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Ofschoon het groeitempo van het bruto nationale produkt van de
Verenigde Staten naar volume van ongeveer 5 pct. in 1977 terugliep tot
circa 4 pct. in 1978, lag het nog hoger dan dat van de landen van de Euro-
pese Economische Gemeenschap; nochtans vermeerderde dit laatste van
2,3 tot 2,8 pct. In Japan zou de economische expansie in 1978 iets krachti-
ger zijn geweest dan in 1977.

Het verschil in de groeitempo' s van de Verenigde Staten en van de
gezamenlijke andere landen van de Organisatie voor Economische Samen-
werking en Ontwikkeling komt tot uiting in het verloop van de werk-
gelegenheid, van de priizen en can de betalingsbalans in die verschillende
zones. Het werkloosheidspercentage groeide in biina alle Europese lan-
den en in Japan; in de Verenigde Staten bleef het daarentegen dalen; die
verbetering weerspiegelde niet alleen een vaste vraag, maar ook een zeer
trage vooruitgang van de produktiviteit. Laatstgenoemd verschijnsel werkte
de stijging van de Amerikaanse kosten per eenheid produkt in de hand;
bovendien veroorzaakte de depteciatie van de koers van de dollar een stii-
ging van de priizen van de ingevoerde produkten en, bovendien, werden
sommige inheemse landbouwprodukten duurder. De inflatie spitste zich
dan ook toe, terwijl in vele landen van de Europese Economische Gemeen-
schap een tegengestelde beweging werd waargenomen.

De lopende rekeningen van de betalingsbalansen weerspiegelden,
duidelijker nog dan de ioerkloosheidsciiiers of de respectieve binnen-
landse prijzen, de verschillen in het coniunctuuroerloop van de landen.
Terwijl de grote Europese landen in 1977 en 1978 de aanzienluke te-
korten die ze gedurende de drie voorafgaande jaren op hun lopende
rekening hadden geboekt, rechttrokken en de landen met een overschot,
met uitzondering van de Beneluxlanden, hun positie handhaafden of ver-
stevigden, sloot de lopende rekening van de Verenigde Staten voor de twee
[ongste [aren samen met een tekort van meer dan 30 miliard dollar, wat
ongeveer overeenstemt met het overschot dat Japan in dezelfde titd t/er-
wezenlijkte. Ondanks die bilaterale spanningen binnen de groep was de
lopende rekening van de gezamenlijke lid-staten van de Organisatie voor
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Economische Samenwerking en Ontwikkeling in 1978 opnieuw in even-
wicht; in 1977 beliep het tekort nog 27 miliard dollar; de tegenpost van
die verbetering lag in een inkrimping, met twee derde, van het overschot
van de Staten van de Organisatie van aardolie-uitvoerende landen en in
de toeneming van het tekort van de overige ontwikkelingslanden.

Verstorende kapitaalbewegingen verscherpten in 1978 de weerslag
van de onevenwichtigheden in de lopende rekening van de betalingsbalan-
sen op de wisselkoersen. Vier valuta's stonden bloot aan zo een grote druk
dat hun koersen, ondanks massale interventies van de centrale banken,
aanmerkeliike verschuivingen vertoonden : de yen, de Zwitserse frank en
de Duitse mark in opwaartse, de dollar van de Verenigde Staten in neer-
waartse richting.

De economische groei van België volgde, zii het wat achterop, die van
de grote Europese landen. De reële stiiging van het bruto nationale pro-
dukt vermeerderde van 1,2 pct. in 1977 tot ruim 2 pct. in 1978. Die lichte
versnelling van de groeivoet van het ene [aar tot het andere was evenwel
ten dele toe te schriioet: aan de expansie van de overheidsdiensten, die een
groeiend aantal werklozen tewerkstelden en een biizonder tijdelijk kader
instelden. Toch schijnt zich in de eonjunctuur een licht herstel te hebben
afgetekend tüdens het tweede halfiaar : men stelde in die periode een
stijging van de produktie vast, die in verband stond met een herleving van
de buitenlandse vraag naar halffabrikaten en bouwmaterialen.

Naar volume, d.w.z. tegen vaste prijzen, hebben de grote categorieën
binnenlandse bestedingen van 1977 tot 1978 de volgende veranderingen te
zien gegeven. De investeringen en het verbruik van de overheid gingen vrij
duideliik vooruit. De groei van de gezamenlijke bestedingen van de gezin-
nen vertraagde : hun verbruik nam minder toe dan het bruto nationale
produkt; de woningbouw verminderde. De investeringen in vast kapitaal
van de bedrijven vertoonden een herleving na drie jaar van achteruitgang :
toch bleven zii vooral gericht op de sector van de zogenaamde Il verhandel-
bare )) diensten - m.a.w. alle diensten behalve die welke de overheid
kosteloos levert - en op de elektriciteitscentrales, terwiil zii opnieuw ver-
minderden in het geheel van de eigenlijke verwerkende industrie, waar
het produktievermogen nog sterk onderbezet is. In totaal groeide de bin-
nenlandse vraag, met inbegrip van de voorraadvorming, in 1978 minder
dan het bruto nationale produkt; biigeoolg zijn de nettoleveringen van
goederen en diensten aan het buitenland, eveneens uitgedrukt in vaste
prijzen, toegenomen.
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In de primaire en secundaire sectoren samen steeg de produktie min-
der sterk dan de produktiviteit, zodat het aantal in die takken werk-
zame personen opnieuw daalde; die inkrimping had men reeds kunnen
waarnemen in de loop van de vorige drie jaar, zelfs gedurende de conjunc-
tuurstijging in 1976. Die vermindering van de werkgelegenheid werd voor
de helft goedgemaakt door de uitbreiding van het aantal werknemers in
de sector van de ((cerhandelbare » diensten en voor de helft door de stijging
van de werkgelegenheid in de overheidsdiensten in ruime zin. Zo bleef de
werkgelegenheid in 1978 uiteindelijk stabiel, net als in 1977. De verhoging
van de werkloosheid in ieder van beide iaren was dus gelijk aan de stijging
van de totale beroepsbevolking; in 1978 trof zij, minder dan vroeger, de
langste en oudste werknemers, waarschijnlijk dank zij de regeringsmaat-
regelen inzake de invoering van stages en van het brugpensioen; in het
aantal normaal arbeidsgeschikte volledig werklozen nemen de vrouwen
nog ongeveer twee derde voor hun rekening.

Het stilgingstempo van de lonen in de industrie vertraagde aanzien-
lijk door toedoen van een geheel van factoren waaronder kunnen worden
vermeld het feit dat de vraag naar werk het aanbod bleef overtreffen, de
structurele moeilijkheden waarmee sommige industriële sectoren te kam-
pen hadden en de vermindering, onder invloed o.m. van de waardevermeer-
dering van de Belgische frank, van de opwaartse druk die vanuit het bui-
tenland uitging op de prijzen. De gemiddelde hruto uurverdienste van de
arbeiders in de industrie en het vervoer steeg van september 1977 tot sep-
tember 1978 met 6,2 pct., tegen 9,6 pct. gedurende de twaalf voorafgaande
maanden; een zo gematigde stijging had zich sinds tien jaar niet meer voor-
gedaan; uitgedrukt in reële grootheden was de gemiddelde stijging van die
brutoverdienste voor het jaar 1978 ongeveer gelijk aan die van het volume
van het bruto nationale produkt, terwijl zij in het voorafgaande jaar hoger
lag. Van haar kant zou de reële stijging van de loonsom die werd uitbe-
taald aan de arbeiders die in de industrie nog werkzaam waren, geringer
geweest zijn dan die van de uuroerdienste. doordat het aantal in de bouw-
nijverheid gewerkte uren verminderde.

In de waarschijnlilke onderstelling dat haar ruilvoet niet verslechterd
is, heeft de industrie in 1978, zoals in 1977, haar winstmarge per eenheid
produkt iets kunnen verhogen.

In vergelijking met het buitenland schiînen de lopende kosten per
eenheid produkt in België, na uitschakeling van de soisselkoersschomrneiin-
gen, opnieuween gunstige ontwikkeling te hebben vertoond.
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Zoals de stiiging van de loonkosten vertraagde ook die van de con-
sumptieprijzen : zij bedroeg 3,9 pct. van december 1977 tot december
1978, tegen 6,3 pct. gedurende de voorgaande twaalf maanden. Zij is
iets groter dan die in de Bondsrepubliek Duitsland, maar zij sloot er zich
dichter bij aan; zij is van dezelfde orde van grootte als in Nederland,
maar geringer dan in de overige landen van de Gemeenschap.

Wat de buitenlandse betalingen betreft, zou het tekort in de lopende
rekening van de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie verminderd
zijn; op transactiebasis - d.w.z. met uitsluiting van de kapitaalbewegingen
ten gevolge van de veranderingen in de betalingstermijnen - zou het
negatieve saldo teruggelopen zijn van fr. 30 miliard voor de eerste negen
maanden van 1977 tot ongeveer fr. 13 mûiard voor dezelfde periode van
1978, de laatste periode waarvoor men beschikt over statistieken die gecor-
rigeerd zijn voor kapitaalbewegingen. Dat herstel betreft hoofdzakelijk de
lopende balans van België en is te danken aan de sterke inkrimping van het
tekort in de invoer en uitvoer van goederen. De druk die vanaf het midden
van het [aarop de Belgische frank werd uitgeoefend, was dan ook geenszins
de weerspiegeling van een fundamentele verslechtering, maar hield ver-
band met seizoenomstandigheden en vooral met kapitaalbewegingen waar-
aan psychologische factoren ten grondslag lagen. De Bank moest ingrijpen
om de wisselkoers te handhaven binnen de grenzen vastgelegd door de
akkoorden van Bazel. In de maanden juli tot oktober werden de deviezen-
reserves, die overigens werden gestijfd door leningen van de Schatkist in
het buitenland, aangesproken ten belope van fr. 52 miliard; de verminde-
ring van de tegoeden in Belgische franken van niet-ingezetenen bij de
geldscheppende instellingen, die fors waren toegenomen in het eerste half-
[aar, was de belangrijkste oorzaak van dat reserveverlies; de andere fac-
toren waren de verslechtering van de lopende rekening ten gevolge van
seizoeninvloeden, de toeneming van de netto commerciële vorderingen op
het buitenland en de vorming, door ingezetenen, van deposito's in het
buitenland of in buitenlandse valuta's bii geldscheppende instellingen in
de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie. Na de aanpassing, op 16 ok-
tober, van de spilkoersen binnen de cc slang », die een formele opwaarde-
ring van de Duitse mark met 2 pct. t.O.V. de Belgische frank inhield,
bedaarden de spanningen op de valutamarkten geleidelijk; deviezenreser-
ves vloeiden terug naar de Bank ten bedrage van.fr. 12 miljard. Voor het
gehele jaar verminderden die reserves slechts met fr. 16 miliard, aan-
gezien ze in het eerste halfjaar met fr. 24 miljard waren gestegen.
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De valutacrisis verergerde de moeilijkheden die de overheid in het
eerste halfjaar al ondervond om haar tekort te financieren. Iioewel de [is-
cale en parafiscale ontvangsten in ongeveer hetzelfde tempo toenamen als
het voorgaande jaar, o.m. dank zij de dubbele inning van de gemeentelijke
opcentiemen, en het groeitempo van de uitgaven vertraagde, namen de
netto financieringsbehoeften van de overheid in 1978 nog scherpere vormen
aan: zij vertegenwoordigden 7,2 pct. van het bruto nationale produkt,
tegen 7 pct. In het eerste halfjaar moest de Schatkist, om te voorzien in
haar financiering die tijdens die periode van het jaar buitengewoon moeilijk
is, niet alleen zonder onderbreking haar rechtstreekse kredietruimte bij de
Bank aanspreken, maar ook geregeld het mechanisme gebruiken waardoor
deze laatste aan het Rentenfonds een bijzondere bijstand verleent om die
instelling in staat te stellen in te schrijven op schatkistcertificaten. Tijdens
de periode juli-oktober had de valutacrisis een verkrappend effect op de
geldmarkt, zodanig dat de Schatkist op sommige ogenblikken haar indirect
beroep op de Bank nog opvoerde : niet alleen verkocht zij aan de Bank
deviezen ter waarde van fr. 12 miljard die zij had geleend in het buiten-
land, maar bovendien maakte zij gebruik van het vorengenoemde mecha-
nisme van de bijzondere bijstand; de Regentenraad van de Bank bracht
de grens van die bijstand in juli, om seizoenredenen, op fr. 50 miljard;
pas eind september kon die grens worden verlaagd tot fr. 30 miljard.

Toch werd de afvloeiing van deviezen tijdens de jongste valutacrisis
in de activa van de Bank per saldo niet gecompenseerd door een finan-
ciering van de Schatkist, evenmin trouwens als gedurende de voorgaande
crisis; wel steeg het beroep van de financiële instellingen op het voorschot-
ten- en herdiscontokrediet bij de Bank, een beweging die overigens op
gang kwam geruime tijd vooraleer die instellingen verplicht werden een
minimumportefeuille overheidspapier en overheidsfondsen te handhaven.

De kosten van dat krediet van de Bank werden slechts zeer lichtjes
verhoogd, namelijk met 0,52 pct. tussen eind juni en eind september; op
dat tijdstip bedroeg het gewogen disconto- en voorschottentarief 6,02 pct.
Op het ogenblik dat op de valutamarkten spanningen ontstonden voerde
de Bank immers een beleid tot rentedaling, dat concreet tot uiting kwam
in een verlaging van haar officiële tarieven van 9 pct. bij het uitbreken van
de valutacrisis in december 1977 tot 5,.50 pct. in maart 1978 en in gelijk-
tijdige aanpassingen van haar speciale tarieven. Dat beleid ging niet zozeer
uit van de hoop de investeringen van de ondernemingen te stimuleren,
aangezien de kredietkasten alleen op dat gebied geen beslissende factor
vormen, dan wel van het. streven de financiële lasten welke op de resultaten
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van die ondernemingen drukten, te verlichten. De jongste valutacrisis bleek
een dubbele oorsprong te hebben : vooreerst, in chronologische volgorde,
een opvallende en langdurige verzwakking van de dollar van de Verenigde
Staten tegenover de Duitse mark, die omhoog werd gestuwd; die eerste
oorzaak werd versterkt en daarna vervangen door een tweede, met name
een speculatie op de koerswijzigingen die mogelijk gepaard zouden gaan
met de voor 1 januari 1979 in het vooruitzicht gestelde invoering van een
Europees monetair stelsel. Die speculatie was derhalve gericht op een
horizon die niet zeer dichtbij lag, wat gevolgen had voor het geldbeleid;
enerzijds, was de crisis aanvankelijk niet zo hevig, zodat het niet nodig was
onmiddellijk gebruik te maken van de grote middelen om ze in te dammen;
aan de andere kant dreigde zij enkele maanden te duren en, gedurende
heel die periode, zouden de getroffen bestrijdingsmaatregelen de gewenste
vermindering van de financiële lasten van de ondernemingen in de weg
staan. Het was dus nuttig noch wenselijk te vlug in te grijpen; daarom
werd pas in oktober een regeling uitgewerkt, die trouwens niet langer dan
tot haar vervaldag, namelijk het einde van het jaar, in stand werd gehou-
den. Zij had tot doel het beroep van de bedrijven op de kredieten die
zouden kunnen worden gebruikt om de vorming van kortlopende vorde-
ringen op het buitenland te financieren, af te remmen; doordat die regeling
de beschikbaarheid van die kredieten beïnvloedde, verscherpte zij tegelij-
kertijd de uitwerking van de verhogingen van de rentetarieven van de
Bank; die verhogingen brachten het gewogen gemiddelde tarief van de
kredieten van de Bank aan de financiële instellingen op 7,24 pct. begin
nooember.

De Bank trachtte die stijging te beperken tot dat gedeelte van de
financiële markten waar ze noodzakelijk was; zoals bij de voorgaande valu-
tacrisis, eind 1977, is zij daarin geslaagd. Zij heeft de verhoging van de
geldmarkttarieven in de hand gewerkt; die tarieven zijn van geen recht-
streeks belang voor de spaarders, maar ze beïnvloeden indirect de kosten
van de kortlopende bankkredieten; die kosten kunnen, evenzeer als de ren-
tetarieven van de interbancaire leningen, een invloed uitoefenen op de in-
ternationale bewegingen van kortlopende middelen. De rentetarieven van
de geldmarkt zijn zeer gevoelig : niet alleen weerspiegelen zij op ver-
sterkte wijze de veranderingen in het totale aanbod van en de totale vraag
naar liquiditeiten in andere, ruimere gedeelten van de financiële markten,
maar zij staan daarnaast bloot aan bijzondere spanningen, zoals, bijvoor-
beeld, de seizoengebonden liquiditeitsverkrapping bij het naderen van het
jaareinde. Het zijn de hierdoor veroorzaakte spanningen die, na het herstel
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van de rust op de valutamarkten, de teruggang vàn de voordien gestegen
rentetarieven hebben vertraagd, fa zelfs onderbroken. Aan de kant van de
middelen van de financiële instellingen heeft alleen de rente voor de grote
deposito's - in hoofdzaak aangehouden door grote, al dan niet in het land
gevestigde bedrifven - op de stifging gereageerd; alle andere creditrente-
tarieven, die van belang zifn voor een publiek dat zelden op de valuta-
markten komt, zifn ongewifzigd gebleven; aan de kant van de activa van
de genoemde instellingen werden alleen de rentetarieven op korte termifn
verhoogd, in het bijzonder, zoals reeds aangestipt, die betaald door de
Schatkist, enerziids, en door de bedrifven voor de financiering van hun
bedriffskapitaal, anderziids.

Van hun kant bleven de rentetarieven op lange termijn, die door de
monetaire maatregelen van de Bank betrekkelijk weinig worden beïn-
vloed, zelfs na de daling in 1977 en in het eerste halfjaar van 1978
onmiskenbaar zeer hoog, in vergelijking met voorgaande periodes en reke-
ning houdend met de coniunctuurtoeetarul en met de verzwakking van
de prijsstijging : de reële rentetarieven werden opnieuw ruimschoots posi-
tief. De Bank heeft daar herhaaldelijk de aandacht op gevestigd en de
mening te kennen gegeven dat die rentetarieven, die zeer belangrijk zijn
voor de woningbouw, voor de uitvoer van sommige produkten en voor de
rendabiliteit van de bedrijven, zouden kunnen worden verlaagd. De laatste
uitgiften van overheidsleningen in 1978 geschiedden echter tegen hogere
rentetarieven dan die welke aan het einde van het- eerste halfiaar van toe-
passing waren; toen de voorwaarden van de staatslening van januari 1979
voor de beleggers nog aantrekkelifker bleken te ziin, werden alle credit-
rentetarieven van de financiële instellingen op hun beurt verhoogd; de ver-
hogingen hadden betrekking op de gehele renteschaal. ook op de tarieven
voor de kortste termijnen. De Bank heeft de wens uitgedrukt dat die
stiigingen niet automatisch zouden overslaan op de debetrentetarieven;
zif hoopt bovendien dat de rentedaling in de komende maanden opnieuw
op gang zal kunnen worden gebracht.

Over het algemeen plaatsten de ontwikkelingen op de valutamarkten
de monetaire autoriteiten overal voor keuzeproblemen die sommigen se-
dert het zweven van de valuta's als opgelost konden beschouwen.

In de Verenigde Staten waren gedurende het jaar 1977 en in de
eerste maanden van 1978 het hoge peil van economische activiteit en het
verschijnen van aanzienliike tekorten in de lopende rekening van de beta-
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lingsbalans niet gepaard gegaan met een zeer afgetekende verhoging van
de rentepercentages. De versnelling van de prijsstijging had er integendeel
steeds minder aantrekkelijke, ja zelfs negatieve reële rendementen op korte
beleggingen doen ontstaan. In sommige Europese landen daarentegen,
waar de lopende rekening van de betalingsbalans een groeiend overschot
vertoonde, had de vertraging van het inflatietempo gedurende dezelfde
periodes niet geleid tot een overeenstemmende verlaging van de rente-
tarieven. De nominale renteverschillen ten gunste van de dollar bleken
dan ook, rekening houdend met de verwachtingen t.a.v. de ontwikkeling
van de lopende betalingsbalansen en van de priizen, helemaal ontoerei-
kend te ziin om de nodige kapitaalbewegingen voor de financiering van
het lopend tekort van de Verenigde Staten op gang te brengen, en een
aanpassing van de wisselkoersen te vermijden. Die renteverschillen gaven
integendeel aanleiding tot internationale kapitaalstromen die de uitwerking
van de lopende tekorten van de Verenigde Staten en van de lopende
overschotten van de andere landen op de wisselkoersen versterkten.

