5 + 2 + 26 +167

1973 ........................... + 79 + 2 + 37 + 6 + 6 + 7 + 18 +155

1974 ........................... + 66 - 1 + 52 + 10 + 7 + 12 + 14 +160

1975 ........................... + 92 + 6 + 53 + 5 + 10 + II v+ 27 V +204

1976 ........................... + 91 + 9 + 66 + 18 + 16 + 15 v+ II V +226

1976 Eerste 10 maanden V + 88 + 8 + 60 + 19 + 14 + 12 + 9 +210
1977 Eerste 10 maanden v +166 + 12 +123 + II + 27 + 17 - -- +356

1 Directe en indirecte schuld, alsmede de gedebudgetteerde schuld ten laste van de
centrale overheid, voor zover zij kon worden opgetekend.

2 Inclusief spaarbons of -certificaten.
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Tabel 10.

Uitstaande obligaties en kasbons met, meel' dan een jaar looptijd
in Belgische franken

Indeling naar het houderschap

(Veranderingen in miljarden franken)

Financiële
Instellingen instellingen

met andere dan Buitenland Overige
overwegend de overwe- Overheid

T
houders Totaal

geldscheppend gend geld- 2
karakter scheppende

1

1972 ....................... + 54 + 58 + 1 + 1 + 53 +167

1973 ....................... + 49 + 27 + 3 + 1 + 75 +155

1974 ....................... + 40 + 26 + 2 ., . + 92 +160

1975 ....................... + 46 + 62 + 1 ... V + 95 V +204

1976 ....................... + 29 + 43 + 2 + 9 V +143 V +226

1976 Eerste 10 m. ... V + 36 + 41 + 2 + 8 +123 +210
1977 Eerste 10 m. ... V + 90 + 65 ... + 3 +198 +356

1 Exclusief de nettoaankopen van sommige financiële instellingen, waarvan het bedrag
voor 1977 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 11
van deze Bijlage.
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Ta.bel 11.

Obligaties en kasbons met meer dan een jaar looptijd in Belgische franken
in het bezit van de partioulieren en de bedrijven

Indeling naar emittenten

(Veranderingen in miljarden franken)

Private
Openbare spaar-

kassen,
Centrale Overige finuu- Overheide- hypotheek- Overige

ciële Banken emit- Totaaloverheid overheid instel- bedrijven en kapi- tenten
lingen talisabie-

maat-
schappijen

1972 ........................... + 20 + 1 + 13 + 1 + 5 + 2 + 11 + 53

1973 ........................... + 20 ... + 30 + 2 + 6 + 6 + 11 + 75

1974 ........................... + 25 - 1 + 37 + 4 + 7 + 11 + 9 + 92

1975 ........................... + 26 + 2 + 34 . .. + 9 + 10 v+ 14 v+ 95

1976 ........................... + 47 + 2 + 44 + 14 + 16 + 14 v+ 6 v+143

1976 Eerste 10 maanden v + 41 + 2 + 37 + 13 + 14 + 12 + 4 +123
1977 Eerste 10 maanden v + 75 + 7 + 79 - 3 + 27 + 17 - 4 +198
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Tabel 12.

Rentepercentages yan beleggingen in Belgische franken
die openstaan voor het publiek * l

Termijndeposito's Deposito's Rendement bij uitgifte Gemiddeld
bij de banken op gewone van de kasbons en obligaties beursrendement
(3 maanden} spaarboekjes van de openbare van de

bij <le kredietinstellingen staatsleningenEinde periode Algemene (met meer
Spaar- en dan 5 jaar

Grote Gewone Lijfrentekas looptijd)
deposito's deposito's 3 (1 jaar) (5 jaar) 4

2

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 .................. 5,875 4,65 5,50 6,75 8,00 8,72

1976 Juni ........... 8,375 5,15 5,50 7,25 9,50 8,94
December .... 9,250 6,75 5,50 7,25 9,50 9,22

1977 Januari ....... 7,625 6,50 5,50 7,25 9,50 9,24
Februari ...... 6,875 6,50 5,50 7,25 9,50 9,08
Maart ......... 6,750 5,50 5,50 7,25 9,50 9,06
April .......... 6,875 5,50 5,50 7,25 9,50 8,94
Mei ............ 6,750 5,50 5,50 7,25 9,50 8,93
Juni ........... 6,250 5,50 5,50 7,00 9,25 8,61
reu ............ 6,250 5,25 5,50 7,00 9,25 8,62
Augustus ..... 5,625 5,25 5,50 7,00 9,00 8,68
September ... 5,875 5,00 5,50 6,75 8,50 8,42
Oktober ....... 6,000 5,00 5,50 6,75 8,50 8,39
November .... 6,000 5,00 5,50 6,75 8,50 8,42
December .... 9,125 5,00 5,50 6,75 8,50 8,76

* Zie Tijdschrift van de Nationale Bank van België, Statistieken, tabellen XIX-5, 6, 7 en 8.

lPercentages 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 16 januari tot
31 december. Doordat de inkomens uit deposito's op gewone spaarboekjes ten belope
van een bepaald bedrag (thans fr. 15.000 per jaar) vrijgesteld zijn van belasting,
kan hun rentevoet niet worden vergeleken met die welke voorkomen in de andere
kolommen.