De hieruit voortvloeiende schornmelingen van de wisselkoersen gingen
heel wat verder dan op grond van de ontwikkeling van de dispariteiten in
de concurrentiepositie van de betrokken volkshuishoudingen nodig was :
zij weerspiegelden immers, enerzijds, onevenwichtigheden in de lopende
rekeningen, die gedeeltelijk het gevolg waren van verschillen in de groei-
tempo' s van de economieën, en, anderzijds, verstorende kapitaalstromen.
Toen die verschijnselen in bepaalde periodes onaanvaardbare afmetingen
aannamen, hetzij doordat de daling van de dollarkoers de uit interne
factoren voortvloeiende inflatoire druk in de Verenigde Staten nog
kwam versterken, hetzij doordat de stijgingen van de koersen van de
valuta's van andere landen een verstorende uitwerking dreigden te hebben
op sommige activiteiten in die landen, werden maatregelen genomen in
een poging om die ontwikkelingen tot staan te brengen : sommige rente-
percentages werden licht aangepast, maar vooral kochten centrale banken
dollars tegen hun nationale valuta. Die aankopen overtroffen voor het
geheel van de eerste drie kwartalen het bedrag van het lopend tekort
van de Verenigde Staten, maar konden toch noch de voortgaande waarde-
vermindering van de dollar, noch de aanhoudende waardevermeerdering
van de sterke valuta's verhinderen. Die samenhangende ontwikkelingen
zijn pas begin november tot staan gekomen, daarna enigszins omge-
slagen, nadat de Verenigde Staten, enerzijds, met hun belangrijkste handels-
partners wederkerige kredietakkoorden tussen centrale banken hadden ge-
sloten en, anderzijds, een reeks binnenlandse maatregelen hadden ge-
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nomen om beleggingen in de Verenigde Staten aantrekkelijker te maken
en de inflatie te bestrijden: onder die maatregelen dienen o.m. te worden
vermeld een vrij aanzienlijke verhoging van de rentepercentages - de
discontovoet, bijvoorbeeld, werd op het buitengewone peil van 9,50 pct.
gebracht - alsmede een aanbeveling om de verhogingen van de lonen
en van de andere inkomens te beperken en, ten slotte, de aankondiging
van een vermindering van het begrotingstekort.

Al met al blijkt uit de ontwikkelingen die zich in 1978 en in de loop
van de voorgaande jaren voordeden dat het gevaarlijk is de financiering
van de onevenwichtigheden van de lopende betalingsbalansen uitsluitend
over te laten aan de krachten van de markt of correcties aan te brengen
door aanpassingen van de valutakoersen, ongeacht of de onevenwichtig-
heden van fundamentele aard zijn of niet. Zijn zij eenmaal op gang geko-
men, dan gaan de koersbewegingen voort onder de druk van kapitaalbe-
wegingen, want het is gebleken dat deze laatste bijna altijd stabiliteits-
verstorend zijn.

Of het nu om een tekort of om een overschot gaat, wanneer de on-
evenwichtigheid van de lopende rekening van fundamentele aard is, kan
ze niet worden weggewerkt zonder een intern beleid tot regulering van
de vraag en van de inkomens, tenzij men zich neerlegt bij een weder-
zijdse wisselwerking tussen de wisselkoers en het inflatiepeil : die wissel-
werking is « verderfelijk )) wanneer ze het depreciatieproces voortstuwt
en het inflatietempo opdrijft, of (( gunstig )) wanneer ze dit laatste door
middel van opeenvolgende opwaarderingen vermindert. Dat soort van her-
stelbeleid hebben bepaalde Europese landen, inzonderheid het Verenigd
Koninkrijk en Italië, toegepast nadat de verwachtingen die ze in de even-
wichtsherstellende kracht van de wisselkoersen hadden gesteld, verscheide-
ne malen waren teleurgesteld. Die landen hebben zich niet alleen een stren-
ge begrotings-, geld- en inkomenspolitiek opgelegd gedurende de periode
die vereist was om door een reële vermeerdering van hun uitvoer hun lo-
pende betalingsbalans in evenwicht te brengen, maar daarna hebben ze
bovendien een voorzichtig contracyclisch beleid toegepast, ten einde het
bereikte herstel van hun externe toestand niet in het gedrang te brengen.

Wanneer de verstoring van het evenwicht van de lopende rekening
niet fundamenteel, maar toevallig is, of wanneer ze te wijten is aan een
gebrek aan synchronisatie tussen de conjuncturele ontwikkeling in de ver-
schillende landen - waarbij kan worden aangestipt dat die ongeliikheid in
de tijd op zich gunstig is omdat ze verhindert dat de wereldp-rijzen van de
grondstoffen op hol slaan -, verdient het aanbeveling om dit tekort te
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financieren; gelet op zijn oorsprong is het immers niet verantwoord het te
bestrijden met een beleid tot regulering van de vraag of door wisselkoers-
aanpassingen die het gevaar inhouden uit de hand te lopen. Bliift dan na-
tuurlijk de keuze van de financieringswijze : het kan verkieslijk ,zijn de
rentetarieven op korte termijn te wijzigen om evenwichtsherstellende kapi-
taalstromen op gang te brengen of, integendeel, een beroep te doen op
overheidsfinanciering, m.a.w. op overheidsinterventies die het aanbod op
de valutamarkten reguleren. Dergelijke interventies zijn slechts mogelijk
wanneer de landen met een tekort over voldoende deviezenreserves en kre-
dietfaciliteiten beschikken, en de monetaire overheid in de landen met een
overschot uitgerust is met de vereiste instrumenten om, zo nodig, de weer-
slag van de groei van de buitenlandse activa van de centrale bank op de
liquiditeit van de financiële instellingen te neutraltseren. Beide financie-
ringsmethoden, met name of wel via marktreacties uitgelokt door maat-
regelen inzake rentebeleid, of wel via het beroep op kredietfaciliteiten,
vergen bovendien een doeltreffende internationale monetaire coördinatie
of samenwerking.

De verbanden tussen het monetaire beleid, de wisselkoers en de in-
flatie worden nog ingewikkelder wanneer zich, naast en zelfs zonder on-
evenwichtigheden op de lopende rekening, internationale kapitaalverschui-
vingen voordoen. In het huidige economische bestel - d.w.z. zolang de
groeiende internationalisering van de economie en van de financiële mark-
ten bliift samengaan met het voortbestaan van nationale valuta's en beleids-
vormen - kan men, wil men de hele werking van onze volkshuishoudingen
niet belemmeren, onmogelijk vermijden dat kapitalen zich verplaatsen om
voordeel te halen uit hogere rendementen of verwachte unsselkoersstii-
gingen, hoe evenwichtsverstorend die kapitaalhewegingen ook mogen ziin.
Het is evenwel duidelijk dat vrijheid, in feite of in rechte, van het
kapitaalverkeer, vastheid van de wisselkoersen, stabiliteit van de devie-
zenreserves en autonomie van de geldpolitiek niet tegelijkertijd naast elkaar
kunnen bestaan. Daarom moet worden gekozen tussen drie aanpassingsfac-
toren : de wisselkoers, de rente en de deviezenreserves; daarbij moet war-
den uitgemaakt welke van die factoren aan de andere kan of zou moeten
worden ondergeschikt gemaakt, m.a.ui. welke factor met de minste schade
voor de economie kan worden gehanteerd.

Een kleine, zeer open economie, zowel wat de protlukten en de
diensten als de kapitalen betreft, kan niet onverschillig zijn voor de wissel-
koers van haar valuta en kan de invloed van de kapitaalbewegingen op die
koers niet volledig vrij spel laten. Zo werd voldoende aangetoond dat in
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een land zoals België, waar de invoercomponent van de finale vraag zeer
groot is en de meeste inkomens bovendien vrijwel automatisch gekoppeld
zijn aan het prijsverloop, een daling van de wisselkoers zeer vlug aan-
leiding zou geven tot een gelijklopende opgaande beweging van alle
prijzen en kosten in de economie. In sommige omstandigheden zouden de
stijgingen van kosten en prijzen het aanvankelijke percentage van de koers-
daling zelfs kunnen overtreffe1]./ Omgekeerd zou een klein land, zelfs met
een belangrijk lopend overschot op zijn betalingsbalans, geen overdreven,
aan kapitaalbewegingen toe te schrijven waardevermeerderingen van zijn
valuta kunnen doorstaan zonder dat hieruit economisch onverantwoorde
wijzigingen in de verdeling van de activiteiten en van de werkgelegenheid
binnen het land zouden voortvloeien. Er bestaat dus een gegronde reden
om te streven naar internationale monetaire samenwerking, zoals de meeste
kleine landen hebben begrepen. Die landen koppelen hun valuta aan een
andere of aan een geheel van andere valuta's, of ze trachten althans dat te
doen. Met dat doel treden ze toe tot een stelsel van vaste wisselkoersen,
of wel trachten ze zelfstandig de koers van hun valuta te stabiliseren
t.O.V. een andere valuta of een korf van valuta's van landen die be-
langrijk zijn als handelspartners of richtinggevend voor hun eco-
nomisch beleid. Aldus had ook in België, indien de institutionele ooereen-
komsten van de « slang )) niet hadden bestaan, het wisselkoersbeleid niet

J veel anders kunnen zijn dan zoals het thans gevoerd werd. De overheid
had er immers voor moeten zorgen dat de gewogen gemiddelde koers van
de Belgische frank niet daalde en bovendien zo verliep dat het land tegen
de ingevoerde inflatie beschermd werd : die voorwaarde zou niet vervuld
zijn geweest indien de gewogen gemiddelde koers van de frank louter sta-
biel was gebleven, m.a.w. indien hij wel ten dele geëvolueerd was in het
spoor .oan de koersen van de sterke valuta's, maar onvermijdelijk ook in het
spoor van de koersen van zwakke valuta's die door binnenlandse inflatoire
spanningen op drift geraakten. Hoe dan ook, de handhaving van een ge-
wogen gemiddelde koers die de nationale economie beschermt tegen infla-
toire besmetting uit het buitenland kon door de overheid slechts worden
bereikt door de Belgische frank vast te ankeren aan een valutakorf waar-
van de samenstelling nagenoeg zou hebben overeengestemd met die van de
(( slang n ,

Maar in die open volkshuishoudingen kunnen de deviezenreserves en
de kredietmogelijkheden ontoereikend zijn om de druk van de kapitaal-
bewegingen op de koers van de valuta het hoofd te bieden. De totale hoe-
veelheid middelen die de economische subjecten van de ene valuta in de
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andere kunnen omwisselen, kan een veelvoud ziin van de reserves, zelfs in-
dien zich geen grote bedragen van de nationale valuta in het buitenland
bevinden. De werking van een dubbele valutamarkt, zoals in de Belgisch-
Luxemburgse Economische Unie, beschermt de reserves niet volledig tegen
de kapitaalverschuivingen, aangezien de gereglementeerde markt, waarop
de centrale bank intervenieert, de belangruke kapitaalbewegingen die met
de handelstransacties verbonden ziin omvat. Derhalve kunnen die landen
het probleem van de kapitaalbewegingen in hoofdzaak slechts oplossen
door maatregelen van monetair beleid: beleid inzake korte-termiirüarieoen,
eventueel gesteund door kwantitatieve kredietmaatregelen. Die keuze be-
tekent uiteraard dat het beleid inzake de rente voor kort geld, iridien nodig,
bij voorrang dient te worden afgestemd op de verwezenlijking van de doel-
stellingen van het wisselkoersbeleid : d.w.z. dat in een periode van valuta-
crisis het beginselconflict tussen interne en externe doelstellingen van het
rentebeleid moet worden beslecht in het voordeel van de tweede. Ten
gunste van die orde van voorrang kan trouwens worden aangevoerd dat in
de verschillende landen de internationale kapitaalbewegingen beter en
vlugger dan de binnenlandse bestedingen reageren op de impulsen die uit-
gaan van de veranderingen van de genoemde rentetarieven. In de meeste
landen is het thans een uitgemaakte zaak dat de verschillende categorieën
bestedingen van de bedriseen en particulieren zich hoofdzakeliik wiizigen
op grond van heel andere factoren dan de rente op korte termiin:

De problemen waarmee de kleine open volkshuishoudingen te kampen
hebben, rijzen ook, maar in een enigszins andere vorm, voor de grotere
en meer gesloten volkshuishoudingen. Ook daar heerst een onderlinge
beïnvloeding tussen geldbeleid, wisselkoers en inflatietempo, maar de uit-
werking ervan kan langer verborgen blijven; daarom leek het minder
schadelijk de beslissingen uit te stellen die de stabiliteit moesten waar-
borgen van die factor waarvan de schommelingen de meest evenwichts-
verstorende uitwerking hebben voor de economie. Die mageliikheid
waarover sommige landen beschikten, of meenden te beschikken, om
langer dan de andere onverschillig te blijven voor de ontwikkeling van
de koersen van hun valuta was niet van dien aard dat ze de onontbeer-
lijke internationale coördinatie van het beleid vergemakkelijkte. Uit-
eindelii]: is evenwel duidelijk gebleken dat zelfs de grootste en de
meest gesloten volkshuishouding de koers van haar valuta niet volledig
kon verwaarlozen en dat de labiliteit van de koersen van de grote valuta's
voor de gezamenliike internationale gemeenschap meer ernstige nadelen
dan voordelen opleverde.
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Het min of meer veralgemeende stelsel van zwevende valuta's heeft
thans ongeveer zes jaar gewerkt. Het kan dan ook nuttig zijn de klassieke
argumentatie ten gunste van dat stelselopnieuw kritisch onder de loep
te nemen. Er zii vooreerst aan herinnerd dat tot de geleideliil:e vervanging
van een stelsel van vaste wisselkoersen door een stelsel van zwevende
koersen niet werd besloten na een gemeenschappelijk beraad waaruit
zou ziin. gebleken dat een gebrekkig systeem moest worden vervangen door
een ander dat klaarbliikeliik geschikter was. De overschakeling heeft
plaatsgehad onder de druk van de omstandigheden en vooralvan de steeds
opnieuwopduikende spanningen op de valutamarkten ten gevolge van
het tekort op de Amerikaanse lopende rekening en in verband met uiteen-
lopende economische ontwikkelingen : de financieringsmechanismen inge-
steld door de Bretton Woods-overeenkomsten konden die spanningen niet
langer opvangen. In tal van gevallen werden de vroegere regels echter
des te gemakkelijker over boord gegooid daar het nieuwe stelsel werd
voorgesteld als een geschikt middel om de onevenwichtigheden tegenover
het buitenland piinloos weg te werken, een illusie die steun vond bij de
kritiek die in economische geschriften op de vaste pariteiten werd uit-
geoefend.

De theoretische bewijsvoering tegen deze laatste berustte meestalap
de volgende drie thema's. Het stelsel van vaste koersen werkt de specula-
tie in de hand; de ingebouwde aanpassingsmechanismen die doeltref-
fend zouden moeten fungeren, blijven in gebreke; het dwingt het monetaire
beleid ertoe het interne evenwicht op te offeren aan dat van de betalings-
balans.

In de eerste plaats hebben de wiizigingen van vaste pariteiten oneer-
miideliik een zekere omvang en biigevolg zijn ze zeer winstgevend voor de
klaarziende speculant wiens verwachtingen uitkomen; van zijn kant loopt
de minder gelukkige speculant weinig risico : het reikt niet verder dan de
geringe verschillen tussen de bovenste en de onderste interoentiekoersen:
Zo wordt de speculatie aanlokkelijk en ontstaan, samen met haar, de valuta-
crises. Uit vrees voor deze laatste stuurt het stelsel aan op decaluctie
en / of restrictieoe beleidsmaatregelen : een land dat zijn reserves en
kredietmogelukheden heeft opgebruikt, ziet geen andere uitweg dan zijn
valuta te decalucren of restrictieoe maatregelen te nemen, of beide wegen
in te slaan; omgekeerd kan een land dat reserves opstapelt en in staat is
de weerslag ervan op de interne liquiditeit te neutraliseren, zowel de pari-
teit van zijn valuta als ziin economisch beleid ongewiizigd laten. Men
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toonde aan dat het er in een stelsel van zwevende valuta's helemaal anders
zou aan toe gaan. Hier zou de priis voor misrekeningen t.a.v. het koers-
verloop niet beperkt ziin, verkeerd uitvallende speculatie zou zwaar gestraft
worden en bijgevolg zou men er zich veel minder vlug aan wagen; of
wel zou de speculatie die de gevolgen van een vastgesteld tekort in de
betalingsbalans zou verergeren een tegenwicht vinden in een tegengestelde,
stabiliserende speculatie die zou rekenen op de automatische correctie van
de tijdelijke koersverzwakkingen en dienovereenkomstig valutaoperaties
zou uitvoeren. Al bij al zou de specolatie in een stelsel van zwevende wis-
selkoersen minder ontwrichtend werken dan in een stelsel van vaste wissel-
koersen.

De tweede soort van kritiek op de vaste pariteiten ging uit van de
vaststelling dat in onze volkshuishoudingen de inkomens nog moeilijk
voor neerwaartse aanpassingen vatbaar waren. Die starheid maakte prijs-
verlagingen en inkrimpingen van de binnenlandse bestedingen in landen
met een tekort onmogelijk en verhinderde deze laatste aldus een bijkomen-
de hoeveelheid concurrerende prodakten voor uitvoer beschikbaar te maken
om op die manier het tekort van de handelsbalans aan te vullen. Uiteinde-
lijk leden de betrokken landen onder toenemende werkloosheid doordat
niet-concurrerende activiteiten werden stopgezet; zij waren verplicht tot
een aanzienlijke deoaluatie over te gaan. Kortom, het samenspel van dat
gebrek aan neerwaartse flexibiliteit van de inkomens en van de hand-
having van vaste pariteiten had tot gevolg dat de onevenwichtigheden
bleven bestaan en tenslotte diepgaande pariteitswijzigingen noodzakelijk
maakten, die op hun beurt vergeldingsmaatregelen bij de handelspartners
uitlokten; de groei en de handel werden erdoor vertraagd. Aangezien de
binnenlandse loon- en prijsschaal niet meer vatbaar was voor neerwaartse
bewegingen, diende men, voor het handelsverkeer met het buitenland,
zijn toevlucht te nemen tot het stelsel van de zwevende koersen, dat soepele
aanpassingen van één enkele prijs mogelijk maakte, met name die van de
nationale valuta.

De derde soort argumentatie tegen het stelsel van de vaste pariteiten
spitste zich toe op het inherente gebrek aan autonomie van de economische
en de sociale politiek. De beleidsooerders stonden met gebonden handen
in dit stelsel dat de deviezenreserves zwaar op de proef stelde, althans
in de deficitlanden. Bovendien waren de vaste wisselkoersen niet het ge-
schikte instrument om in het internationale vlak de verhoudingen tussen
de groei en de prijzen, die van het ene land tot het andere nochtans
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sterk verschilden, in overeenstemming te brengen. Vandaar de voorkeur
voor het stelsel van de zwevende koersen, dat de overheden ontsloeg van
de harde noodzaak het evenwicht van de buitenlandse betalingen na
te streven, aangezien dat evenwicht steeds automatisch zou tot stand
komen door de verandering van de koersen; bevrijd van die externe dwang
zouden de overheden over de nodige armslag beschikken om de doelstel-
lingen van een goed intern beleid te verwezenlijken. De voorstanders van
de zwevende wisselkoersen hebben weliswaar nooit beweerd dat alle
beperkingen op de handelingsvrijheid van de autoriteiten wegvielen. Door
zijn feilloos geacht vermogen om de evenwichtsverstoringen in de lopende
rekening snel recht te trekken, moest het stelsel van de zwevende wissel-
koersen de landen immers de mogelijkheid ontnemen om lang boven of
onder hun stand te leven; het zou niet meer mogelijk zijn een oneven-
wichtigheid tussen binnenlandse vraag en produktie te laten voortbestaan :
het oerschünen. van een tekort, biicoorbeeld, zou, via de weerslag van de
bewegingen van de wisselkoersen, een overdracht van reële middelen naar
het buitenland op gang brengen en aldus corrigerend werken door minder
middelen beschikbaar te laten voor de bevrediging van de binnenlandse
vraag; in de toestand van volledige werkgelegenheid van de jaren zestig
erkenden de verdedigers van die stelling weliswaar dat de overheden die
besnoeiing van de binnenlandse vraag niet over het hoofd mochten zien;
maar per slot waren zij van oordeel dat de voor het economisch beleid
verantwoordelijke personen meer bewegingsvrijheid hadden dan bii een
stelsel van vaste wisselkoersen.

Uit de feiten is gebleken dat men die beweringen met heel wat voor-
behoud had moeten omringen.

Het is zonneklaar dat de speculatie geen stabiliserende uitwerking
heeft gehad. De koersen van sommige valuta's ondergingen hevige, soms
plotselinge schommelingen, vaak zonder dat de basisgegevens van de be-
trokken economieën in belangrijke mate waren gewijzigd. Dergeliike be-
wegingen kunnen alleen maar worden verklaard doordat de speculatieoe
posities zich in één enkele richting keren en de gezamenlijke deelnemers
aan de markt zich laten meeslepen door de houding van enkelen. In feite
bliiken die gedragingen, wat ook het wisselkoersstelsel zif, sterk te worden
beïnvloed door de onevenwichtigheden van de lopende betalingsbalansen,
oneerschillig hoe deze veroorzaakt werden; dit geldt echter niet de Bel-
gisch-Luxemburgse Economische Unie. De prijsverwachtingen, voortgaand
op de [ongste ontwikkelingen, bliiken sedert enkele jaren eveneens een
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stuwende factor van de speculatiekoorts te zijn geworden. Als zij een-
maal in beweging zijn, komen de kettingreacties die de koersen meetrekken
meestal slechts tot stilstand na zeer aanzienlijke veranderingen naar boven
',ofnaar beneden, of wel nadat de overheid de gang van zaken opnieuw
ging beheersen en door massale interventies en maatregelen van monetair
beleid haar besliste wil te kennen gaf de verschuiving van de wisselkoers-
verhoudingen tot staan te brengen.

Het zweven van de valuta's leverde ook in een ander opzicht teleur-
stellende ervaringen op : het bleek niet bij machte het ontbreken van neer-
waartse aanpasbaarheul van de kosten te verhelpen en aldus de balansen
van het lopende verkeer snelopnieuw in evenwicht te brengen. In de loop
van de jaren ondergroeven de feiten de twee hypothesen waarop het geloof
in de genezende kracht van de zwevende wisselkoersen gebaseerd was.
De eerste hypothese ging er vanuit dat de inkomenstrekkers slachtoffers
zouden zijn van de monetaire illusie : geconfronteerd met prijsstijgingen,
zouden zij genoegen nemen met ongewijzigde of slechts gedeeltelijk aan-
gepaste nominale inkomens. Welnu, uit de ervaring blijkt dat de wissel-
koersgebonden prijsverhoging van de ingevoerde produkten snel over-
sloeg - zoals trouwens elke autonome prijsverhoging - op het geheel
van de kosten en prijzen in een economie, zelfs in de gevallen waarin er
geen formele band bestond tussen inkomens en prijsverloop. Het concur-
rentiële voordeel geschapen door wisselkoerswijzigingen was dan ook tel-
kens van korte duur of er bleef in elk geval weinig van over. De tweede
hypothese ging er vanuit dat de ontstane prijsverschillen èn de daarmee
gepaard gaande veranderingen in de ruilvoet zouden leiden tot aanpassin-
gen van het volume van de vraag, zodanig dat zij de uitwerking van
die ruilvoetveranderingen op de balans van het lopende verkeer zouden
tenietdoen en zelfs een nettoverbetering van de bedoelde balans zouden
opleveren. Dat uiezeniiike argument, waarop zo vaak een beroep wordt ge-
daan tot staving van alle koersmanipulaties, blijft tegenover de feitelijke
ervaring evenmin overeind: zelfs wanneer een prijsvoordeel behouden kon
blijven, reageerden de naar volume gemeten vraagcomponenten in wer-
kelijkheid heel wat minder sterk en minder snel dan men op grond van
econometrische berekeningen met grote stelligheid meende te mogen ver-
wachten. Al bij al bleken de therapeutische eigenschappen van de wis-
selkoersveranderingen voor deficitlanden minder 'werkzaam dan hun ver-
storende uitwerkingen op de binnenlandse prijzen, vooral in de open
economieën.
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Aldus voeren de feiten van de jongste jaren tot de empirische vaststel-
ling dat de koersschommelingen, in plaats van de gestelde problemen op te
lossen, er nieuwe hebben doen ontstaan, en dat de koersen bijzonder onder-
hevig bleken aan verdere verschuivingen wanneer de speculatie vrij spel
werd gelaten. ~Jen bemerkt trouwens dat de overheid in alle industrielan-
den de beheersing van de koersen van haar valuta behield of tenslotte
heeft hernomen. De hoop dat de keuzevrijheid van de overheid door het
zweven zou worden verruimd bleek dus ijdel; meer nog, stilaan wint de
mening veld dat die autonomie in een stelsel van zwevende wisselkoersen
uiteindelijk wel eens beperkter zou kunnen zijn dan in het vorige stelsel.

Hoe dan ook, de internationale orde van Bretton Woods heeft de
plaats geruimd voor een chaos waarin elk land, al te zelfstandig, kan over-
schakelen van het zweven naar de tijdelijke stabilisering van de koersen
van zijn valuta, en omgekeerd.

Het zou nochtans onmogelijk zijn terug te keren, zij het trapsgewijs,
naar een internationaal stelsel waarin de landen de verbintenis zouden
aangaan vaste pariteiten te handhaven en ze slechts in uitzonderlijke ge-
vallen te wijzigen, zonder dat rekening wordt gehouden. met de diepe
oorzaken van de ontreddering en de instorting van het stelsel dat na de
oorlog gedurende een kwarteeuw heeft gefunctioneerd. De obiectieoe
ontleding van die mislukking zou ons ongetwijfeld de bevestiging brengen
van de lessen die ook uit de wederwaardigheden van de zwevende wissel-
koersen af te leiden zijn. Zo zou duidelijk blijken dat geen enkele orga-
nisatie van de internationale monetaire betrekkingen op correcte wijze kan
zorgen voor een vlot en ordelijk betalingsverkeer, voor de ontwikkeling
van de handel tussen de landen en ten slotte voor de voorspoed van elk
van hen, indien die landen, ook en vooral de grootste, zich niet onder-
werpen aan de tucht van een intern evenwicht; buiten dit laatste bestaat
geen beschermingsmiddel tegen langdurige verstoringen van het externe
evenwicht, de oorzaken van fundamentele ontredderingen.

De lid-staten van de Europese Economische Gemeenschap hebben
zich rekenschap gegeven van de risico's van een beleid berustend op het
zweven van de valuta's en, aangezien zij bovendien beseften dat de inte-
gratie van hun economieën hezwaarlijk kan worden oeruiezenliikt als elke
partner helemaal zelfstandig de maatregelen treft die hij nodig acht, kwa-
men zij overeen gezamenlijk een gecoördineerd wisselkoersstelsel tot stand
te brengen.

XXIII

Ontwerp van
een Europees
monetair stelsel



Nu was het zo dat de landen van de Gemeenschap reeds vroeger had-
den gepoogd onder elkaar een gebied van monetaire stabiliteit te scheppen.
In april 1972 had de zogenaamde overeenkomst van Bazel, gesloten door
de centrale banken in uitvoering van een beslissing van de Gemeenschaps-
autoriteiten, de maximumafwijking op elk tijdstip tussen de koersen van de
betrokken valuta's verlaagd van 4,5 tot 2,25 pct., wat overeenstemde met
de marge die van toepassing was tegenover de dollar van de Verenigde Sta-
ten. Die overeenkomst bleef gehandhaafd na maart 1973, het beginpunt van
de periode van veralgemeend zweven van de valuta's; maar, één na één,
moesten verscheidene landen van hun deelneming afzien, in verband met
economische moeilijkheden en verstoringen van hun extern evenwicht,
waarbij de verhoging van de aardolieprijs een bijzondere rol speelde. Van
de leden van de Gemeenschap pasten in 1978 nog slechts de Bondsrepu-
bliek Duitsland, de Beneluxlanden en Denemarken de zogenaamde II slang-
overeenkomst )) toe.

De Europese Raad oordeelde tijdens zijn vergadering van 6 en 7 juli
in Bremen dat het herstel van de betalingsbalans van verscheidene landen
gunstige voorwaarden had geschapen voor een inspanning tot uitbreiding
en versterking van het gebied van vaste wisselkoersen, gevormd door de
valuta's van de te slang » , Op 4 en 5 december in Brussel nam de Raad de
nodige principiële beslissingen om een Europees Monetair Stelsel in het
leven te roepen.

Zoals in het geval van de te slang Il zal het Europese Monetaire
Stelsel bestaan uit valuta's die onderling verbonden zijn door vaste, maar
aanpasbare wisselkoersen, en die samen zullen zweven tegenover de andere
valuta's. Het nieuwe stelsel zal echter steunen op een Europese geldeen-
heid, te ECU)) genaamd, die bestaat uit een korf van valuta's waarvan de
respectieve wegingsaandelen worden bepaald op grond van economische
maatstaven. De ECU zal een meervoudige rol vervullen: hij zal dienen
als rekeneenheid, als vergelijkingspunt om de uiteenlopende ontwikkelin-
gen van Cemeenschapscaluta s aan het licht te brengen en als gemeen-
schappelijke noemer van de schulden en vorderingen van de centrale ban-
ken tegenover het Europese Fonds voor Monetaire Samenwerking; de bij
dit Fonds gevormde reserves zullen worden uitgedrukt in ECU en zullen
zelf cc ECU's)) worden genoemd; dat betaal- en reservemiddel zalo.m.
ontstaan wanneer de centrale banken een vijfde van hun goud- en dollar-
reserves aan het Fonds zullen overmaken.

De spilkoersen van de diverse valuta's zullen de basis vormen van
de rooster van de onderlinge pariteiten waarrond de toegestane schom-
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melingsmarges en dus de interventiekoersen worden vastgesteld. Op de
grenzen van de toegestane schommelingsmarges zal, zoals in de ((slang ll,

worden ingegrepen door de verkoop van sterke en de aankoop van
zwakke Gemeenschapsvaluta of -oalutas. Die interventies zullen, op het
ogenblik waarop ze plaatshebben, worden gesteund door wederzijdse zeer
kortlopende kredieten in ECU's, die kunnen worden overgenomen door
bijstand op korte en op middellange termijn, waarvan het bedrag aanzien-
lijk zal zijn verhoogd. Het nieuwe stelsel zal een belangrijke nieuwigheid in-
houden " het voert namelijk een divergentie-indicator in die bestemd is om
beleidsreacties van de lid-staten op gang te brengen. De overschrijding van
de voor een valuta overeengekomen « divergentiedrempel II zal het betrok-
ken land ertoe verplichten maatregelen te nemen om de spanningen op de
valutamarkten te verzachten of Ien zijn partners te raadplegen. Het nieuwe
mechanisme zou de beleidsnormen waarmee de verschillende landen
rekening moeten houden aldus meer symmetrisch kunnen maken, aan-
gezien de vastgestelde divergenties zowel de opwaarts als de neerwaarts
gerichte valuta's kunnen betreffen.

Opdat dit ambitieuze stelsel van vaste wisselkoersen, wanneer het
eenmaal verwezenlijkt is, op een vaste bodem zou berusten, moet het
uiteraard gesteund worden door de bereidheid van de deelnemende landen
om hun nationaal economisch beleid ondergeschikt te maken aan het be-
lang van de Gemeenschap. Binnen deze laatste zullen de conjuncturele
ontwikkelingen weliswaar nooit synchroon verlopen en wellicht is dat ook
niet wenselijk. Tijdelijke onevenwichtigheden zullen de nationale valuta-
markten dus zonder enige twijfel verstoren; wanneer ze toe te schrijven
zijn aan de werking van conjuncturele of toevallige factoren, zal men ze
eerder moeten financieren dan bestrijden. Maar, aan de andere kant, is het
even vanzelfsprekend dat, wanneer de economische politiek in de onder-
scheiden landen van de Gemeenschap al te lang op fundamenteel verschil-
lende drijfveren zou berusten en uiteenlopende doelstellingen zou nastre-
ven, en wanneer tegenover de zwevende valuta's een onsamenhangend
wisselkoersbeleid zou worden gevoerd, de interne en externe waarden van
de valuta's van de partnerlanden nooit op een gemeenschappelijk spoor
zouden kunnen blijven; van de monetaire stabiliteit zou dan alleen nog de
naam overblijven.

Die noodzakelijke cohesie in het gevolgde beleid zal niet gemakkelijk
worden bereikt zolang de bewindslieden in de verschillende landen voor
hun beslissingen in de eerste plaats verantwoording moeten geven tegen-
over nationale instanties en met name tegenover hun eigen kiezerspubliek.
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De technische regelingen die getroffen kunnen worden om de monetaire
eenwording van Europa te bevorderen zijn ten slotte maar middelen om
bij te dragen tot ruimere, meer fundamentele en op langere termijn ge-
richte doelstellingen. Deze laatste kunnen slechts worden bepaald en be-
reikt wanneer de hogere politieke gezagsdragers van zelfstandige landen
het onder elkaar eens worden om aan die overeenstemming duidelijk uit-
drukking te geven en ze te hernieuwen naarmate de verwezenlijkingen
vorderen. Met andere woorden, de instelling, overeenkomstig de wil van
de Europese Raad, van een gecoördineerd monetair systeem als onontbeer-
lijke schakel van de economische integratie, veronderstelt logischerwijze
een wil tot politieke toenadering vanwege die bewindslieden, het begin
van een vorm van politieke eenheid tussen de landen van de Gemeenschap.

In afwachting dat zijn politieke grondvesten versterkt worden, zal dat
Europese gebied van monetaire stabiliteit in de komende jaren slechts kun-
nen voortbestaan wanneer ieder land de nodige interne aanpassingen wil
en kan aanbrengen om zi;n extern evenwicht fundamenteel te vrijwaren.
Dit laatste vormt overigens geen kunstmatige doelstelling waaraan de ge-
zagdragers zich zouden onderwerpen om uiting te kunnen geven aan hun
gemeenschapsgeest. Het zijn de feiten die de handhaving van dat externe
evenwicht in ieder van de lid-staten noodzakelijk maken, te meer daar
die landen klein zijn. Hoe dan ook, of de landen handelen in een geest
van internationale samenwerking, dan wel zich laten leiden door louter
nationale overwegingen, die noodzaak van extern evenwicht kan niet lang
worden miskend. Een pijnloze uitweg da wisselkoersmanipulaties is er
namelijk niet : of wel vinden de fundamentele aanpassingen te gepasten
tijde plaats en vermijdt men aldus de risico's verbonden aan een wissel-
koerswijziging, of wel worden die aanpassingen uitgesteld met als onver-
mijdelijk gevolg een wijziging van de spilkoersen; de goede afloop hiervan
is afhankelijk van begeleidende maatregelen die uiteindelijk slechts de
noodzakelijke aanpassingen, met vertraging, tot stand brengen.

Fundameniele
aanpassingen
in België

Bepaalde fundamentele aanpassingen moeten in de komende jaren
hoge voorrang krijgen in het beleid van hen die een deel van de econo-
mische verantwoordelijkheid dragen in ons land.

Wat dat betreft, kan met voldoening worden' gewezen op de substen-
tiële vorderingen die reeds werden gemaakt in de strijd tegen de inflatie,
ook al zijn ze ten dele te danken aan de conjunctuuromstandigheden.
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Diezelfde omstandigheden schoven daarentegen de sanering van
de openbare financiën, waarvan de noodzakelijkheid in vele kringen, bil
tal van gelegenheden werd onderstreept, op de lange baan.

Aanbevelingen en intentieverklaringen hebben niet belet dat de uit-
gaven van de overheid nog altijd sneller toenamen dan het nationale pro-
dukt en dat de netto financieringsbehoeften van de overheid opliepen van
6,6 pct. van dat nationale produkt in '1976 tot 7,2 pct. in 1978, ondanks
een nieuwe verzwaring van de fiscale en parafiscale druk. De forse toene-
ming van de uitgaven en van het tekort toont aan dat de uitwerking van
de uitgegeven middelen op het activiteitspeil niet belangrijk is geweest
en vragen doet rijzen t.a.o. de « opportuniteitskosten » en de doeltreffend-
heid van sommige van die uitgaven. In dat verband zou het nuttig kunnen
zijn om, aan de hand van de feiten, de gevestigde theorieën over de
anticyclische rol van het begrotingsbeleid op hun waarde te toetsen.

Die overwegingen en het gevaar dat aan de voortzetting van de ont-
wikkelingen van de jongste jaren in een periode van conjunctuurherstel
zou verbonden zijn, hebben de 'Regering ertoe aangezet aan de sanering
van de overheidsfinanciën voorrang te verlenen. Zij kondigde aan dat zij
voornemens is de groei van de uitgaven van de centrale overheid te beper-
ken en het begrotingsontwerp voor 1979 gaf blijk van een eerste inspanning
in die richting. Die poging zou evenwel een deel van haar betekenis ver-
liezen indien tegenover de bereikte resultaten een verhoging van het tekort
van de, andere overheidssectoren, met name de sociale zekerheid en de
plaatselijke overheid, zou staan.

Wat de begroting voor 1978 betreft, werden -de biikredieten, die o.m.
nodig waren om de werkloosheidsuitkeringen te betalen, gecompen-
seerd door een besnoeiing van de uitgaven van de verschillende departe-
menten. Wat de toekomst betreft, voorzag de wet van 5 augustus 1978
houdende economische en budgettaire hervormingen (anticrisiswet ) in een
aantal specifieke saneringen, die meestal door middel van koninklijke be-
sluiten genomen op grond van bijzondere volmachten dienden te worden
verwezenlijkt. Onder de genoemde besluiten konden die welke diverse her-
vormingen inzake sociale zekerheid moesten ten uitvoer leggen niet worden
genomen door de Regering vóór 31 december 1978, zoals de wet het in
vele gevallen voorschreef. Die hervormingen zijn nochtans noodzakelijk,
aangezien de subsidies aan de sociale zekerheid sedert verscheidene
jaren een van de belangrijkste factoren van de verhoging van de staats-
uitgaven vormen, wat zonder hervormingen ook in de toekomst onver-
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mijdelijk het geval zou zijn. Het blijft eveneens onontbeerlijk dat de door
de anticrisiswet voor de begroting van 1979 vastgestelde normen worden
in acht genomen : zij zijn erop gericht het volume van de niet met de
economische crisis verbonden uitgaven te stabiliseren en de totale uitgaven
van de Staat te herstructureren ten gunste van die welke nodig zijn om
de industriële vernieuwing te bevorderen.

Inspanningen tot vernieuwing van het activiteitenpatroon zijn nodig
om twee redenen. Enerzijds, leveren sommige belangrijke economische
sectoren, die voorheen tot de groei hadden bijgedragen, goederen waar-
voor de wereldvraag een relatieve achteruitgang vertoont of die thans
worden geproduceerd in geografische gebieden die comparatieve kosten-
voordelen genieten. Anderzijds, is het volstrekt zeker dat de met de ontwik-
keling van de beroepsbevolking verbonden vraag naar arbeidsplaatsen in
de loop van de komende jaren zal toenemen; die bijkomende vraag opslor-
pen door de niet-verhandelbare diensten buitenmate te ontwikkelen zou
op middellange termijn, in het huidige economische stelsel, de lasten, die
op de andere sectoren drukken, verhogen. Een nieuw industrieel beleid
moet dan ook worden toegepast. De grote lijnen ervan werden vastgesteld
in een regeringsverslag dat aan het Parlement werd voorgelegd. Onder
de belangrijkste doelstellingen van dit beleid kunnen worden vermeld de
herstructurering en de modernisering van de traditionele sectoren op
grond van de nieuioe internationale arbeidsverdeling, de specialisatie door
de verruiming van de gamma hoogwaardige en technologisch zeer ge-
vorderde produkten met een in verhouding tot hun. volume hoge toege-
voegde waarde, de uitbreiding van de afzetmarkten van de produkten
en de bevorderingen en de heroriëntering van het toegepaste industriële
onderzoek.

Prioriteitsdoelstellingen werden aldus omschreven; de concrete mid-
delen om ze te verwezenlijken moeten nog worden afgelijnd: theoretisch
zijn ze talrijk, aangezien de denkbare acties zich kunnen uitstrekken van de
eenvoudige toekenning van fiscale stimulansen tot de oprichting van over-
heidsbedrijven. Welke weg tenslotte ook wordt ingeslagen, wezenlijk komt
het erop aan dat de gekozen maatregelen een samenhangend geheel vor-
men, m.a.w. dat ze deel uitmaken van een algemene strategie die
uiteraard een keuze tussen verschillende actiemogelijkheden en tussen
verschillende uitvoeringsmethoden onderstelt. Zo dient de toegepaste
selectie gericht te zijn op activiteiten waarvan de modernisering en de
ontwikkeling de meeste kansen op welslagen bieden, waarbij men,
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anderzijds, erkent dat men bedrijven met een geringe concurrentiekracht
en zonder toekomst niet tot elke prijs in leven kan houden; ook kunnen
sommige inspanningen slechts doeltreffend zijn wanneer ze op voldoend
ruime, d.w.z. nationale of steeds vaker Europese, schaal worden gevoerd.

Om het vereiste economische herstel te verwezenlijken moeten der-
halve alle economische en sociale krachten hun inspanningen samenbunde-
len in het belang van allen.

24 ianuari 1979.
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Periodes

Wanneer gegevens voor verschillende jaren in dit verslag met elkaar vergeleken

worden, hebben ze, behoudens andersluidende aanduiding, alle betrekking op de-
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Conventionele tekens

n.b.

het gegeven bestaat niet
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INTERNATIONALE ECONOMISCHE EN FINANCIELE
ONTWIKKELING

Vijf jaar gingen voorbij sedert de wereldeconomie aan het wankelen
werd gebracht door de verviervoudiging, in korte tijd, van de prijs van
de aardolie, als klap op de vuurpijl van een algemene verhoging van
de grondstoffenprijzen. Deze verhoging was teweeggebracht door een
synchrone oververhitting van de wereldconjunctuur in 1972-1973.

Ten gevolge van deze schok waren in de meeste industrielanden een
reeks evenwichtsverstoringen tot uiting gekomen of plotseling verergerd :
uit de hand lopende versnelling van de binnenlandse prijzen, stilstand van
de economische groei in 1974 en teruggang ervan in 197.5, aanmerkelijke
verergering van de tekorten van de overheid, steile toename van de werk-
loosheid, algemene ontwrichting van de balansen van het lopend verkeer
op wereldniveau en toenemende discrepantie van de wisselkoersen.

Aan het einde van 1978 mag men stellen dat onbetwistbare vorderin-
gen werden gemaakt op de weg naar het herstel. De inflatie is sterk
vertraagd; de wereldeconomie is opnieuwaan groei toe; in de industrie-
landen vertoont het probleem van de overheidsfinanciën doorgaans niet
meer het onrustwekkende aspect dat aanvankelijk kleefde aan de specta-
culaire stijging van de tekorten en de werkloosheid tendeert naar stahili-
sering; de aanzwelling van het lopende overschot van de olie-exporterende
landen is vrijwel volledig ongedaan gemaakt.