4 Percentages bij het begin van het volgende Jaar of van de volgende maand.
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Tabel 13.

Giraal geld
Totaalcijfers der gedane betalingen en gebruiksfrequentie *

(M aandgemiddelden per standaardmaand van Q5 dagen)

Totaalcijfers van de gedane betalingen
(Miljarden franken) Gebruiksfrequentie

door middel van van de direct
door middel yan tegoeden bij het opvraagbare

direct opvraagbere Bestuur der 'l'otaal bankdeposito's
bankdeposito's Postchecks

1972 ........................... 436 266 702 3,25
1973 ........................... 523 293 816 3,38
1974 ........................... 647 353 1.000 3,99
1975 ........................... 710 408 1.118 3,88
1976 ........................... 829 449 1.278 4,08
1976 Eerste Il maanden ... 812 447 1.259 4,01
1977 Eerste 11 maanden ... 921 509 1,430 4,09 ---~ l

---1976 le kwartaal ............ 752 445 1.197 3;85 3,89
2e kwartaal ............ 843 471 1.314 4,09 4,02
s- kwartaal ............ 814 420 1.234 3,88 4,17
4e kwartaal ............ 906 460 1.366 4,48 4,23

1977 le kwartaal ............ 896 517 1.413 4,20 4,23
2e kwartaal ............ 990 555 1.545 4,29 4,17
s- kwartaal ............ 874 454 1.328 3,76 4,11

* Zie Tijdschrift van de Nationale Bank van België, Statistieken, tabel XIII·13.

l Voor seizoeninvloeden gecorrigeerde cijfers.
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Tabel H.

Financiële activa van de partlculîeren en de bedrijven
bij de financiële instellingen "

Indeling naar de instellingen waarbij deze activa werden gevormd

(Veranderingen in miljarden [ranken}

Financiële instellingen Instellingen md overwegendandere dnu de Eind-
overwegend geldscheppende geldscheppend knrukter totaal

in pro-
Private centen
spaar- Eind· van de

Openbare kassen ,. Overhelde- Nationale totaal gezamen-
financiële hypotheek- 'l'oteal Banken instel- Bank van Totaal lijlee

instel- en kapi- lingen België financiële
lingen tnlisatie- activa

maat- 1
schappijen

1972 .................. + 54 + 33 + 87 + 76 + 12 + 20 +108 +195 70

1973 .................. + 71 + 34 +105 + 87 + 2 + 14 +103 +208 73
1974 .................. + 78 + 33 +lll + 63 + 3 + 17 + 83 +194 64
1975 .................. +ll2 + 51 +163 +105 + 8 + 33 +146 +309 82
1976 .................. +101 + 53 +154 +122 + 7 + 17 +146 +300 65

1976 Eerste 10 ID. + 92 + 46 +138 +108 + 6 + 9 +123 +261 67
1977 Eerste 10 ID. +131 + 39 +170 + 90 + II + 14 +ll5 +285 72

* Zie 'I'iidechrift van de Nationale Bank van België, Statistieken '0 tabel XV -öa.

l Veranderingen ID de financiële activa bij de gezamenlijke financiële instellingen in
procenten van het eindtotaal van tabel Hl, blz. 59.
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Tabel 15.

Financiële verplichtingen van de bedrijven en particulieren tegenover de financiële instellingen *

Indeling naar de instellingen waarbij deze verplichtingen aanvankelijk werden aangegaan

Instellingen met overwegend geldscheppend karakter Financiële instellingen andere dan de overwegend geldscheppende

Openbare Waarvan:
Nationale kredietinstellingen Algemene Door de

Overheids- gespecialiseerd in Private Eind- overheids-
Banken

Bank
instel- Totaal

Spaar-
Diversen Totaal totaal bedrijven

en Lijf-
spaar- uitgegevenvan

lingen het het huis- kassen
België beroeps- vestings- rentekas obligaties

krediet krediet

a) Veranderingen in miljarden franken

1972 ........................... + 59 00. + 1 + 60 + 10 + 8 + 18 + 15 + 1 + 52 +112 + 9