Het herstel is evenwel ver van voltooid. De inflatie is niet overwonnen:
de stijging van de consumptieprijzen bedraagt nog meer dan het dubbele
van het gemiddelde van de jaren zestig; de economische groei blijft aan-
merkelijk kleiner dan 4,9 pct., d.i. het percentage dat als jaarlijks gemid-
delde werd opgetekend voor de landen die lid zijn van de Organisatie
voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling tijdens de periode
1960-1973, en hij biedt weinig uitzicht op een merkbare vermindering van
de werkloosheid, die in de vorengenoemde groep nog steeds blijft schom-
melen rond het uitzonderlijk hoge niveau van ongeveer 16 miljoen per-
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sonen; het aanpassingsproces van de lopende balansen van de verschil-
lende landen is verre van beëindigd en de wisselkoersen hebben nog geen
voldoende stabiliteit herwonnen.

De grote landen en economische gebieden waren in verschillende
mate door de diverse symptomen van een buitengewone crisis getroffen;
niet alleen op grond van de economische factoren maar ook omwille van
de sociaal-politieke redenen, die de keuzen en prioriteiten van hun beleid
bepalen, hebben zij sindsdien uiteenlopende wegen gevolgd. Men heeft
evenwel de indruk dat men er nergens in geslaagd is een werkelijk bevre-
digend evenwicht tot stand te brengen tussen de grote doelstellingen van
het beleid, zowel de hinnenlandse - groei, werkgelegenheid, prijzen -
als de buitenlandse - betalingsbalans, wisselkoersen, ruilvoet.

De Verenigde Staten waren er vrij vlug in geslaagd de groei opnieuw
op gang te brengen en de werkloosheid aanmerkelijk te drukken. Maar nu
hebben ze af te rekenen met een opflakkering van de inflatie, een lopend
tekort zonder voorgaande tegenover het buitenland en een scherpe depre-
ciatie van hun valuta tegenover die van andere industrielanden.

Japan was een van de eerste landen waar de economische groei op-
nieuw op gang kwam. Bovendien had het, door een agressief uitvoerbeleid,
het tekort op de lopende rekening van zijn betalingsbalans kunnen om-
buigen tot een van jaar tot jaar toenemend overschot, wat overigens hin-
derlijk werd voor tal van andere landen. Hoewel het een zeer behoorlijk
niveau bereikte, namelijk ongeveer 6 pct., bleef het groeitempo aanmerke-
lijk beneden de vóór de crisis opgetekende percentages en terzelfder tijd
bereikte de zichtbare of verdoken werkloosheid, die voortdurend toenam,
een in vergelijking met het verleden zeer hoog peil.

In de Europese Economische Gemeenschap is de inflatie sterk geluwd
- hoewel ze in sommige landen nog overdreven blijft - en het even-
wicht op de lopende rekening met het buitenland vrijwel hersteld, evenwel
ten koste van een zeer zwakke groei en van een recordwerkloosheid, on-
danks het vertrek van buitenlandse arbeiders; voor verscheidene landen
voegde zich hierbij een aanzienlijk verlies aan substantie ten gevolge van
de val van de wisselkoersen van hun respectieve valuta's.

Andere landen, zoals die van Noord- Europa en Oostenrijk, raakten
geïsoleerd in hun pogingen om de binnenlandse vraag en de werkgelegen-
heid in stand te houden; ze konden dan ook de vereiste aanpassingen enkel
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uitstellen. Voor sommige van die landen dreigen deze aanpassingen te wor-
den vertraagd en bemoeilijkt door de last van een zware buitenlandse
schuld, de prijs die werd betaald voor de aan de groei en de werkgelegen-
heid verleende voorrang.

De synchrone ontwikkeling van het eonjunctuurverloop in de verschil-
lende landen, die de oververhitting van 1972-1973 had gekenmerkt, duurde
voort in 1974 en 1975, in de crisis, en ook in 1976, vooral in het eerste
halfjaar, in een duidelijke internationale herleving, die in zeer ruime mate
was toe te schrijven aan de aanvulling van de voorraden en aan de stimu-
lerende uitwerking van de overheidsfinanciën.

Behalve de Verenigde Staten, waar tijdens de volgende twee jaar
de groei krachtig bleef en de werkloosheid duidelijk terugliep, verwaterde
deze herleving in de meeste industrielanden. Vanaf 1977 werd de con-
junctuur opnieuwaarzelend in Japan en lusteloos in Europa. In strijd
met de algemene verwachting werden de uitgaven van de particulieren
en vooral de vaste investeringen van de bedrijven niet duurzaam op
gang gebracht door het anticyclisch beleid van de overheidsfinanciën,
dat trouwens in sommige landen voortijdig werd afgeremd of onderbroken.
In een depressief internationaal klimaat, waar belangrijke inflatiehaarden
bleven bestaan en dat werd verstoord door het verzaken van het stelsel
van vaste wisselkoersen, zagen de nationale autoriteiten er weliswaar
tegen op om vastberaden een krachtig herstel op gang te brengen, dat hun
land in een eonjunctuursituatie zou hebben geplaatst, die sterk vooruit
zou zijn geweest op die van hun belangrijkste partners; zij vreesden blijk-
baar dat een dergelijke ontwikkeling schadelijke uitwerkingen zou hebben
t.a.v. het externe en/ of interne evenwicht dat, dank zij min of meer pijnlijke
inspanningen, was herwonnen en dat ze niet opnieuw in het gedrang
wensten te brengen.

Indien de Verenigde Staten hierop, gedurende een bepaalde tijd, een
uitzondering konden vormen, dan is dat dank zij de geringe openheid
van hun economie, die bovendien weinig afhankelijk is, en omdat ze uit
het oogpunt van hun buitenlandse betrekkingen in een bijzondere positie
verkeren, aangezien ze de emittent zijn van de belangrijkste internationale
reservevaluta. En toch ziet dit land zich nu ook verplicht het roer om te
gooien door thans vóór alles voorrang te verlenen aan de afremming van
de prijsstijgingen en aan de externe doelstellirigen, uitgerekend op het
ogenblik waarop zijn binnenlandse eonjunctuur tekenen van verzwakking
vertoont.
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Het asynchrone eonjunctuurpatroon in de wereld sedert 1977 had
een matigende uitwerking op het verloop van -de prijzen der grond-
stoffen. Daarentegen hebben de negatieve invloeden komend uit de ge-
bieden waar een lage of neergaande eonjunctuur heerste, het multiplicator-
effect van de buitenlandse handel, dat uitging van de expansiegebieden,
afgeremd, mogelijk zelfs tenietgedaan. Dat heeft er wellicht toe bijge-
dragen dat de snellere groei in de Verenigde Staten het verwachte loco-
motiefeffect niet heeft gehad, vooral wat Europa betreft.

Hoe dan ook, tegen het midden van het jaar hebben de belangrijkste
westelijke industrielanden, na afloop van langdurige internationale be-
sprekingen, besloten, in het raam van een gemeenschappelijke strategie,
concrete maatregelen te nemen met het doel samen de wereldeconomie
opnieuw op gang te brengen.

Deze maatregelen hebben in 1978 nog nauwelijks enig effect gesor-
teerd. Over het geheel gezien leek het voorbije jaar dan ook in vrij sterke
mate op het voorgaande.

Zoals in 1977 bereikte de vooruitgang van het bruto nationale pro-
dukt tegen vaste prijzen van het geheel van de lid-staten van de Organisa-
tie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling ongeveer 3,5 pct.
en verliep hij in de Verenigde Staten en vooral Japan gunstiger dan in
Europa; de jongste gegevens wijzen evenwel op een versnelling in de
meeste Europese landen en op een vertraging in de Verenigde Staten. In
de al dan niet olieproducerende ontwikkelingslanden zou de groei enigs-
zins zijn vertraagd.

De werkloosheid heeft zich in het geheel van de geïndustrialiseerde
landen nagenoeg gestabiliseerd : ze is verminderd in de Verenigde Staten,
waar de produktiviteit niet of nauwelijks is toegenomen, en, in mindere
mate, in de Bondsrepubliek Duitsland; zij is toegenomen in andere lid-
staten van de Europese Economische Gemeenschap en in Noord-Europa,
ondanks de specifieke maatregelen die verscheidene landen hebben ge-
nomen.

Voor hetzelfde geheel van landen lag de stijging van de consumptie-
prijzen iets lager dan het voorgaande jaar, maar in talrijke gevallen is ze
in de loop van het jaar versneld. De eonvergentie is enigszins verbeterd
dank zij een vermindering van de hoogste percentages.

In het vlak van de buitenlandse economische betrekkingen deden zich
daarentegen opmerkelijke ontwikkelingen voor.
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BALANS VAN HET LOPEND VERKEER MET HET BUITENLAND l

De balans van het lopend verkeer van de gezamenlijke lid-staten van
de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling met het
buitenland werd vrijwel terug in evenwicht gebracht, terwijl ze in 1977
een tekort van meer dan 25 miljard dollar vertoonde. Deze ontwikkeling
kan, uit het oogpunt van de internationale betrekkingen, als gunstig
worden beschouwd, zeker in de mate dat ze het gevolg is van een aan-
zienlijke inkrimping van het in 1971 geregistreerde tekort (Scandinavische

Tabel 1.

(Mil/arden dol/ars van de Vemnigde Staten)

I Gemid-II
I I I

delde 1974 1975 1976 1977 v 1978 T

1964-1973

Organisatie voor Economische Samenwerking
en Ontwikkeling ................................. + 5.6 -28.0 + 0.2 -19.0 -27.6 - 0,7
waarvan : Verenigde Staten .................. + 2.1 + 4.5 +18.4 + 4.3 -15.3 -18.2

Japan .............................. + 1.9 - 4.7 - 0.7 + 3.7 +10.9 +20.0
Bondsrepubliek Duitsland ...... + 1.3 + 9.8 + 4.0 + 3.8 + 3.7 + 6.0
Verenigd Koninkrijk ............ . .. - 8.6 - 4.1 - 2.0 + 0.5 - 0.5
Frankrijk ........................ - 0.3 - 6.0 - o. ] - 6.1 - 3.3 + 2.0
Italië .............................. + 1.4 - 8.0 - 0.8 - 2.8 + 2.3 + 5.5
Nederland ........................ + 0.3 + 2.1 + 2.0 + 2.7 + 0.2 - 1.5
Belgisch-Luxemburgse Econo-

mische Unie ..................... + 0.5 + 0.6 + 0.3 . .. - 0.7 - 0.3
Zwitserland ..................... + 0.2 + 0.2 + 2.6 + 3.5 + 3 ..4 + 4.5
Oostenrijk ........................ - 0.1 - 0.5 - 0.3 - 1.5 - 3.0 - 1.5
Scandinavische landen 2 ......... - 0.4 - 3.0 - 4.5 - 8.1 -10.0 - 4.5

Gemid-
delde

1!)70-1973

Organisatie van de olie-exporterende landen + 2.4 +59.2 +27.2 + 37.0 +31.5 +11.0
Overige ontwikkelingslanden ..................... - 7.9 -24.5 -38.5 - 26.0 -24.0 -34.0
Overige landen ....................................... - 2.7 - 9.7 -18.5 - 12.7 -10.0 -10.7

Bronnen : Orgenisutie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling. Voor de Belgisch-Luxemburgse Economische
Unie : Nationale Bank van België.

1 Wanneer het totaal van de saldi van de verschillende groepen vuu Janden niet gelijk is nan nul, is dut het gevolg van
vergissingen en ongelijkvormigheden in de statlsüieken die, wegens de omvang van de brutostrorneu van internationale
transuöties, soms groot kunnen zijn.

2 Denemarken, Noorwegen en Zweden.

landen en Oostenrijk) of zelfs van een volledige wegwerking van het
tekort (Frankrijk); zij moet evenwelook worden toegeschreven aan
het feit dat het overschot van enkele landen, waarvan de balans voordien
reeds zeer stevig was, in 1978 hoger lag dan in 1977 (Zwitserland, Bonds-
republiek Duitsland en vooral Japan). Het tekort' van de Verenigde Staten,
dat in 1977 meer dan de helft van dat van de groep vertegenwoordigde,
is in absolute bedragen nog toegenomen.
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Het overschot van de in de Organisatie van Olie-exporterende Landen
verzamelde Staten is opnieuw met ongeveer 20 miljard dollar gekrompen
- zodat het nog slechts een tiental miljarden dollars bereikte, d.w.z. een
niveaudat, in reële termen, om en bij dat van 1973 ligt - en het tekort
van de andere ontwikkelingslanden zou opgelopen zijn tot nagenoeg
35 miljard dollar, d.w.z. een tiental miljarden meer dan in 1977. Voor deze
variaties verschaft de ontwikkeling van de geëxporteerde en de geïmpor-
teerde hoeveelheden slechts een bijkomstige verklaring; de voornaamste
factor was de evolutie van de ruilvoet: uitgedrukt in dollars, zijn de export-
prijzen van de geïndustrialiseerde landen duidelijk gestegen, dit in tegen-
stelling met de noteringen van de energetische en andere grondstoffen,
die het belangrijkste deel uitmaken van het uitvoerpakket van de ontwik-
kelingslanden.

Het vorige jaar bracht dus weliswaar de verdwijning van wat nog
overbleef van de buitenmatige omvang die het overschot van de olie-
exporterende landen een tijdlang vertoonde. Niettemin moet men consta-
teren dat het tekort van de andere ontwikkelingslanden opnieuw is toege-
nomen en dat binnen de groep van de Organisatie voor Economische
Samenwerking en Ontwikkeling, die in globo bekeken vrijwel in evenwicht
is, het totaal van de nationale overschotten en dat van tekorten elk niet
minder dan 40 miljard dollar bereikten, waarbij nagenoeg de helft van
het tekort te wijten is aan de Verenigde Staten en een gelijkaardig deel
van het overschot voor rekening van Japan is opgetekend.

Inzake wisselkoersen was de onstabiliteit niet kleiner dan in de loop
van de voorgaande jaren, ofschoon de interventies van de monetaire auto-
riteiten op de markten geenszins zijn verminderd. In de loop van het jaar
noteerde men vooral de opmerkelijke stijging van de gewogen gemiddelde
koers van de yen en van de Zwitserse frank, en een aanzienlijke daling voor
de dollars van de Verenigde Staten en van Canada; sedert november is
evenwel een corrigerende reactie ingetreden, na de aankondiging dat een
reeks technische middelen zouden worden aangewend ten einde de koers
van de dollar van de Verenigde Staten beter onder controle te houden.
Binnen de Il monetaire slang ))dient te worden vermeld dat, in termen van
Europese monetaire rekeneenheden, de Noorse kroon in februari met
8 pct. werd gedevalueerd en dat in oktober de Duitse mark werd gereva-
lueerd met 2 pct. tegenover de gulden en de Belgische frank en met 4 pct.
tegenover de Deense en de Noorse kroon; laatstgenoemde valuta verliet
de Il slang )) op 12 december.
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Grafiek 2.

GEWOGEN GEMIDDELDE WISSELKOERSEN VAN ENKELE VALUTA'S

(Irulexciijers mei 1970 = 100)
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De ruime bewegingen van de wisselkoersen kunnen niet uitsluitend
worden verklaard door de ontwikkeling van de balansen van het lopend
verkeer en van de op renteverschillen steunende kapitaalstromen. Het blijkt
overduidelijk dat verwachtingen o.m. stoelend op resultaten en vooruit-
zichten met betrekking tot de handelsbalansen en de uiteenlopende ont-
wikkeling van de inflatietempo' s, aanzienlijke, grotendeels destabiliserende
kapitaalbewegingen hebben teweeggebracht. De overdreven schomme-
lingen van de wisselkoersen, die het gevolg zijn van dergelijke bewegin-
gen, hebben vaak in eerste instantie averechtse uitwerkingen, zoals nog in
1978 in het licht werd gesteld door een nieuwe en aanzienlijke, aan de ruil-
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voet toe te schrijven verhoging van het lopende overschot van de voor-
naamste landen met een reeds positief betalingssaldo.

De bezorgdheid om dergelijke overdreven schommelingen tegen te
gaan door een betere internationale monetaire samenwerking leidde tot het
nemen van maatregelen die erop gericht zijn de onstabiliteit van de dollar-
koers te temperen en tot het afsluiten, in de schoot van de Europese Econo-
mische Gemeenschap, van de overeenkomsten ter oprichting van een
nieuw Europees monetair stelsel.

BESTEDINGEN EN PRODUKTIE IN DE BELGISCHE ECONOMIE

Van 1970 tot 1978 steeg het bruto nationale produkt in reële termen
met ongeveer 30 pct., maar deze algemene ontwikkeling is minder relevant
dan de breuk die zich in de loop van de periode voordeed.

Van 1970 tot 1974 was de economische groei bijzonder krachtig :
het bruto nationale produkt steeg gemiddeld met 5,5 pct., zoals in de
loop van de voorgaande vier jaar; dat stijgingstempo overtrof aldus de
gemiddelde groei van 3,9 pct. die in de negen landen van de Europese
Economische Gemeenschap werd waargenomen. Nu hlijkt dat deze periode
het einde was van een lange fase van buitengewone voorspoed.

De ommekeer deed zich voor in 1974, onmiddellijk na de aardolie-
crisis, met een zodanige hevigheid dat het bruto nationale produkt in
1975, voor de eerste maal sedert het einde van de oorlog, een teruggang
met 2 pct. vertoonde. Voor het geheel van de jaren van 1974 tot 1978
steeg het nog slechts met 2,1 pct. gemiddeld per jaar, d.i. nagenoeg het-
zelfde percentage als in het geheel van de Europese Economische Gemeen-
schap. Voor het jaar 1978 alleen lag het groeitempo van het bruto nationale
produkt in België zelfs lager dan dat van de Gemeenschap : zowat 2 pct.,
tegen 2,6 pct.

Op grond van het recente verloop van de synthetische curve van de
voornaamste resultaten van de maandelijkse eonjunctuurtest van de Bank,
waarvan de schommelingen die van het bruto nationale produkt juist
weergaven, kan worden gesteld dat het eerste halfjaar van 1978 geken-
merkt was door een quasi-stagnatie, die in de laatste maanden van het
jaar plaats heeft gemaakt voor een zeker conjunctureel herstel.

11



Grafiek 3.

BRUTO NATIONAAL PRODUKT TEGEN VASTE PRIJZEN EN
SYNTHETISCHE CURVE VAN DE VOORNAAMSTE HESULTATEN VAN DE

MAANDELIJKSE CONJUNCTUURTESTS VAN DE NATIONALE BANK VAN BELGIE

120

~ Brulo nationaal produkt (verandering in procenten t.O.V. het voorafgaande jaar;
~ re chter schccljt
-- Synthetische curve (maandgemiddelden per kwartaal; linkorschaal) 2

80

..•.4100

60 - 4

1972 1974 1976 1978

1 Bronnen : Nationaal Instituut voor de Statistiek. Berekeningen door de Nationale DUIll: van België.
2 De getalwaarde vnn de synthetische curve wordt berekend op basis vnn t.ien reeksen antwoorden op de maandelijkse

con junc tu ur tests van de Bank. Het niveau 100 stemt overeen met het gemiddelde van de maandelijkse wanrdecijfers
van de syntbetdsche curve in de periode 1903-19'i3. In beginsel stemt een hogere of eon Ingere getalwaarde overeen
met een respectlevelijk gunstiger of minder gunstige eonjunctuurtoestand dan normnul.

a) Bestedingen

Het stijgingspercentage van het volume van de uitvoer van goederen
en diensten tussen 1970 en 1978 lag tweemaal hoger dan dat van het
bruto nationale produkt. Deze ontwikkeling ging gepaard met een bewe-
ging van vergelijkbare omvang wat de invoer betreft; ze is een van de
vele tekens die wijzen op de internationalisatie van de economie. De
toenemende afhankelijkheid van de volkshuishouding t.o.v. de buiten-
landse vraag wordt eveneens bevestigd door de' verhoging, van 25 pct. in
het begin van de jaren zestig tot 33 pct. in 1970 en 37 pct. in 1978,van de
verhouding tussen, enerzijds, de uitvoer van goederen en diensten en,
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anderzijds, de som van het bruto nationale produkt en de invoer van
goederen en diensten.

De reeds vermelde breuk kwam tot uiting in een vertraging van het
gemiddelde groeitempo van de uitvoer van 7,5 pct. tussen 1970 en 1974
tot 2,4 pct. van 1974 tot 1978. Bovendien vertoont de uitvoer een zeer
scherp cyclisch profiel, doordat hij grotendeels is samengesteld uit indus-
triële produkten waarvan de vraag onderhevig is aan sterkere conjuncturele
schommelingen dan die van het geheel van de goederen en diensten.

Volgens de reeds beschikbare gegevens is de uitvoer in 1978, zoals
het voorgaande jaar, zeer matig toegenomen. Deze relatief bescheiden groei
kan waarschijnlijk worden verklaard niet alleen door het verloop van de
vraag vanwege de traditionele handelspartners, maar ook door de structuur
van het aanbod van uitvoerbare produkten en de concurrentiepositie van
deze laatste. Een volgend hoofdstuk van dit verslag komt op deze aspec-
ten terug.