1973 ........................... + 57 . .. 00. + 57 + 26 + 9 + 23 + 20 00. + 78 +135 + 6

1974 .......................... + 53 - 1 000 + 52 + 29 + 10 + 18 + 22 .0 • + 79 +131 + 6

1975 ........................... + 75 - 1 .-0 + 74 + 30 + 12 + 21 + 26 .00 + 89 +163 + 15

1976 ........................... + 90 .00 0-0 + 90 + 35 + 19 + 32 + 36 000 +122 +212 - 3

1976 Eerste 10 maanden 000 + 80 - 1 000 + 79 + 25 + 15 + 28 + 28 o •• + 96 +175 - 2
1977 Eerste 10 maanden .00 + 79 - 1 .00 + 78 + 21 + 22 + 25 + 22 - 1 + 89 +167 + 14

b) St-ijgingspercentages t.o.e, het bedrag eind voorgaand jaar

1976 Eerste 10 maanden. 0 0 + 15 - 72 000 + 15 + 9 +14 +14 + 15 + 7 + 12 + 13 - 3
1977 Eerste 10 maanden .__ + 13 - 69 000 + 13 + 7 +17 +11 + .10 - 33 + la +11 + 21

---- -

• Zie Tijdschrift van de Nationale Bank van België, Statistieken, tabel XVII-6o



Tabel 16.

Officieel disconto- en yoorschottentarief yan de Nationale Bank yan België *
(Inprocenten)

Disconto 1 Voorschotten in rekening-courant
en leningen tegen

Geaccepteerde,
bij een bank

gedomicilieerde
wissels,

warrants en
geviseerde 2

of
gecertificeerde

accepten
waaraan

buitenlandse
handels-

transactdes
ten grondslag

liggen

Schutkist-
certificaten
uitgegeven

voor meer dan
130 dage~ en

voor maximum
374 dagen

3

Andere
overheids-
fondsen

4

Einde jaar

1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977

1977

1 januari· 5 januari .
6 januari· 16 februari .
17 februa.ri > 4 mei .
5 mei· 22 juni .
23 juni· 1 december .
2 december· 13 december .
14 december > 31 december

5,50 7,00 6,50 6,75 7,00
5,00 6,00 6,00
7,75 8,50 8,50
8,75 9,50 9,50

6,00 6,00
9,00 10,00
9,00 9,00

Schatkist- en
Rent-enfonds-
certificaten
uitgegeven

voor maximum
130 dagen

3

Overige wissels
en promessen

9,00 10,00
8,00 8,00
7,00 7,00
6,50 6,50
6,00 6,00
7,00 7,00
9,00 9,00

* Zie Tijd-schrift van de Nationale Bank van België, Stntistdeken, tabel XIX-In.

1 Rentepercentage van het op het totale herdiscontoplafond of op het herdisconto-
subplafond A aangerekende papier.

2 Het visum werd afgeschaft op 1 april 1!"}74.

3 Maximaal beleningspercentage 95 pct.

4 Maximaal beleningspercentage 80 pct.

175



Tabel 17.

Speciale rentepercentages yan de Nationale Bank yan België *

Herdisconterings-
mogelijkheid van het
Herdiscontering- en

Waurborgiustituut voor
de mobilisering van

niet op de
herdiscontoplafonds
aangerekend papier

2

Voorschotten hoven het
maandelijkse quotum
toegewezen aan de
banken, de private
spaarkassen en de

openbare
kredietinstellingen

3

Disconto voor
op het subplafond B
naugerel.eud papier

1

Einde maand

1973 December ..................... 9,50
1974 Januari ......................... 10,50

Februari ........................ Il,75
Maart ........................... 10,25
April ............................ 11,25
Mei .............................. 12,50
Juni ............................. 12,25
Juli .............................. 9,50 12,75 13,00
Augustus ....................... 9,50 12,25 12,75
September ..................... 9,50 ll,50 ll,75
Oktober ......................... 9,50 10,50 10,75
November ..................... 9,50 10,00 10,25
December ..................... 9,50 10,00 10,25

1975 Januari ......................... 9,00 9,00 9,25
Februari ........................ 8,25 8,50 9,25
Maart ........................... 7,50 7,75 8,25
April ............................ 7,25 7,75
Mei .............................. 6,50 7,00
Juni ............................. 6,50 6,75
.Tuli .............................. 6,50 7,00
Augustus ....................... 6,00 6,50
September ..................... 6,00 6,50
Oktober ......................... 6,00 6,50
November ..................... 6,00 6,50
December ..................... 6,00 6,50

1976 Januari ......................... 7,00 7,50
Februari ........................ 7,00 7,50 7,50
Maart ........................... 9,00 9,00 10,00
April ............................ 9,00 9,00 9,00
Mei .............................. 8,00 8,00 8,00
Juni ............................. 8,00 8,00
Juli .............................. 10,00 10,00 10,50
Augustus ....................... ri.oo 12,00 13,00
September ..................... 11,50 12,50 13,50
Oktober ......................... 12,00 13,00 13,00
November ..................... 10,50 ri.oo 12,00
December ..................... 10,00 10,50

1977 Januari ......................... 8,50 8,50
Februari ........................ 7,25 7,25
Maart ........................... 7,25 7,25
April ............................ 7,25 7,25
Mei .............................. 6,75 6,75
J'uni ............................. 6,25 6,25
.Tuli .............................. 6,25 6,25
Augustus ....................... 6,25 6,25
September ..................... 6,25 6,25
Oktober ......................... 6,00 6,25
November ..................... 6,00 6,25
December ..................... 9,00 9,25

* Zie TIjdschrift van de Nationale Bank van België, Statistieken, tabel XIX·lb.

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.

3 Van kracht sedert 8 juli 1974.



Tabel 18.

Rentepercentages van de Belgische geldmarkt *, de Buro-frank en de Buro-dollar

H.W.I. Niet op
Handelspapier de her- Deposito's

aangerekend op de disconto- in Euro-valuta's
herdiscontoplafonds plafonds (3 maanden)

Schatkist- Schatkist- bij de Nationale uunge- 2

certifi- Renten- certifi- Bank van België rekende
eaten fonds- eaten uit- bank-

op zeer certifi- gegeven (120 dagen accepten
Daggeld en minder)

1
korte eaten 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

discontosubplufond subplafond (voor ±A B 00 dagen)
2

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 [10,00 10,90 11,25 9,87
1975 ....................... 4,63 6,05 6,20 6,75 5,25 5,80 6,44 5,62

-
1976 Juni ............... 6,3F 9,00 9,50 10,00, 6,90 8,80 9,13 5,75

December ......... 10,29B 10,00 10,50 10,75 8,90 9,65 10,13 4,87

1977 Jannari ............ 6,14 8,25 9,00 9,00 7,75 8,00 8,25 5.12
Februari .......... 6,69 7,50 7,75 8,75 6,75 6,90 7,63 5,00
Maart .............. 5.46 7,25 7,75 8.00 6,75 7.00 7,25 5,12
April ............... 6,18 7,25 7,50 8.00 6,75 6,80 7,38 5,12
Mei ................ 5,93 7,00 7,50 7,75 6,25 6,70 7.25 6,00
Juni ............... 5,87 6,75 7,00 7,65 5,75 6,35 6.81 5,62
Juli ................ 4,49 6,65 6,90 7.50 5,75 6,35 6.75 6,12
Augustus ......... 4.91 6,25 6.25 7,00 5,75 5,85 6,44 6,12
September ........ 4.88 6,25 6,25 6,75 5.75 5,90 6,44 6,87
Oktober ............ 4,75 6,25 6.25 6,75 5,55 5.80 6,56 7.00
November ......... 3,42 6.00 6,25 6,75 5,55 5,90 6,75 6.87
December ......... 7,16 9,25 9,50 7,75 8,75 9.50 9,75 7.12

..* ZIe 'I'ijdschriff van de Nationale Bank vau België, Stutist.ieken , tabellen XIX.2, B en 4.

1 Daggemiddelden.

2 Einde periode.

3 Laatste wekelijkse toewijzing van de periode.

4 Laatste toewijzing van het jaar of toewijzing van de maand.

5 Tot 22 oktober 1973 : rentepercentages voor de verrichtingen op 61 tot 120 dagen.

6 Bron : 'l'he Times. Tarief voor de belegger die zich niet dekt op termijn.
7 Eerste halfjaar.

B Tweede halfjaar.
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Tabel 19.

Daggeld *

(Miljarden franken)

Daggem iddelden

Kapitaal uitgeleend door Kapitaalopgenomen door

de
overige
instel-
lingen

'l'oteal
van de
verhan-
delde

kapitalen
de

banken

de
overige
instel-
lingen

de
banhen

het
Renten-

fonds

het Her-
discon-

tering- en
Waarborg-
instituut

het
Renten-

fonds

1972 ........................... 5 1 4 2 1 6 1 10
1973 ........................... 6 1 5 3 3 5 1 12
1974 ........................... 6 1 5 3 4 4 1 12
1975 ........................... 7 6 3 4 10 2 16
1976 ........................... 7 1 3 4 1 5 1 II

1977 ........................... 7 1 4 5 1 5 1 12

* Zie Tijdschrift van de Nationale Bank van België, Statistieken, tabel XVIII-I.
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