Aangezien een groot deel van de primaire input, begrepen in de uit-
gevoerde goederen en diensten en in de binnenlandse bestedingen, is
samengesteld uit ingevoerde goederen en diensten, is het niet verwonder-
lijk dat de schommelingen van de invoer synchroon verliepen met die van
de finale besteding. De procentuele veranderingen van het volume van de
invoer verschilden trouwens zeer weinig van die van het volume van de uit-
voer, behalve dat de jaren van hoogconjunctuur doorgaans gekenmerkt
waren door een sterkere stijging van de invoer dan van de uitvoer en, om-
gekeerd, de jaren van laagconjunctuur door een minder sterke stijging of
een sterkere daling van de invoer. Zo lag de toeneming van de invoer in
1978 lager dan die van de uitvoer.

Het overschot, tegen prijzen van 1970, van de uitvoer op de invoer is
sedert 1974 niet veel meer veranderd; verleden jaar zou zijn bijdrage tot de
groei van het nationale produkt positief zijn geweest.

De veranderingen van de gezamenlijke finale binnenlandse beste-
dingen sloten, sedert het begin van het decennium, nauwaan bij die van
het bruto nationale produkt.

De jaarlijkse vooruitgang van de consumptie van de particulieren is
duidelijk vertraagd, namelijk van 6,1 pct. gedurende de eerste helft van
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Grafiek 4.

VOORNAAMSTE CATEGORIEEN FINALE BINNENLANDSE BESTEDINGEN
TEGEN VASTE PRIJZEN
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de periode 1970-1978 tot 2,8 pct. gedurende de tweede helft. Deze ver-
traging houdt verband met die van het beschikbare inkomen van de par-
ticulieren, aangezien de spaarneiging van deze laatsten weinig veranderde.

De overheidsconsumptievertoonde een regelmatiger verloop; de groei
evolueerde van 5 pct. per jaar tussen 1970 en 1974 naar 4,8 pct. tussen
1974 en 1978. Dit laatste jaar liep het groeipercentage van de overheids-
consumptie plotseling op ten gevolge van de tewerkstelling van een toe-
nemend aantal werklozen door de overheid.

De gezamenlijke investeringen in vaste kapitaalgoederen vertoonden
in 1973 en 1974 een buitengewone opgang; daarna waren ze gekenmerkt
door een stagnatie.

De investeringen van de bedrijven hebben zelfs een duidelijke
teruggang vertoond, die alleen in 1978 plaats maakte voor een zeker
herstel.

De tendensommekeer na 1974 was het meest spectaculair in de indus-
trie, zodat het volume van de investeringen in 1978 aanmerkelijk lager
lag dan bij het begin van het decennium. De meest markante uitzondering
is de sector van de elektriciteitsproduktie, die na de oliecrisis belangrijke
investeringen heeft verwezenlijkt. Onder de voor de Europese landen
gemeenschappelijke oorzaken van de verslapping kan vooral melding wor-
den gemaakt van de zwakke bezettingsgraad van het produktievermogen
en de weinig optimistische verwachtingen t.a.v. de toekomstige ontwikke-
ling van de vraag, evenals de vermindering van de winsten. Ook stelt men
vast dat de stroom buitenlandse investeringen, waarvan de bijdrage tot
de groei in de jaren zestig en in het begin van de jaren zeventig van beslis-
sende betekenis was geweest, is gekrompen.

De groei van de investeringen in de bedrijven van de tertiaire sector
daarentegen hield aan, weliswaar tegen een trager tempo in de loop van
de jongste jaren. In 1978 zou hij, meer bepaald dank zij de sector van het
vervoer en verkeer, de nieuwe achteruitgang van de investeringen in de in-
dustriële ondernemingen meer dan gecompenseerd hebben.

De woningbouw vertoonde in 1973 en 1974 een buitengewone ont-
wikkeling. De negatieve weerslag in 1975 werd goedgemaakt het volgende
jaar toen de nieuwe bestellingen opnieuween zeer hoog peil bereikten.
Later kwam een ontspanning tot uiting, die in de loop van 1978 scheen
toe te nemen. Voor de periode in haar geheel kwam de sterkste steun voor
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Grafiek 5.

BRUTO KAPITAALVORMING IN VASTE ACTIVA TEGEN VASTE PHIJZEN
DOOH DE VOOHNAAMSTE CATEGOHIEEN ECONOMISCHE SUBJECTEN
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de vraag naar investeringen van de particulieren, aangezien de woning-
bouw tussen 1970 en 1978 gemiddeld met 6 pct. per jaar toenam.

In overeenstemming met de klassieke regels volgde de brutovorming
van vast kapitaal van de overheid een anticyclische beweging; ze steeg
namelijk met 10,4 pct. in 1971 (jaar van laagconjunctuur) en met 8,5 pct.
in 1975 (crisisjaar) en verminderde met respectievelijk 13,4 en 5,2 pct. in
1973 en 1974 (jaren van hoogconjunctuur). In 1977 en 1978 is deze' uit-
gavencategorie evenwel niet meer in een door de eonjunctuur verantwoor-
de mate toegenomen.

b) Produktie

Ingevolge de fundamentele verbetering van de produktiviteit ver-
toonde de toegevoegde waarde tegen vaste prijzen van de landbouwsector
sedert 1970 een tendens tot beperkte toeneming, met uitzondering van som-
mige jaren toen de weersomstandigheden ongunstig waren; zo is ze in 1975
gekrompen ten gevolge van de overvloedige neerslag en in 1976 ten
gevolge van de droogte. In 1978 is de landbouwproduktie aanmerkelijk
toegenomen, o.m. dank zij goede fruit- en graanopbrengsten.

In de extractieve nijverheid heeft de voortdurende vermindering van
de steenkoolproduktie een bijzonder structureel karakter.

Het gemiddelde groeitempo van de toegevoegde waarde van de ver-
werkende nijverheid bedroeg voor de periode 1970-1978 3,5 pct.

Achter dat gemiddelde gaat sedert 1975 evenwel een zeer duidelijke
verzwakking schuil van het groeitempo in deze voor conjunctuurschomme-
lingen gevoelige sector. Ook in 1978 was de vooruitgang zeer matig.

Deze ontwikkeling blijkt nog duidelijker uit grafiek 7, waar men
voor elke bedrijfstak en voor de industrie in haar geheel de recente
resultaten heeft vergeleken met die welke vroeger over een lange periode
werden opgetekend.

Van 1957 tot 1974 steeg de toegevoegde waarde van de verwerkende
nijverheid met meer dan 6,5 pct. gemiddeld per jaar; haar ontwikkeling
per bedrijfstak was zeer heterogeen en weerspiegelde structurele wijzi-
gingen van de vraag en van het aanbod.
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Grafiek 6.

TOEGEVOEGDE WAARDE EN PRODUKTIE VAN DE VERWERKENDE NIJVERHEID

(Vera1ldeI'i1lgspercentages)
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Bronnen : Nationaal Instituut voor de Statistdek. Berekeningen door de Nationale Bank van België.
1 Met inbegrip VAn de sectoren water, gas en elektriciteit.
2 Algemeen indexcijfer van de verwerkende nijverheid, met inbegrip von de elektriciteitssector. Mnundgemiddelden per

kwartaal, na uitschnkeling van seizoeninvloeden en gecorrigeerd voor ongelijke lengte Cil samenstelling van de maanden;
Inetste periode : gemiddelde van oktober-november.

Aan de kant van de vraag neemt men, enerzijds, wijzigingen waar in
de structuur van de finale vraag, meer in het bijzonder in de consumptie
der particulieren en, anderzijds, geïnduceerde wijzigingen in de structuur
van de intermediaire vraag. Zo kan de traagheid van de groei in de indus-
trie van voedingsmiddelen en drank worden verklaard door de geringe
inkomenselasticiteit van de vraag naar deze produkten. Omgekeerd, moet
de snelle expansie van de elektriciteitsproduktie worden toegeschreven aan
de structurele aangroei van het verbruik van laagspanning, die het gevolg
is van de verbetering van de levensstandaard van de particulieren, en aan
het feit dat de groei van de produktie in een sector die veel elektriciteit
verbruikt, namelijk de chemische industrie, hoger lag dan het gemiddelde.
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TOEGEVOEGDE WAARDE TEGEN VASTE PRIJZEN
VAN DE VOORNAAMSTE VERWERKENDE BEDH.IJFSTAKKEN

Aan de kant van het aanbod zijn de belangrijkste factoren het ver-
schijnen van nieuwe produkten in sommige sectoren en de wijzigingen in
de internationale arbeidsverdeling. Hiermee kunnen, bijvoorbeeld, in ver-
band worden gebracht de geringe vooruitgang in de sector kleding en

Grafiek 7.
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schoeisel alsmede, in de andere richting, de expansie van de chemische
industrie, die namelijk het gevolg was van het op de markt brengen
van nieuwe produkten; bij wijze van voorbeeld kan worden vermeld dat de
activiteit in de verwerking van plastiek de jongste vijftien jaar vrijwel
vertienvoudigd is.

Vergelijkt men de hierboven besproken langlopende tendensen met
de sedert 1974 bereikte groeipercentages, dan eonstateert men, buiten de
algemene vertraging van de activiteit in het geheel van de verwerkende
industrie, een grondige verslechtering van de toestand in sommige bedrijfs-
takken, zowel in die waar er vroeger een snelle groei werd opgetekend als
in die met een trage groei, aangezien het zowel gaat om de staalindustrie
en de sectoren papier en karton als om de textielindustrie en de sector
kleding. Voor deze bedrijfstakken, zoals voor de andere, is de vooruitgang
van de vraag verzwakt, terwijl bovendien de concurrentie van buiten-
landse produkten er scherpere vormen aannam: staal herkomstig uit Japan,
confectieartikelen uit Oost-Europa en Zuid-Oost-Azië, weefsels uit ver-
schillende ontwikkelingslanden, krantenpapier uit Noord-Amerika.

In de loop van het voorbije jaar bleef de toestand vrijwelonveranderd
in de papier-, karton- en confectie-industrie en ging verder achteruit in
de textielindustrie, terwijl de tenuitvoerlegging van het Davignon-plan
en het in het tweede halfjaar waargenomen begin van conjunctureel herstel
een matige verbetering van de activiteit in de staalindustrie hebben moge-
lijk gemaakt.

Sommige andere bedrijfstakken daarentegen hebben sedert 1974 een
aanmerkelijke bijdrage tot de groei geleverd; bedoeld zijn de sector van
de non-ferrometalen en die van de aardolie- en steenkoolderivaten, alsmede
twee takken die reeds vóór 1975 een sterke expansie hadden vertoond: de
elektrische centrales en de glas- en cementindustrie. Deze gunstige ont-
wikkeling hield in 1978 aan voor de elektriciteit en de aardolie- en steen-
koolderivaten, maar zij maakte plaats voor een vrij gevoelige teruggang
in de twee andere sectoren.

In de bouwnijverheid bedroeghet gemiddelde groeipercentage van
1970 tot 1978 3,1 pct. In de activiteit van deze sector neemt men een
duidelijke conjunctuurgevoeligheid waar, alsmede een vertraging van de
groei in de loop van de jongste jaren; de omvang van deze bewegingen
is evenwel kleiner dan in de verwerkende industrie. De vermindering van
de investeringen van de bedrijven deed zich gevoelen vanaf de recessie van
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Grafiek 8.

TOEGEVOEGDE WAARDE VAN DE DIENSTENSECTOR TEGEN VASTE PRIJZEN

(Veranderingspercentages t.O.v. het voorafgaande iaar)
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1 Handel, vervoer en verkeer, financiële en andere nan de bedrijven verleende diensten.
a Medische beroepen, woningen, verzekeringen, huispersoneel en andere nun de pnrticu lieren verleende diensten;
3 Door de overheid gepresteerde diensten.
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1975, vooral in de constructie van utiliteitsgebouwen, meer in het bij-
zonder de industriële complexen en de administratieve en commerciële
gebouwen. Enige tijd later begonnen de vraag naar woningen en die met
betrekking tot de openbare werken eveneens een minder gunstige ont-
wikkeling te vertonen, die een weerslag had op het activiteitstempo; de
vraag naar utiliteitsgebouwen vertoonde daarentegen sedert begin 1978
een zeker herstel.

\

De toegevoegde waarde van de diensten andere dan die van de
overheid steeg sedert 1970 met 3,4 pct. per jaar, d.i. iets trager dan die
van de verwerkende nijverheid. In het geheel van de takken handel,
vervoer en verkeer, financiële en andere aan de bedrijven verleende
diensten is de vraag zeer gevoelig voor de eonjunctuur in de industrie,
terwijl ze in de andere takken (medische beroepen, woningen, verzeke-
ringen, huispersoneel en andere aan de particulieren verleende diensten)
veel stabieler is. De groei van de « verhandelbare )) diensten duurde in
1978 in een vrij krachtig tempo voort.

De door de overheid gepresteerde diensten (met inbegrip van het
onderwijs en de strijdkrachten) zijn, van hun kant, sedert 1970 gestegen
in een gemiddeld tempo van 4,6 pct. per jaar. In 1978 vertoonden ze
een opmerkelijke vooruitgang, o.m. ten gevolge van de toename van het
aantal door de overheid tewerkgestelde werklozen.

ARBEIDSMARKT

De totale vraag naar arbeidsplaatsen, gemeten aan de hand van de
beroepsbevolking, overtreft sedert verscheidene jaren het aanbod gemeten
aan de hand van de tewerkgestelde beroepsbevolking.

De groeiende werkloosheid die hieruit voortvloeide vormt een pro-
bleem dat des te moeilijker is doordat de vertraging of de teruggang van de
economische activiteit blijkbaar steeds minder als de belangrijkste ver-
klarende variabele kan worden beschouwd. De werkloosheid nam immers
reeds toe, zij het in geringe mate, over het geheel van de periode 1970 tot
1974, ondanks de in het voorgaande hoofdstuk beschreven snelle groei
van de produktie. De uiteenlopende ontwikkeling werd in de daaropvol-
gende jaren versterkt; zo heeft de verhoging van de werkloosheid zich in
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Tabel 2.

ARBEIDSMARKT TOTALE VRAAG EN TOTAAL AANBOD

t-O
0:)

Totale vraag : Totaal aanbod : Verschil waarmee de vraag
Totale beroepsbevolking ". Werkende beroepsbevolking T

het aanbod overtreft : PTO
niet-werkende beroepsbevolking mem.orie :

"Terkloos- Overige
Primaire waarvan : Uitkerings- Vrijwillig heidsq uote r verplicht

30 juni Mannen Vrouwen TotanI en Tertiaire Niet-ver- Totaal gerechtigde ingeschreven Totaal ingeschreven
secundaire sector handelbare volledig werk- werk-

(c) = sector diensten 1 (f) = werklozen zoekenden
(L) = ') (i) zoekenden 2

(a) (b) (a) + (h) (d) (e) (d) + (e) (g) (h) (g) +(h) (J =(ë)
I

. (Duizenden) (In pc!.) (Duizenden)

1970 ........................... 2.604 1.226 3.830 1.758 2.003 (491) 3.761 65 4 69 1,8 (3)
1971 ........................... 2.612 1.252 3.864 1.743 2.054 (501) 3.797 63 4 67 1,7 (4)
1972 ........................... 2.602 1.274 3.876 1.701 2.091 (516) 3.792 78 6 84 2,2 (7)
1973 ........................... 2.612 1.314 3.926 1.698 2.141 (527) 3.839 82 5 87 2,2 (7)
1974 ........................... 2.632 1.353 3.985 1.705 2.186 (538) 3.891 90 4 94 2,4 (7)
1975 ........................... 2.628 1.375 4.003 1.630 2.205 (548) 3.835 162 6 168 4,2 (10)
1976 ........................... 2.623 1.408 4.031 1.577 2.230 (562) 3.807 215 9 224 5,6 (14)
1977 ........................... 2.612 1.444 4.056 1.530 2.269 (573) 3.799 247 10 257 6,3 (16)
1978 •••••••••••••••••••• •••• V n.b. n.b . 4.078 1.484 2.315 (595) 3.799 265 14 279 6,8 (21)

Bronnen : 1970 tot 1977 : Minieteric van Arbeid en Tewerkstelling, Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening, Planbureau i 1978 : Berekeningen door de Nationale Bank van België op grond von
gegevens van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening, het 1\Iinisterie van het Openbaar Ambt, het Nationaal Instituut. voor de Statistiek en het Planbureau.

l Het gaat om de werkgelegenheid die overeenstemt met de volgende posten van de nationale boekhouding : overheidsadministratie, onderwijs (officieel en vrij), strijdkrachten (met inbegrip
van de dienstplichtigen). Men heeft er de door de overheid tewerkgestelde werklozen en die welke een stage voor beroepsopleiding doorlopen aan toegevoegd.

2 De overige verplicht ingeschreven werklozen omvatten : jonge werkzoekenden die Ingeschreven zijn gedurende de 75 dagen die voorafgaan aan de datum waarop zij uitkeringsgerechtigd
worden, werknemers met een onvolledige dienstbetrekking, uitkeringsgerechtigde werkloze werknemers die uit eigen wil in een dienstbetrekking met verkorte werktijd werkzaam waren,
gedeeltelijk werklozen na een bepaalde periode van werkloosheid, volledig werklozen tewerkgesteld in een beschutte werkplaats, .gestratte volledig werklozen die tijdelijk niet meer
uitkeringsgerechtigd zijn',' door de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn gezonden personen, sommige personen die onder de bevoegdheid vallen van het Rijksfonds voor Sociale
Reelassering van Minder-validen. Deze kolom omvat zowel werkende els niet-werkende werkzoekenden : de eersten zijn reeds vervat in de werkende beroepsbevolking i de tweede
categorie, waarvan de evolutie het grootste deel van de toeneming van het totaal verklaart, komt nergens voor; het is echter niet mogelijk deze twee categorieën van elkaar te scheiden.



1976, ondanks een zeer forse stijging van het bruto nationale produkt, in
een sterk tempo voortgezet, sterker zelfs dan in 1977 en 1978, jaren waar-
in de groei tot een zeer laag tempo terugliep. Andere factoren hebben dus
ongetwijfeld een bijzondere invloed uitgeoefend, de ene op de vraag naar,
de andere op het aanbod van arbeidsplaatsen.

Wat de vraag betreft, is de totale beroepsbevolking, na van 1930
tot 1947 te zijn gedaald, sindsdien voortdurend toegenomen; bovendien
lag in dit decennium haar jaarlijkse aangroei aanmerkelijk hoger dan in
de jaren zestig. Een eerste verklarend element hierbij is de aangroei van
de bevolking in de leeftijdsgroep van 15 tot 64 jaar; buiten de hervatting
van de nataliteit in de jaren na de oorlog lijkt de immigratie van buiten-
landse arbeidskrachten, o.m. naar aanleiding van gezamenlijke enj of
gedeeltelijke tekorten aan arbeidskrachten, een niet te verwaarlozen rol
te hebben gespeeld, die evenwel moeilijk in precieze cijfers kan worden
uitgedrukt. Een tweede element is de toename van de gemiddelde
activiteitsgraad van de bevolking tussen 15 en 64 jaar; deze toename kan
weliswaar worden verklaard door de verjonging van de betrokken bevol-
kingsgroep, in hoofdzaak toe te schrijven aan de vermindering van de
relatieve belangrijkheid van de groep van 50 jaar en meer, waarvan de
activiteitsgraad lager ligt dan die van de jongere leeftijdsgroepen; maar,
aan de andere kant, is de activiteitsgraad van de mannen verminderd ten
gevolge van de verlenging van de leertijd en de verlaging van de pensioen-
leeftijd. Per saldo ligt de werkelijke verklaring van de toename van de
activiteitsgraad derhalve in het additionele aanbod van vrouwelijke
arbeidskrachten op de arbeidsmarkt. De structurele wijzigingen van de
vraag naar arbeidsplaatsen hadden natuurlijk ook een weerslag op de
structuur van de werkloze beroepsbevolking.

Van zijn kant is het aanbod van arbeidsplaatsen in de loop van dit
decennium als volgt verlopen: toename van 1970 tot 1974, maar minder
sterk dan die van de vraag, daarna inkrimping in absolute cijfers. In de
loop van die eerste periode, gekenmerkt door een snelle groei van de pro-
duktie, konden in de tertiaire sector, die buiten de door de gebruikers
betaalde diensten, de niet-verhandelbare diensten omvat, nog arbeids-
plaatsen worden geschapen in die mate dat de structurele teruggang in de
primaire en secundaire sectoren werd goedgemaakt; in laatstgenoemde
sectoren lag de vooruitgang van de zichtbare produktiviteit aanmerkelijk
hoger dan de nochtans hoge groei van de produktie; dat was niet het geval
met de diensten. Van 1974 tot 1977 daarentegen bood de tragere netto-
groei van de werkgelegenheid in de tertiaire sector, althans in de verhandel-
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Grafiek 9.

WERKGELEGENHEID EN TOEGEVOEGDE WAAHDE TEGEN VASTE PHIJZEN

(Verallderingspe1'centages t.O.V. het voorafgaande jaar)
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bare diensten, geen toereikend tegenwicht meer voor de versnelde netto-
vermindering van arbeidsplaatsen in de primaire sector, waar de geprodu-
ceerde toegevoegde waarde verminderde terwijl de zichtbare produktivi-
teit zich stabiliseerde, en in de secundaire sector, waar de produktiviteit
weliswaar trager toenam maar toch nog altijd sneller dan de geprodu-
ceerde toegevoegde waarde. De steile teruggang van de werkgelegenheid
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Een verdere expansie van de vraag naar arbeidsplaatsen staat voor
de komende jaren vast aangezien de bevolking tussen 15 en 64 jaar
zal blijven toenemen, terwijl de deelneming van de vrouwen aan het
arbeidsproces vermoedelijk haar opgaande beweging zal voortzetten. Een
dergelijke expansie moet niet onvermijdelijk aanleiding geven tot een
toename van de werkloze bevolking. Het aanbod van arbeidsplaatsen zal
evenwel slechts in voldoende mate uitbreiding nemen om aan de gestegen
vraag tegemoet te komen indien gepaste maatregelen worden genomen en
een gunstig klimaat wordt geschapen. Wat de maatregelen betreft, had
de Regering, in een aan het Parlement gericht rapport, een nieuw indus-
trieel beleid geschetst, waarvan de voornaamste opties hiervoor werden
toegelicht.

De tertiaire sector, die nog steeds de grootste belofte inhoudt voor
het scheppen van arbeidsplaatsen, zou ook op indirecte maar zekere wijze
worden begunstigd door een dergelijk beleid. Aldus zou men vermijden
dure, niet-verhandelbare diensten te ontwikkelen, wat een voorlopige op-
lossing betekent, die weliswaar van pas komt maar die gevaren zou kunnen
inhouden, indien ze permanent zou worden, aangezien ze in ons huidig
economisch stelsel de lasten die op de andere sectoren drukken zou
verzwaren, zodanig dat ze de ontwikkeling ervan zouden belemmeren.

De creatie van arbeidsplaatsen biedt op zichzelf evenwel geen vol-
doende waarborg voor het herstel van een beter evenwicht op de markt.
De globale evenwichtsverstoring op deze markt, die opgebouwd is uit
naast elkaar bestaande geïsoleerde compartimenten, kan immers voort-
vloeien uit een gebrekkige aanpassing van de onderdelen - per sector,
beroep of streek - van het aanbod en van de vraag. Deze dispariteiten,
die in zekere mate onvermijdelijk zijn, komen trouwens ogenschijnlijk
zelfs in de huidige situatie voor, zoals zou blijken uit het gebrek aan
arbeidskrachten in sommige beroepen of de afkeer van de werkzoekenden
voor bepaalde taken. Zij kunnen een ernstige hinderpaal vormen voor de
verbetering van de arbeidsmarkt en rechtvaardigen dus bepaalde acties

in de secundaire sector tussen 1974 en 1977 was trouwens algemeen, in-
dien men de bouwnijverheid en de tak water, gas, elektriciteit, waar de
werkgelegenheid nog kon worden opgevoerd, buiten beschouwing laat; in
absolute cijfers was deze teruggang het scherpst in de textiel- en confectie-
industrie en in de metaalverwerkende nijverheid, alsmede in de ijzer- en
staalindustrie en in de takken voeding, drank en tabak, papier en niet-
metaalhoudende mineralen.
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met het oog op een betere aanpassing van de verschillende compartimen-
ten van de vraag naar arbeidsplaatsen aan die van het aanbod. Dergelijke
acties kunnen veelvuldig zijn en min of meer verwijderde doelstellingen
nastreven; zij hebben uiteraard betrekking op de opleiding van jonge
werkzoekenden en op de vervolmaking of de herscholing van volwassenen,
maar zij omvatten eveneens correctiemaatregelen van economische aard,
zoals die welke ernaar streven bepaalde activiteiten, die thans weinig ge-
waardeerd worden, weer aantrekkelijk te maken en de inkomensschaal in
overeenstemming te brengen met de noodwendigheden van een beter even-
wicht op de arbeidsmarkt.

Hoe dan ook, het herstellen van omstandigheden die de duurzame
creatie van nieuwe arbeidsplaatsen moeten mogelijk maken of vergemak-
kelijken, en de herstructurering van de vraag naar arbeidsplaatsen zijn
afhankelijk van acties die slechts geleidelijk resultaten zullen opleveren.
Intussen heeft de overheid getracht voor het probleem van de werkloos-
heid een onmiddellijke correctie te vinden. De maatregelen waarvan de
directe weerslag kan worden geschat bestonden, enerzijds, uit een ver-
mindering van de vraag naar arbeidsplaatsen door de uitbreiding van
het stelsel van het brugpensioen en de invoering van het bijzondere
brugpensioen voor de oudere werklozen en, anderzijds, uit een verhoging
van de werkgelegenheid door de opgedreven tewerkstelling van werklozen
in de openbare besturen, de verruiming van de stagemogelijkheden voor
jongeren en de instelling van een bijzonder tijdelijk kader. De weerslag
van deze overheidsinterventie was veel groter in 1978 dan in 1977, aan-
gezien er ongeveer 72.000 personen bij waren betrokken, namelijk 28.000
personen die de arbeidsmarkt verlieten en 44.000 personen die konden
worden tewerkgesteld, tegen ongeveer 35.000 personen in 1977.

Het is moeilijk de uiteindelijke uitwerking van deze specifieke maat-
regelen te ramen en te oordelen in welke mate zij de kloof tussen het
totale aanbod van en de totale vraag naar arbeidsplaatsen - die onder in-
vloed van de verzwakking van de reële groei en de voortdurende werking
van de factoren op langere termijn, de neiging had te verbreden - hebben
kunnen versmallen. In totaal bedroeg de werkloze beroepsbevolking aan
het einde van het jaar 320.000, tegen 312.000 een jaar voordien, doordat de
totale beroepsbevolking bleef toenemen, terwijl het aanbod van arbeids-
plaatsen nauwelijks veranderde; de werkloosheidsquote beliep aldus
7,8 pct. van de totale beroepsbevolking en 11,9 pct. van het totale aantal
tegen werkloosheid verzekerden. Het aantal werklozen lijkt in de loop van
het jaar evenwel een zekere tendens tot stabilisering te hebben vertoond.
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Aan de andere kant is de gedeeltelijke werkloosheid, die alleen be-
trekking heeft op de werkende beroepsbevolking en die, voor een groot
deel, gevoelig blijft voor de conjunctuurschommelingen, na het eerste
kwartaal duidelijk teruggelopen, vooral in het tweede halfjaar, doordat
het eonjunctuurherstel van eind 1977 zich uiteindelijk doorzette na een
vrij lange periode van onzekerheid; in de eerste elf maanden bedroeg ze
per dag gemiddeld 67.000 personen, d.i. nagenoeg hetzelfde getal als
dat van het voorafgaande jaar.

INKOMENS

a) Inkomens in de industrie

De inkomens die in de industrie tot stand komen, weerspiegelen meer
dan de andere het conjunctuurverloop. Wat de nominale lonen in de
industrie betreft, kunnen de jongste tien jaar derhalve in twee duidelijk
onderscheiden periodes worden gesplitst. Gedurende de eerste, die in
1969 een aanvang nam, is hun groeitempo voortdurend gestegen tot het
tenslotte een heel uitzonderlijk maximum van bijna 28 pct. bereikte tussen
maart 1974 en maart 1975. In de loop van de daaropvolgende periode is
dit percentage vrijwel zonder onderbreking gedaald. In 1976 deed zich
een zeer duidelijke breuk voor, vooralonder invloed van de economische
herstelwet, die maatregelen bevatte om de toekenning van nieuwe loons-
verhogingen, op grond van na 31 oktober 197.5 gesloten collectieve
arbeidsovereenkomsten, rechtstreeks af te remmen. Het door de Bank be-
rekende indexcijfer van de gemiddelde bruto uurverdienste van de arbei-
ders in de industrie en het vervoer, dat in beginsel rekening houdt met al
de effectief uitbetaalde arbeidsinkomens, is tussen september 1977 en sep-
tember 1978 met 6,2 pct. gestegen. Een groeitempo van dat niveau werd
sinds 1968 niet meer opgetekend. Deze vertraging weerspiegelde niet al-
leen die van de consumptieprijzen, maar ook de zeer duidelijke verzwak-
king van het groeitempo van de reële lonen. Dit is immers van een relatief
constant tempo van ongeveer 7,5 pct. per jaar in de periode 1970-1974,
teruggelopen tot 2 pct. voor de jaren 1976 tot 1978.

Het verloop van de gemiddelde bruto uurverdienste is niet repre-
sentatief voor het verloop van de totale loonsom in de industrie, aangezien
deze laatste ook afhangt van het aantal gepresteerde uren. Er ontstond
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Grafiek 10.

INKOMENS IN DE INDUSTRIE
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1 Nominale lallen gedeîlecrd met" het indexcijfer van de cousumpücprijzen.
2 Vemndenngspercentages van de eerste drie kwartn len vun !!)'i8 regenover dc ecrst e drie kwm tnlcu vnn IH'i7.
;1 Brcuncw Hijksdieust voor Sociale Zekerheid. Voor het jnnr 1978 : berekeningen door de Nationale Bnuk van België.
4 Bronnen: Loonkosten pel' eenheid produkt. : Institut de Recherches Economiques de I'Llui versi tè Catholique <le Louvain.

Gemiddelr!e waarde pel' eenheid van ingevoerde produktiegoederen Nntiounn l Instituut voor tic Stnf.istiek , berekeningen
door du Nntionnle Bnnh "fin België. Groothandelsprijzen vrm afgewerkte iudustrh-le produlden : Min'sterte Yan Eeouo-
mische Zaken. Gemiddelde wunrde per uitgevoerde eenheid : Nntionaal Instituut VOor de Statistiek, berekeningen door
de Nationale Bank van België, Wegingscoëfficiënten : Europese Economische Gemeenscbap i berekeningen door de
Nationale Bank van België.

!i Gewogen gemiddelde vnn de loonkosten per eenheid produkt (werklieden en bedienden ill de uijverhoid ) en van de
gemiddelde waarde pel' eenheid 'van ingevoerde produkbiegoederen (kwartnulcijfers}.

6 Gewogen gemiddelde van de groothandelsprijsen "nil afgewerkte indusf riëlo produk t en [munndgemiddelden per kwru-tuul )
en vnn de gemiddelde waarde per uitgevoerde eenheid (kwartnnlctjlers}.
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een belangrijke kloof tussen de twee grootheden in 1975, toen de
economische recessie scherper werd en de ondernemingen gedwongen
waren zich een rationaliseringsinspanning te getroosten om de verzwaring
van hun kosten het hoofd te bieden. In de loop van de periode 1970-1977
steeg de gemiddelde bruto uurverdienste van de arbeiders in de industrie
en het vervoer, volgens de door de deelnemers aan de statistiek verstrekte
gegevens, gemiddeld met 15,3 pct. per jaar, terwijl de aan de arbeiders
van de gezamenlijke industrie uitbetaalde bruto loonsom, volgens de
gegevens van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid, daarentegen slechts
met 10,7 pct. toenam. In 1972 en 1973 was het verschil in hoofdzaak te
wijten aan de vermindering van de arbeidsduur per tewerkgestelde ar-
beider; vanaf 1975 daarentegen was de belangrijkste oorzaak de vermin-
dering van gepresteerde arbeid ten gevolge van afdankingen. Voor 1978
komt de verhoging van de aan de arbeiders in de industrie uitgekeerde
bruto loonsom niet uit boven 1 pct., in hoofdzaak ten gevolge van de ver-
mindering van het aantal gepresteerde uren in de bouwsector.

De loonkosten per eenheid produkt vertoonden in 1975 een maxi-
male stijging met 20,8 pct. maar zijn daarna o.m. dank zij de verbetering
van de produktiviteit, die zeer belangrijk was in 1976, nog weinig
gestegen.

De gemiddelde invoerprijs vormt een ander belangrijk bestanddeel van
de kostprijs voor de industrie. De vrijwel voortdurende appreciatie van de
effectieve wisselkoers van de Belgische frank heeft de stijging van de
gemiddelde eenheidswaarde van de ingevoerde produktiegoederen ver-
zacht; aan het einde van de bestudeerde periode heeft deze zelfs plaats
gemaakt voor een lichte daling.

Terwijl het stijgingstempo van de loonkosten per eenheid produkt nog
tot in 1975 toenam, bereikte dat van de verkoopprijzen in de industrie
reeds in 1974 een maximum. Sindsdien is het vrijwel zonder onderbreking
vertraagd en dit zowel voor de gemiddelde eenheidswaarde van de uitvoer
als voor de groothandelsprijzen van de afgewerkte industriële produkten;
de uitvoerprijzen vertonen zelfs een lichte daling.

Weegt men, enerzijds, beide kostprijsbestanddelen met het respectieve
aandeel van de loonkosten en de invoer in de kostenstructuur van de in-
dustrie en, anderzijds, beide verkoopprijsbestanddelen met het respectieve
aandeel van de binnenlandse markt en van het buitenland in de totale
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industriële afzet, dan verkrijgt men een indicator voor het verloop van de
winstmarge. Aldus geraamd zou de winstmarge in de industrie reeds ge-
krompen zijn in de loop van 1974, maar vooral in de tweede helft van 1975;
gedurende de volgende drie jaar heeft ze zich enigszins hersteld. In 1975
ging deze ontwikkeling gepaard met een inkrimping van het verkoop-
volume van industriële produkten. Na het herstel van 1976 vertoonde dit
laatste slechts een geringe vooruitgang, zodat de groei van de bruto nomi-
nale winsten voor de industrie in haar geheel in de loop van de jongste twee
jaar beperkt bleef.

b) Inkomens in het geheel van de economie

Bij een verruiming van het onderzoek tot de gezamenlijke sedert 1953
in de nationale rekeningen opgenomen bruto inkomens vóór belasting stelt
men vast dat het inkomen uit bezoldigde arbeid, dat ook de bijdragen van
werknemers en werkgevers tot de sociale zekerheid omvat, sneller is
gestegen dan het nationale inkomen.

Gedurende een lange periode vloeide deze ontwikkeling in hoofd-
zaak voort uit het feit dat het aandeel van de tewerkgestelde loon- en wed-
detrekkenden in de totale beroepsbevolking voortdurend toenam. Sedert
de jongste economische crisis is evenwel een verandering tot uiting geko-
men : het inkomen per tewerkgestelde 100n- en weddetrekkende neemt
sneller toe dan het nationale inkomen per hoofd van de bevolking.
Deze relatieve verbetering kwam natuurlijk alleen maar ten goede aan die
loon-. en weddetrekkenden die erin geslaagd zijn zich in het arbeidsproces
te handhaven; van 1974 tot 1977 is de reële gemiddelde bezoldiging, met
inbegrip van de werkloosheidsuitkeringen, van de tewerkgestelde werk-
nemers en de werklozen slechts met 8,7 pct. toegenomen, tegen 11 pct.
voor die van de tewerkgestelde werknemers alleen.

Gedurende de periode 1970-1977 steeg het ondernemersinkomen van
de zelfstandigen nominaal gemiddeld met 8,1 pct. per jaar. Maar de sprei-
ding van de verschillende groepen rond dit gemiddelde was zeer ruim :
het totale inkomen van de landbouwers steeg gemiddeld slechts met
5,4 pct., tegen 14,1 pct. voor dat van de vrije beroepen. Weliswaar zou het
aantal landbouwers verminderd zijn met ongeveer een derde, terwijl het
aantal beoefenaars van vrije beroepen is toegenomen. De inkomens van
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handelaars en ambachtslieden vertegenwoordigen meer dan de helft van
het totale ondernemersinkomen der zelfstandigen en stegen van hun kant
met 7,3 pct.

Grafiek Il.

GEMIDDELDE REELE 2 BRUTOBEZOLDIGING
(Indexc;jlers 1974 = 100)
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Bronucn . Bezoldiging vnn de 10011- eu weddetrekkenden : Nutionnul Instituut-voor de Stnl.istiek. Bcroepsbevolkiug ;
:\Iinisterie vun 'l'ewerkstefling ('1L Arbeid. Berekeningen dool' do Nationale Dunk vnu België.

l Bezoldigingen toegekend door onverschillig welke werkgever uls 10011 _of weelde' unn purticulierun wicr gewone vorblijï-
pluuts in België ligt, en bijdragen tot de sociale zekerheid.

2 Gedoflccrd met, het indexcijfer van de cousumptiepr-ijzeu .

In reële termen - gedefleerd met het indexcijfer der consumptie-
prijzen - zijn de inkomens van de vrije beroepen het snelst gestegen ge-
durende de periode 1970-1973, namelijk met ongeveer 7 pct. gemiddeld
per jaar; sindsdien is dit tempo zowat gehalveerd. De reële inkomens van
de handelaars en ambachtslieden bleven tussen 1970 en 1974 vrijwel onge-
wijzigd en daalden met 3,8 pct. gedurende het crisisjaar 1975; na een
stagnatie in 1976 en ondanks een stijging met .'3,1 pct. in 1977 bereikten
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deze inkomens in laatstgenoemd jaar nog niet het niveau van 1970. Het
verschil was nog groter voor de som van de reële inkomens van de land-
bouwers; dit kan, ondanks de gematigde groei van de landbouwproduktie,
waarvan hiervoor sprake was, worden verklaard door de ontwikkeling van
de indexcijfers van de door de landbouwers ontvangen prijzen en betaalde
kosten, enerzijds, van het indexcijfer van de consumptieprijzen, anderzijds.
Tussen 1970 en 1977 vertoonden de betaalde kosten een sterkere stijging
dan de ontvangen prijzen --67,9 pct., tegen slechts 45,2 pct. -, terwijl
het indexcijfer van de consumptieprijzen nog meer toenam.

Voor 1978 is nog geen enkel nauwkeurig gegeven beschikbaar betref-
fende de inkomens van de zelfstandigen, behalve voor de landbouwers.
De inkomens van laatstgenoemden ondergingen de weerslag van een daling
van de ontvangen prijzen met gemiddeld 4,3 pct. tegenover die van het
voorgaande jaar, terwijl het indexcijfer van de betaalde kosten enigszins
toenam; omgekeerd, profiteerden zij van een aanwas van de produktie; de
reële inkomens zouden zich gestabiliseerd hebben op het vrij lage peil
van 1977.

In de loop van de periode 1970-1977 is het inkomen uit vermogen
toevloeiend aan particulieren nominaal toegenomen met 13,4 pct. gemid-
deld per jaar. Deze groei was in hoofdzaak het gevolg van de verhoging
van de inkomens uit beleggingen met vast rendement, waarvan het aan-
deel in het totale inkomen uit vermogen, na een ononderbroken stijging, in
1977 was opgelopen tot 55,3 pct., tegen slechts 43 pct. in 1970. De huur-
inkomens van de particulieren zijn minder toegenomen dan de voorgaande;
sedert 1975 was dat ook het geval met de inkomens uit dividenden en tan-
tièmes; in 197.5verminderden laatstgenoemde inkomens zelfs met 3,2 pct.,
in 1976 en 1977 stegen ze respectievelijk met 12,7 en 6,5 pct.

In 1978 ondergingen de inkomens uit kortlopende beleggingen met
een vast rendement in Belgische franken, evenals het jaar voordien, de
weerslag van een verlaging van de rentepercentages. Maar de inkomens
uit kasbons en obligaties vertoonden een nieuwe vooruitgang, dank zij de
verhoging van het totale uitstaande bedrag het jaar voordien; bovendien
bleef het gemiddelde rendement van de uitstaande langlopende beleggin-
gen nog lichtjes toenemen. Volgens een steekproef bij Belgische vennoot-
schappen zouden de als nettodividenden uitgekeerde bedragen met 5,8 pct.
zijn gestegen.
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De reserveringen van vennootschappen na belasting ondergingen
belangrijke schommelingen, die op een erg scherpe wijze het conjunc tuur-
profiel hebben gevolgd. Volgens de nationale rekeningen zouden zij in de
periode 1970-1977 nominaal gemiddeld slechts met 0,3 pct. per jaar zijn
gestegen. Na een forse toename in 1972 en 1973, telkens met circa 36 pct.,
vertoonden zij in 1974 een neiging tot dalen. Het daaropvolgende jaar was
catastrofaal : de hervorming van het stelsel der voorafbetalingen van be-
lastingen en de bekommernis van de vennootschappen om de uitkering van
dividenden niet te plotseling te verminderen, samen met de bijzonder
scherpe gevolgen van de crisis, veroorzaakten een vermindering met
66,8 pct. Dank zij het economisch herstel en de matiging van de dividenden
bereikten de niet-uitgekeerde winsten van de ondernemingen in 1976
opnieuw hun nominaal niveau van 1972; reeds in 1977 sloeg deze bewe-
ging evenwel opnieuw om : de verzwakking van de eonjunctuur gaf
aanleiding tot een vermindering van de gereserveerde winsten met
9,6 pct.

De winsten van de niet-industriële bedrijven waren beter be-
schermd tegen de wisselvalligheden van de eonjunctuur dan die van de
industriële en evolueerden dan ook gunstiger dan deze laatste, inzonder-
heid in 1975 en 1977.

PRIJZEN

Voor het eerst sedert de oorlog in Korea begon de stijging van de
consumptieprijzen in 1974 en 1975 te lijken op een open inflatie,
na de eerder trage versnelling die vanaf 1969 werd waargenomen. De
ommekeer in de trend, die sindsdien doorbrak, heeft het stijgingspercentage
teruggebracht van 13 pct. - het gemiddeld jaarlijks percentage voor elk
van de twee bovenvermelde jaren - tot 3,9 pct. tussen december 1977 en
december 1978. Dit laatste percentage is weliswaar iets hoger dan dat van
de Bondsrepubliek Duitsland, maar het verschilt haast niet van dat van
Nederland en het is heel wat lager dan dat van de voornaamste andere
landen van de Europese Economische Gemeenschap, evenals van de
Verenigde Staten.

Een ontleding van het officiële indexcijfer geeft uiteenlopende ont-
wikkelingen te zien.
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Voor de niet-levensmiddelen, die 43 pct. van het indexcijfer vertegen-
woordigen, bleef de stijging beperkt tot 3,3 pct. voor 1978, tegen 4,6 pct.
het voorgaande jaar.

Grafiek 12.

CONSUMPTIEPRIJZEN

Bijdrage van iedere categorie
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Bronnen: Minister!e vnn Economische Znken . Berekeningen door dû Nntionnle Bnnk vnn België.
1 Verandering in de weging.

De stijging van de prijzen van de levensmiddelen, die gevoeliger
zijn voor de wisselvalligheid van de wereldmarkten en die bovendien de
weerslag ondervinden van onstandvastige weersomstandigheden in het
land, werd pas werkelijk ingetoomd vanaf het tweede kwartaal van 1977,
na o.m. de invloed te hebben ondergaan van het grillige prijsverloop
van aardappelen en koffie. Vanaf mei 1978 bleef het indexcijfer onbe-
weeglijk.
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Van hun kant geven de diensten aan het indexcijfer een structureel
stijgende impuls : de inkomens nemen in deze sector toe zoals in de ge-
zamenlijke huishouding, niettegenstaande in talrijke takken ervan de pro-
duktiviteit in mindere mate stijgt. Na de hierboven vermelde inflatoire
uitloper kwam weliswaar een zekere verzwakking van de prijsstijging
van de diensten tot uiting, maar noch in duurzaamheid, noch in omvang
kon ze die van de voornaamste overige componenten van het indexcijfer
evenaren: voor het gemiddelde van 1978 stegen zij nog met 8,3 pct., tegen
11,3 pct. het jaar tevoren.

Zo werd de totale verandering van het indexcijfer van de consumptie-
prijzen voor .51 pct. bepaald door de diensten, tegen 33 pct. voor de niet-
levensmiddelen, 8 pct. voor de levensmiddelen alsmede voor de huur-
prijzen.

De vermindering van de inflatoire druk kwam duidelijker tot uiting
in de groothandelsprijzen van de industriële produkten, die minder afhan-
kelijk zijn van rigiditeitsfactoren en die een over het algemeen krach-
tiger mededinging ondergaan.

De aanpassing uitte zich niet alleen in een vertraging - gedurende
enkele maanden onderbroken ten tijde van de economische herleving
in 1976 -, maar tenslotte ook in een daling van het algemene indexcijfer
in 1977 en begin 1978. De jongste beweging, die waarschijnlijk de
aanvang van een verbeterde eonjunctuur weerspiegelt, is echter opnieuw
iets opwaarts gericht.

Onder de bewegingen van de voornaamste produkten of groepen van
produkten was die van het staal buitengewoon onregelmatig : een steile
stijging in 1973 en 1974 werd het jaar nadien gevolgd door een forse daling
die de voorafgaande verhoging echter slechts ten dele tenietdeed; vanaf
eind 1977 gaven de vrijwaringsmaatregelen van de Europese Gemeen-
schap en een opleving van de vraag het sein voor een opwaartse
tendens. De prijzen van textiel en hout, die ongeveer een jaar vóór die
van de overige groepen van produkten waren gaan stijgen, sloegen reeds
om in het eerste halfjaar van 1974, maar de textielprijzen klommen ver-
volgens opnieuw tot hun vroeger maximum. Na hun stijging in 1974 ble-
ven de prijzen van de aardolieprodukten vrij stabiel. Voor de chemische
produkten en, in nog grotere mate, voor de metalen fabrikaten was de op-
waartse beweging minder krachtig maar van iets langere duur; voor de
laatstgenoemde duurde de stijging, na een korte onderbreking, zelfs lang-
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Grafiek 13.

GROOTHANDELSPRIJZEN VAN INDUSTRIELE PRODUKTEN J
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zaam voort tot 1978; voor de eerstgenoemde maakte ze vanaf het begin
van 1976 plaats voor een zekere stabilisatie.

De matiging van de stijging van de groothandelsprijzen der industriële
produkten vanaf 1975 is vooral toe te schrijven aan de groep van de in
het indexcijfer opgenomen ingevoerde goederen. De appreciatie van de
effectieve koers van de Belgische frank, die bepaald aanzienlijk was vanaf
1977, heeft daartoe bijgedragen.

Wat de prijzen betreft die betaald werden aan de producenten van
landbouwprodukten, werden de aanzienlijke stijgingen van 1975 en 1976,
die vooral veroorzaakt werden door verstoorde weersomstandigheden,
gevolgd door een haast ononderbroken daling die de prijzen in hun
geheel evenwel niet terugbracht tot het peil van 1975. Ze daalden met
7,1 pct. in 1977 en met 4,2 pct. in 1978. Voor het overgrote deel hadden
deze veranderingen betrekking op de plantaardige produkten, terwijl
de prijzen van de dierlijke produkten betrekkelijk vast bleven.

Onder invloed van een bijzondere eonjunctuur gingen de bouwprij-
zen hun eigen weg. Tijdens de hele in aanmerking genomen periode
bleef het jaarlijkse stijgingspercentage hoog, zij het met opvallende schom-
melingen. In 1978 bedroeg het, volgens het indexcijfer van de bouwkosten
van een woning, berekend door de Belgische Vereniging van Experts,
nog 9,3 pct., d.i. nagenoeg hetzelfde als dat van een jaar eerder. Het
daalde evenwel tot 4,3 pct., tegen 8,5 pct. in 1977, voor de sociale
woningen, volgens de Nationale Maatschappij voor de Huisvesting, en tot
4,6 pct., tegen 6,3 pct., voor de utiliteitsbouw, volgens het Institut de
Recherches Economiques de l'Université Catholique de Louvain, ten ge-
volge van de duidelijke verzwakking van de vraag in laatstgenoemde sector
in de loop van 1977.

Alles samen, is de vermindering van de prijsinflatie in België aan-
merkelijk belangrijker geweest dan in de gezamenlijke landen van de
Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling. In dat
opzicht was het beleid tot handhaving van de frank in de cc muntslang»
ongetwijfeld een troef; daardoor werd o.m. de weerslag verzacht die de
- soms zeer forse - prijsstijgingen in sommige andere landen hadden kun-
nen hebben op de prijzen in Belgische franken, zowel direct door het
duurder worden van de ingevoerde produkten als indirect door de kosten-
verzwaring via het spel van de indexering die de meeste inkomens, de jure
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of de facto, genieten. Ook de ongunstige eonjunctuur heeft bijgedragen
tot de vertraging van de prijsstijging. Deze werd zonder onderbreking
gesteund door algemene of bijzondere maatregelen van de Regering. Zo
maakte deze in 1978, zoals voorheen, gebruik van de traditionele instru-
menten van de prijspolitiek, beperkte zij de verhoging van de huurprijzen
en nam zij zich voor aan het (( laisser-aller )) inzake overheidsfinanciën een
einde te maken.

FINANCIELE OVERSCHOTTEN EN TEKORTEN

De hiervoor beschreven ontwikkelingen van de bestedingen en de in-
komens hebben veranderingen teweeggebracht in de netto financiële over-
schotten en tekorten van de voornaamste economische sectoren. In
tabel 3 en in de hiernavolgende toelichting worden die overschotten en
tekorten evenals de ((reële » bestanddelen van de kapitaalrekening (bespa-
ringen, kapitaalvorming, enz.) waarvan ze de resultante zijn, vergeleken
met het bruto nationale produkt; op die wijze wordt de weerslag van de
structurele expansie van de nominale bestedingen en inkomens uitgescha-
keld en kan de aandacht worden toegespitst op de relatieve wijzigingen die
zich hebben voorgedaan, meer in het bijzonder tussen de periode 1971-
1974 en de daaropvolgende jaren.

In de loop van de eerste periode werd het netto financiële overschot
gevormd door de particulieren en de bedrijven samen (7 pct. van het
nationale produkt) ter beschikking gesteld, niet alleen van de overheid,
maar ook, voor een belangrijk deel (2,2 pct. van het nationale produkt),
van het buitenland, dat hier het Groothertogdom Luxemburg omvat, wat
niet het geval is in het hoofdstuk over de transacties van de Belgisch-
Luxemburgse Economische Unie met het buitenland.

Deze belangrijke nettolening aan het buitenland verminderde aan-
zienlijk in de loop van 1974 en verdween de volgende jaren. Oorzaken daar-
van waren niet alleen de aanmerkelijke vertraging in de groei van de uit-
voer in volume, maar ook de verslechtering van de ruilvoet die ook de
overige industrielanden heeft getroffen.

Deze externe factoren en hun afgeleide uitwerking op de binnenlandse
vraag vormen een geheel van omstandigheden die hebben bijgedragen tot
het ontstaan van de crisis waarmee België - zowel als tal van andere
industrielanden - sedert 1975 te kampen heeft.
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Tabel 3. KAPITAALREKENING VAN DE VOORNAAMSTE ECONOMISCHE SECTOREN 1

(In procenten van het bruto nationale produkt tegen lopende priizen)

1971 1972 1973 1974

I
1975 1970 1!177 T 1978 T

Gemiddelde Gemiddelde
1971-1\174 1975-1978 T

A. Buitenland :
1. Saldo van het lopend verkeer met België 2 - 2,3 - 3,9 - 2,3 - 0,8 - 0,5 - 0,1 + 0,8 + 0,6 - 2,3 + 0,2
2. Netto kapitaaloverdrachten uit België 3 ••• + 0,1 + 0,2 + 0,1 + 0,1 + 0,1 + 0,1 + 0,1 + 0,1 + 0,1 + 0,1
3. Netto-uitlening (+) of nettolening aan of

van België (-) (= 1. + 2.) 4 •••••••••••• - 2,2 - 3,7 - 2,2 - 0,7 - 0,4 ... + 0,9 + 0,7 - 2,2 + 0,3

B. Overheid :
1. Brutobesparingen (nettobesparingen en af-

schrijvingen) ................................. + 2,0 + 1.0 + 0,9 + 1,7 - 0,4 - 1,1 - 1,4 - 1,6 + 1,4 - 1,1
2. Netto kapitaaloverdrachten aan andere

sectoren 3 ....................................... - 1,7 - 1,7 - 2,0 - 1,9 - 1,9 - 2,0 - 2,3 - 2,3 - 1,8 - 2,1
3. Kapitaalmiddelen (= 1. + 2.) ............ + 0,3 - 0,7 - 1,1 - 0,2 - 2,3 - 3,1 - 3,7 - 3,9 - 0,4 - 3,2
4. Bruto kapitaalvorming ........................ + 4,3 + 4,3 + 3,6 + 3,3 + 3,6 + 3,7 + 3,5 + 3,4 + 3,9 + 3,6
5. Statistische aanpassing ........................ + 0,2 ... + 0,6 - 0,5 + 0,1 + 0,2 + 0,2 + 0,1 + 0,1 + 0,1
6. Netto financieel tekort (= 3. - 4. + 5.) - 3,8 - 5,0 - 4,1 - 4,0 - 5,8 - 6,6 - 7,0 - 7,2 - 4,2 - 6,7

C. Bedrijven en particulieren :
1. Brutobesparingen (nettobesparingen en af-

schrijvingen) ................................. +23,3 +24,3 +23,7 +23,6 +22,4 +23,0 +22,1 +22,3 +23,7 +22,5
2. Netto kapitaaloverdrachten van andere

sectoren 3 ....................................... + 1,6 + 1,5 + 1,9 + 1,8 + 1,8 + 1,9 + 2,2 + 2,2 + 1,7 + 2,0
3. Kapitaalmiddelen (= 1. + 2.) ............ +24,9 +25,8 +25,6 +25,4 +24,2 +24,9 +24,3 +24,5 +25,4 +24,5
4. Bruto kapitaalvorming 5 •.•..•••••••........• +18,7 +17,1 +18,7 +21.2 +17,9 +18,1 +18,0 +17,9 +18,9 +18,0
5. Statistische aanpassing ........................ + 0,9 + 0,4 - 0,6 + 1,2 + 1,0 + 0,7 + 0,4 + 0,6 + 0,5 + 0,7
6. Netto financieeloverschot (= 3. - 4.

+ 5.) ............................................. + 7,1 + 9,1 + 6,3 + 5,4 + 7,3 + 7,5 + 6,7 + 7,2 + 7,0 + 7,2
waarvan : Verhoging van verplichtingen .. c- 7,6) c- 8,6) c- 9,5) c- 8,8) c- 9,0) (-10,1) (- 9,6) c- 8,8) c- 8,6) (- 9,4)

Verhoging van vorderingen ... (+14,7) (+17,7) (+15,8) (+14,2) (+16,3) (+17,6) (+16,3) (+16,0) (+15,6) (+16,6)

D. Statistische a.anpassing 6 ........................ - 1,1 - 0,4

I

... 1- 0,7 - 1,1 - 0,9 - 0,6 - 0,7 - 0,6 - 0,8

- -

Bronnen : Jaren 1971 tot 1977 : Nationaal Iustibuut voor de Statistiek j Bureau voor de Statistdek der Europese Gemeenscheppen, Nationale rekeningen. Berekeningen door de Nationale
Bank van België.

1 Zie Bijlage 0, tabel 1.
2 Een posit.ief saldo in het lopend verkeer (goederen- en dienstenverkeer en inkomensoverdrscbten) van het buitenland (met inbegrip van het Groothertogdom Luxemburg) met België wijst

op een tekort van België in zijn lopend verkeer met het buitenland j een negatief saldo van het buitenland wijst op een overschot in het, lopend verkeer van Belgie met het buitenland.
3 De kepiteeloverdrachten zijn bewegingen vau middelen om niet, bestemd voor de financier iug van investeringen en beleggingen.
4 Een netto-uitlening door het buitenland (+) betekent een tekort in het geheel van het lopend verkeer en van de kapitaaloverdrachten van België met het buitenland; een nettolening

van het buitenland (-) betekent een overschot van België met het buitenland in dezelfde transactles.
5 Vaste invest-eringen en investeringen in voorraden van de bedrijven, evenals woningbouw.
6 Deze aanpassing moet worden aangebracht aan het netto financieel tekort of het netto financieel overschot van de nationale sectoren (B.6. + e.6.), opdat dit lantste, zoals het per

deûni+ie behoort, gelijk zou zijn aan de netto-uitlening of aan de nett-olening van het buitenland (A.3.).

---- -



Een van die afgeleide uitwerkingen komt naar voren in tabel 3 : niet-
tegenstaande de bruto kapitaalvorming van de bedrijven en particulieren
gesteund werd door de investeringen in woningen, liep ze terug van
18,9 pct. van het nationale produkt in 1971-1974 tot 18 pct. in 1975-1978,
ten gevolge van de verminderde investeringen van de bedrijven die o.m.
getroffen werden door de ongunstige stand van de buitenlandse en binnen-
landse vraag en de minder goede vooruitzichten in dat verband.

Grafiek 14.

FINANCIELE OVERSCHOTTEN EN TEKORTEN 1

(In procenten van het bruto nationale produkt tegen lopende prijzen)

12

E2Za Bedrijven en particulieren: nette financieeloverschot

œ Overheid: netto Financieel tekort

~ Buitenland: neuo-uitlening(+) aan of netlolening(-)von België 12

-4 -4

- 8 -8

_ 12 -12

1972 1974 1976 1978 r 71 - 74 75 - 78 r

Jaargemiddelden

1 Zie tabel 3.

Nog een andere ontwikkeling die uit tabel 3 naar voren komt zou,
in beginsel, kunnen worden beschouwd, in tegenstelling met de voor-
gaande, als een steun voor de conjunctuur: de brutobesparingen van de
bedrijven en particulieren verminderden van 23,7 pct. van het nationale
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produkt in 1971-1974 tot 22,5 pct. in 1975-1978. Daarbij moet echter
worden aangetekend dat deze evolutie uitsluitend toe te schrijven is aan
de vermindering van de brutobesparingen van de vennootschappen; nu
is het goed mogelijk dat die vermindering heeft bijgedragen tot de terug-
gang van de investeringen van de bedrijven, waarvan de deflatoire invloed
zopas werd beklemtoond. De weerslag die de betrokken ontwikkeling per
saldo heeft gehad, is dus onzeker.

Doordat zowel de besparingen als de kapitaalvorming van de bedrij-
ven en particulieren verminderden, onderging hun netto financieel over-
schot geen noemenswaardige wijziging: in 1971-1974 bedroeg het 7 pct.
van het nationale produkt en in 1975-1978 was het 7,2 pct. Gedurende de
eerste periode had het als tegenpost de nettolening aan het buitenland
en het financiële tekort van de overheid; gedurende de tweede, alleen dit
laatste tekort.

Dit tekort is immers toegenomen en droeg aldus bij tot de verdwijning
van het overschot op het buitenland. Het vertegenwoordigde 4 pct. van
het nationale produkt in 1974 en 7,2 pct. in 1978 : de belastingopbrengst
onderging de weerslag van de tragere groei van de belastbare grondslag,
terwijl sommige overheidsuitgaven, in het bijzonder inkomensoverdrachten,
zoals werkloosheidsuitkeringen, en kapitaaloverdrachten aan bedrijven,
toenamen.

De beschreven ontwikkelingen ondergingen in 1978 geen noemens-
waardige veranderingen, behalve dat het tekort tegenover het buitenland
lijkt te zijn verminderd, waardoor meteen een einde kwam aan de ononder-
broken verslechtering van de voorafgaande jaren.

TRANSACTIES VAN DE BELGISCH-LUXEMBURGSE
ECONOMISCHE UNIE MET HET BUITENLAND

Bekijkt men het algemene beeld van het lopend verkeer met het
buitenland over een betrekkelijk lange periode - vanaf het midden van
de jaren zestig -, dan stelt men aanzienlijke veranderingen vast : de
geringe overschotten die, alles samen, tot 1969 werden geboekt, groeiden
in de loop van de jaren 1970-1973 uit tot een ongekend hoog peil dat
geleidelijk afnam en maakten, vanaf 1976, plaats voor tekorten. Gedurende
de eerste negen maanden van 1978 is de toestand, hoewel nog steeds defi-
citair, evenwel verbeterd.
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Deze duidelijke verslechtering in de lopende rekening is toe te
schrijven aan de omslag van het saldo van de buitenlandse handel, dat
sterk negatief is geworden. Zoals hij hier is berekend, vertegenwoordigt
deze buitenlandse handel transacties, m.a.w. de waarde van fysieke goede-
renbewegingen op het ogenblik dat ze de grens overschrijden, en geen
betalingen, m.a.w. de doorgaans met een zekere vertraging uitgevoerde
monetaire overdrachten waartoe deze transacties aanleiding geven. De
waargenomen ontwikkelingen houden dus geen rekening - en dat is in
het vlak van de economische analyse belangrijk - met de veranderingen
van de voorraad commerciële vorderingen op het buitenland die verband
houden met de ontwikkeling zelf van het handelsverkeer en met de al
dan niet speculatieve wijzigingen in de betalingstermijnen. De veranderin-
gen in de bovengenoemde vorderingen worden geboekt met het kapitaal-
verkeer en hebben dus geen invloed op de lopende rekening.

Tabel 4.

LOPEND VERKEER MET HET BUITENLAND l

(Miljarden franken)

Goederenverkeer Pa.rti. Over- Eind-
Diensten cu1iere drachten totaal

Uitvoer Invoer Saldo Arbitrage Totaal 4 over- van de
drachten overheid2 2 3

5 6 (i) =
(c) = (e) = (e)+(1)+

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

Gemidd. 1965·1969 315 314 + 1 + 4 + 5 + 4 - 3 + 6
Gemidd. 1970·1973 58'2 54'2 + 40 + [5 + 45 + 0 + '2 - 11 + 45
Gemidd. 1974·1977 7 1.033 1.064 - 31 + ID - 1'2 + 33 - 4 - 15 + '2

1974 .................. 076 aG6 + 10 + 14 + '24 + 15 + 1 - 15 + '25
1975 .................. 00'2 916 - 14 + ]7 + 3 + '28 - 3 - 19 + 9
1976 .................. 1.040 1.006 - 47 + '21 -- '26 + 43 - 6 - 13 - '2
1977 7 ............... 1.'206 1.'281 - 75 + '26 - 49 + 46 - 7 - 16 - '26

1977 Eerste 9 m. 7 900 965 - 65 + '20 - 45 + 3'2 - 5 - 1'2 - 30
1978 Eerste 9 Ill. v 073 1.005 - 3'2 + 8 - 2,1 + '27 - 5 - 11 - 13

1 Saldi van de transacties behalve wat de posten 0: Uitvoer» en " Iuvoer J) betreft.
2 Het gaat om de geschatte effectieve trnnsucties, Het loonwerk en de trunsucties in niet-monetair goud zijn erin begrepen.
3 Door ingezetenen in het buitenland aangekochte en nldnnr opnieuw verkochte goederen. Vanaf !fJ7G gnat het om de

geschatte effectieve transnetles.
4 Zie Bijlage 6, tabel 5.
5 Deze rubriek omvat voomnmelijk, nIs uitgaven, de gelden overgemankt door de in de Belgisch-Luxemburgse Economische

Unie gevestigde buitenlandse arbeiders nunr hun land van oorsprong CIl, alg ontvangsten, de lonen waarover de Belgen,
die in het buitenland werken in het kader van de technische bijstnnd , ill België beschikkon.

6 Deze rubriek omvat voornamelijk, als uitgaven, de technische hulp en de bijdrngen van de Stnnt nnu de Europese
instellingen en, als ontvcngsten , de stortingen van het Europees Oriëntatie- en Garantiefonds voor de Landbouw ann de
in België en het Groothertogdom Luxemburg Igevestigde Inndbouwers.

7 Inclusief, sinds 1077, de trensacties die werden vereffend via verrekening.
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De buitengewone handelsoverschotten van de jaren 1970-1973 waren
grotendeels structureel en hingen samen met de uitbreiding van de buiten-
landse directe investeringen multinationale vennootschappen hadden
grote, technologisch gevorderde en sterk op de buitenlandse
gerichte produktie-eenheden in het land gevestigd. Sindsdien

Il. I. Il.

markten
hebben

Grafiek 15.

INVOER VAN DE LANDEN VAN DE OHGANISATIE VOOR ECONOMISCHE
SAMENWERKING EN ONTWIKKELING EN SPECIALISATIEGRAAD, PER PRODUKT',

VAN DE UITVOER VAN FABHlKATEN VAN DE
BELGISCH-LUXEMBURGSE ECONOMISCHE UNIE *

1970-1974 1974-1977

Specialisatie coëfficië ni 5pee ia lisotiecoëfficië ni
van de B.L.E.U. 2 von de B.L.E.U. 2

15
Gemiddelde jaarlijkse
stijging van de invoer

van de e.E.S.O. J

Gemiddelde jaarlijkse
stijging van de invoer

van de O.E.S.O. 3

0,2 IV.

35 40

III. 0,2 IV. III.

'Volgens de (herziene) Typeclassificatie van de Internationale Handel. De letters hebben betrekking op de volgende
produkten : n. Organische chemische produknen ; b. plastiekstoffen : o. kunstrneststoffen ; d. rubber i c. hout en
meubelen j f. toilet- en schoonmuekartfkelen : O. telecommunicetietoeatellan ; ls, diverse chemische produkten : i. ijzer eu
staal; j. weefsels en kleding; k. niet elders vermelde fabrikaten; l. endere meteulfnbrlkaten j m. apparaten voor weten-
schappelijk gebruik; n. medische en farmaceutische produkten ; p. diverse machines; q. leder en schoeisel j T. autovoer-
tuigen j 8. non-ferrometalen j t. ander vervoermaterieel dan outovoertutgen ; u. glus, Zie Bijlage û, tabel 4.

2 Quotiënt van het aandeel van de uitvoer van een bepaald fabrikant in de totale uitvoer van fabrikaten van de
Belgisch-Luxemburgse Economlscbe Unie en het aandeel vnu datzelfde produkt in de invoer van fabrikaten in de
landen van de Orgo.niso.tie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling, met uitzonderin.g van de B.L.E.U.

a In procenten, met uitzondering van de B.I~.E.U.
* Zone I : Lagere expansie vnn de vraag dan het gemiddelde; hoge specialiso.tiegrao.d van de B.L.E. U.

Zone II : Hogere expo.nsie van de vraag dan .het gemiddelde; hoge specio.lisatiegraad van de B.L.E. U.
Zone III : Lagere expansie yan de vraag dan het gemiddelde; lage specialisebiegraed vnn de B.J~.E. U.
Zone IV : Hogere expansie van de vrang dan het gemiddelde; Inge speciulisatiegraud ven de B.L~E.U.
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diverse factoren ertoe bijgedragen om de bovengenoemde handelsover-
schotten af te romen.

In de eerste plaats verslechterde de ruilvoet l, vooralonder invloed
van de verviervoudiging van de prijzen van ruwe aardolie en van de
aanhoudende zwakte van de wereldprijzen van sommige produkten, zoals
staal en de non-ferro's, waarvan de Belgisch-Luxemburgse Economische
Unie een grote uitvoerder blijft. Deze zeer aanzienlijke verslechtering van
de ruilvoet in 1974 en 1975 betekent dat een zelfde saldo tegenover het
buitenland slechts kan worden bereikt door een grotere hoeveelheid
goederen uit te voeren voor een zelfde hoeveelheid invoer, waardoor de
voor de binnenlandse besteding beschikbare reële middelen verminderen.
De laatste drie jaar nam de verslechtering niet meer toe.

In de tweede plaats blijkt dat de Belgisch-Luxemburgse Economische
Unie, wat de uitvoer betreft, nog teveel steunt op produkten waarnaar
de vraag in de landen van de Organisatie voor Economische Samen-
werking en Ontwikkeling vanaf 1974 zeer weinig is gestegen. Om deze
vaststelling te staven, zijn in grafiek 15, voor de periodes 1970-1974 en
1974-1977, de groeipercentages van de invoer van de lid-staten van de
bovengenoemde Organisatie van diverse categorieën afgewerkte produkten
en de specialisatiecoëfficiënten van de overeenstemmende uitvoer van de
Economische Unie met elkaar vergeleken. De aldus verkregen punten-
constellatie maakt het mogelijk, voor ieder van de twee bovengenoemde
periodes, na te gaan in welke mate de samenstelling van de uitvoer van
de Economische Unie aangepast is aan de samenstelling en aan de toe-
neming van de vraag in de landen van de Organisatie. Zo betekent een
eoncentratie van punten in de secties I en IV van de grafiek dat de wereld-
vraag weinig toegenomen is voor de produkten waarin de Economische
Unie sterk gespecialiseerd is en dat ze sterker gegroeid is voor de overige
produkten; een dergelijke verhouding, die uit een oogpunt van ontwik-
kelingskansen van de uitvoer van de Economische Unie weinig bevredi-
gend is, werd waargenomen in de loop van de periode 1974-1977. In de
jaren 1970-1974 was er daarentegen een toenemende wereldvraag naar
produkten waarin de Economische Unie sterk gespecialiseerd is.

Een derde verklaring voor de verslechtering van de buitenlandse
handel ligt in de gevolgen van de nieuwe internationale arbeidsverdeling

l Zie Bijlage 6, tabel 3.
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die de Economische Unie in bijzondere mate treft. Enerzijds, voeren de
ontwikkelingslanden immers meer en meer produkten uit (staal, textiel)
die een groter deel van de uitvoer van afgewerkte produkten van de Unie
vertegenwoordigen (24 pct. in 1977) dan van die van de geïndustrialiseerde
buurlanden (14 pct.), anderzijds, is de vooruitgang van de vraag van de
ontwikkelingslanden het grootst voor produkten - zoals machines en
transportmaterieel -, waarvan het aandeel in de uitvoer minder groot
is in de Economische Unie (.31 pct.) dan in de genoemde industrielanden
(45 pct.).

Behalve de uitvoer en de invoer omvat de lopende rekening van
de betalingsbalans de goederenarbitrage, de diensten en de overdrachten.

Het jaarlijkse overschot van de arbitragetransacties, m.a.w. van aan-
kopen en wederverkopen, aan het buitenland, van goederen, door inge-
zetenen, nam toe van gemiddeld fr. 4 tot 5 miljard in de loop van de periode
1965-1973 tot meer dan fr. 25 miljard in 1977, wegens de stijging van het
aantal en de omvang van de behandelde transacties evenals van de prijzen.

Grafiek 16.

GOEDEREN- EN DIENSTENVERKEER MET HET BUITENLAND l

(Miljarden franken)
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40 40
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Jee rgemiddelden
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9 maanden

l Zie tabel 4, totaal van de kolommen (c) en (C).
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Het overschot in het dienstenverkeer I groeide nog veel sneller, name-
lijk van ongeveer fr. 4 miljard gemiddeld per jaar in de loop van de periode
1965-1969 tot meer dan fr. 45 miljard in 1977. De voornaamste oorzaken
van de stijging der netto-ontvangsten waren de opbrengsten uit beleggin-
gen en investeringen en de werkingsuitgaven van in de Belgisch-
Luxemburgse Economische Unie gevestigde internationale instellingen,
terwijl, aan de kant van de uitgaven, het reisverkeer in het buitenland
met groeiende tekorten sloot.

Voor het geheel van de eerste negen maanden van 1978 is het tekort
van de buitenlandse handel verminderd, hoewel het toch belangrijk bleef;
het daalde van fr. 65 tot 32 miljard.

De overschotten waarmee de arbitrage en het dienstenverkeer sloten,
daalden daarentegen, wat dit laatste betreft, vooral wegens de vermin-
dering van de netto-ontvangsten uit hoofde van aannemingscontracten
die Belgische en Luxemburgse bedrijven in het buitenland uitvoerden;
in dat verband dient echter te worden vermeld dat die ontvangsten in
1977 buitengewoon hoog waren, ten gevolge van de betaling van grote
werken in olieproducerende landen.

Het kapitaalverkeer is opgetekend in de tabellen 5 en 6. Dat van de
particuliere sector, dat voorkomt in tabel 5, omvat buiten de contante
transacties met het buitenland - de enige die in de gewone voorstelling
van de betalingsbalans zijn opgenomen - de deviezentransacties van de
ingezetenen met de binnenlandse geldscheppende instellingen en de
termijntransacties.

Beschouwt men het kapitaalverkeer van de particuliere sector eerst
op lange termijn, dan stelt men vast dat het in het merendeel van de
jaren van 1970 tot 1977 sloot met een tekort. Dat tekort bedroeg gemiddeld
fr. 7 miljard per jaar gedurende de eerste subperiode (1970-1973) en fr. 11
miljard gedurende de tweede subperiode (1974-1977). De scheiding van de
twee wisselmarkten belet geenszins dat een deel van die kapitaaltrans-
acties via de gereglementeerde markt plaatsvindt en bijgevolg de deviezen-
reserves van de Bank beïnvloedt; dit is het geval met de veranderingen van
de vorderingen in verband met de buitenlandse handelstransacties, met

1 Zie Bijlage 6, tabel 5.

47



Tabel5.

KAPITAALVERKEER, A CONTANT EN OP TERMIJN, VAN DE PRIVATE SECTOR

(Miljarden franken)

Gemid-
"0,"," I

I 1977 197B v

delde delde IEerste
Bersle I-I Eerste1970· 1974- 1974 lO7;J 1976 1977 !) 6 3e 9

1973 1977 maan- mnun- lewnrtnul maan-
I den den denI

1. Transacties van de bedrijven en parti-
culieren met het buitenland :

1.1 Buitenlandse investeringen en be-
leggingen in de B.L.E.U .
waarvan:
l.ll Directe investeringen .

waarvan:
1.21 Effecten

1.2 Investeringen en beleggingen in
het buitenland -39 -48 -46 -48 -44 -52 -30 -21 -17 -38

1.22 Vorming (-) of liquidatie
(+) van deposito's ..

1.23 Directe investeringen .

'I'otaal T ...

2. Transacties, à contant en op termijn,
van de bedrijven en particulieren in
buitenlandse valuta's met de Belgische
en Luxemburgse banken 1 ..

3. Verandering in de netto commerciële
vorderingen op het buitenland 2 ......

4. Transacties van de niet-ingezetenen in
Belgische en Luxemburgse franken met
Belgische en Luxemburgse geldschep-
pende instellingen :

4.1 Contante nettotegoeden 3

4.2 Netto termijntegoeden 3

+27 +45 +42 +41 +43 +53 +41 +17 +12 +29

(+21)(+37) (+42)1(+34)(+31)(+40) (+31)(+15)(+ 9)(+24)

(-27)(-21) (-15)(-36)(-13)(-18) (-12)(- 7)(- 7)(-14)

c- 3)(-13)1(-12)(- 3)(-18)(-17) c- 8)(- 5)(- 8)(-13)
(- 7) (-1l)1(-14) (- 5) (-ll) (-13) r - 7) (- 6) c- 1) c- 7)

-12 - 3 - 4 - 7 - 1 + 1 +ll - 4 - 5 - 9

+ 6 - 2 -la -13 ... +16 +20 +21 - 7 +14

- 8 - 4 ... + 9 -21 - 6 + 8 -14 - 2 -16

i
61

+ 9 + 7 + 7 +10 + 4 + +24 +25 -22 + 3
... - 5 -la +10 - 9 - 8 -14 - 4 . .. - 4--- --- --- -- --- --- --- --- --- ---

Totaal 4 ... + 9 + 2 - 3 + 20 - 5 - 2 + 1a + 21 - 22 - 1

5. Verandering in de positie, à contant
en op termijn, in buitenlandse valuta's
van de Belgische en Luxemburgse
banken 4 ..

'l'otaal 1 tot 5 ...

- 2 - 4 + 4 - 7 - 8 - 5 - 3 - 1 + 6 + 5

===- =1=
- 7 -ll -13 + 21-351 + 41 +46 +23 -30 - 7

1 'I'eken + : vermindering van de nettolegoeden van de bedrijven en pnrticuliereu ; teken - : vermeerdering.
2 Teken + : vermindering von de vorderingen; teken - : vermeerdering.
3 Teken + : vermeerdering van de nettotegoeden VUl] de niet-ingezetenen; teken - : "Vermindering.
4 'l'ekeu + : vermindering van de nettotegoeden vuu de banken : teken - : vermeerdering.
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de bewegingen van de tegoeden van buitenlanders in convertibele reke-
ningen of nog met die contante posities van de banken in buitenlandse
valuta' s die van de gereglementeerde markt afhangen. Bovendien brengt
elke ((ex ante» evenwichtsverstoring op de vrije markt een koersbeweging
op gang die compenserendetransacties doet ontstaan of een verplaatsing
veroorzaakt, van de ene markt naar de andere, van transacties waarvoor
de reglementering de keuze van de markt vrijlaat; een verschuiving van
laatstgenoemde aard heeft een indirecte uitwerking op de deviezenre-
serves van de Bank. Om de uitwerking van het structurele tekort van het
particuliere kapitaalverkeer op die reserves te compenseren, is het derhalve
noodzakelijk dat het lopend verkeer een toereikend overschot laat - dit
was het geval tot in 1975 - of, zoniet, dat er een financiering plaatsvindt
door langlopende buitenlandse leningen van de overheidssector.

Hoe dan ook, achter de relatieve stabiliteit, van de ene periode tot
de andere, van de door het geheel van bovengenoemde kapitaaltransacties
opgeleverde tekorten gaan, t.a.v. de verschillende categorieën opgetekende
transacties, uiteenlopende ontwikkelingen schuil.

In de eerste plaats verminderde het gemiddelde jaarlijkse tekort van
de transacties van bedrijven en particulieren met het buitenland (rubriek 1
van tabel 5), van de ene periode tot de andere, van fr. 12 tot 3 miljard.
De toename van de directe buitenlandse investeringen in de Belgisch-
Luxemburgse Economische Unie en, in mindere mate, de vermindering
van de aankopen van buitenlandse effecten door ingezetenen hebben de
stijging van de afvloeiingen van middelen uit hoofde van de directe inves-
teringen en vooral van de vorming van deposito's in het buitenland, meer
dan gecompenseerd.

De invoer van buitenlands kapitaal voor directe investeringen had
een structureel karakter dat samenhing met de investeringsbeslissingen
en met de financiering van de grote multinationale ondernemingen. Na
een zeer snelle en tot 1974 haast ononderbroken stijging werd vervolgens
een neerwaartse trend merkbaar, in hoofdzaak ten gevolge van de terug-
gang van de vooral door buitenlandse moedermaatschappijen aan in de
Belgisch-Luxemburgse Economische Unie gevestigde bedrijven toegekende
nettoleningen. De beleggingen in effecten in het buitenland ondergingen
meer uiteenlopende invloeden. Immers, buiten het streven naar verschei-
denheid in de financiële activa en afgezien van redenen van fiscale aard,
die aan de vraag naar buitenlandse effecten vanwege het Belgische en
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Luxemburgse publiek een permanent karakter geven, beïnvloedden con-
juncturele, speculatieve en institutionele factoren (renteverschillen tussen
de binnenlandse en de buitenlandse markt, verloop van de beurskoersen in
de grote financiële centra, tempo van de Euro-uitgiften) op sommige
tijdstippen die vraag zeer sterk. Die vraag leidde tot omvangrijke kapitaal-
uitvoer, die in 197,5 fro 36 miljard bereikte; sedert dat jaar is die uitvoer,
waarschijnlijk onder invloed van de onzekerheid inzake beurs- en wissel-
koersen, evenwel aanmerkelijk verminderd. Hij werd weliswaar afgelost
door toegenomen afvloeiingen van kortlopende middelen voor de vorming
van deposito's in het buitenland, die een weerspiegeling waren van de ge-
wijzigde houding tegenover de Belgische frank gedurende de jongste jaren,
in vergelijking met de periode 1970-1973, toen men een appreciatie van de
frank verwachtte. De directe investeringen van ingezetenen in het buiten-
land namen van de ene periode tot de andere eveneens toe, hoewel in veel
geringere mate; zij hadden vooral de vorm van participaties in maat-
schappijen.

Net zoals de vorming van deposito's werden de overige kortlopende
kapitaaltransacties van de particuliere sector, in hun geheel beschouwd,
vooral beïnvloed door factoren die verband hielden met de monetaire toe-
stand en met vooruitzichten t.a.v. de wisselkoersen, waardoor zij een onsta-
bieler karakter vertoonden. Dat is het geval met de transacties in buiten-
landse valuta's van de ingezetenen (rubriek 2 van tabel 5) - en met de
transacties in franken van niet-ingezetenen (rubriek 4) - met de Belgische
en Luxemburgse banken, evenals met de veranderingen in de handelskre-
dieten ten gevolge van de ((leads and lags ». Gedurende de periode 1970-
1973 hebben de ingezetenen hun nettotegoeden in buitenlandse valuta's
bij de banken gemiddeld verminderd, en gedurende de jaren 1974 tot 1977
hebben zij die tegoeden daarentegen - weliswaar in weinig belangrijke
mate - verhoogd, waardoor zij gedurende deze jaren blijk gaven van een
voorkeur voor sommige deviezen. De niet-ingezetenen gaven, van hun kant,
van de ene periode tot de andere, eveneens blijk van een gelijkaardige
wijziging in hun houding tegenover de frank : terwijl zij gedurende de
periode 1970-1973 hun netto contante tegoeden in franken hadden ver-
hoogd, zonder dat zij het nodig achtten hun posities op termijn te dekken,
hebben zij de gedurende de jaren 1974 tot 1977 gevormde additionele
contante tegoeden in een toenemende mate gedekt door nettoverkopen van
franken op termijn. De totale handelskredieten (rubriek 3 van tabel 5)
leverden, van hun kant, gedurende elk van de twee onderscheiden perio-
des, gemiddeld negatieve saldi op; onder deze kredieten zijn die verstrekt
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door Creditexport voor de herfinanciering van uitvoertransacties voor meer
dan twee jaar, van de ene periode tot de andere, toegenomen, terwijl de
andere kredieten zijn teruggelopen.

Beschouwt men de ontwikkelingen van 1978, dan stelt men vast dat
het geheel van de kapitaaltransacties van de particuliere sector in het
eerste halfjaar sloot met een overschot van fr. 23 miljard, waarop in het
derde kwartaal een tekort van fr. 30 miljard volgde, tegen een overschot
van fr. 46 miljard voor de eerste negen maanden van 1977 en slechts
fr. 4 miljard voor laatstgenoemd jaar in zijn geheel. Deze cijfers geven een
duidelijk beeld van de tegengestelde ontwikkelingen welke deze periodes
hebben gekenmerkt : ommekeer in de speculatieve gedragingen tegen
eind 1976 en begin 1977 en 1978, na de onrust van de valutacrisissen;
nieuwe valutacrisis gedurende het derde kwartaal van 1978.

Gedurende de eerste negen maanden van dat jaar liepen de toe-
vloeiingen van buitenlands kapitaal voor directe investeringen (rubriek 1.11
van tabel 5) terug ten gevolge van de vermindering van de leningen, die
vooral door de moedermaatschappijen aan in de Belgisch-Luxemburgse
Economische Unie gevestigde particuliere bedrijven werden toegestaan;
deze vermindering stond waarschijnlijk in verband met wijzigingen in de
financieringsvoorwaarden van de bedrijven.

Het verloop van de transacties in buitenlandse valuta's tussen inge-
zetenen en binnenlandse geldscheppende instellingen (rubriek 2) evenals
dat van de transacties in franken van de niet-ingezetenen met die instel-
lingen (rubriek 4) weerspiegelden de onrust op de valutamarkten in de
loop van het derde kwartaal. Zo verhoogden de bedrijven en particulieren
hun nettotegoeden, à contant en op termijn, in buitenlandse valuta's bij de
banken gedurende de maanden juli tot september met fr. 7 miljard; in
het eerste halfjaar hadden zij deze tegoeden daarentegen met fr. 21 miljard
verminderd. Speculatieve bewegingen kwamen evenwel vooral tot uiting
in de transacties in franken van niet-ingezetenen met de geldscheppende
instellingen : zij sloten met een tekort van fr. 22 miljard gedurende de
bovengenoemde drie maanden, tegen een overschot van fr. 21 miljard
in het eerste halfjaar; wel is het zo dat dit overschot het - eveneens spe-
culatief getinte - tekort van fr. 12 miljard, dat in het laatste kwartaal
van 1977 was opgetekend, compenseerde. De netto commerciële vorde-
ringen op het buitenland, die zeer sterk werden beïnvloed door de specu-
latieve bewegingen, zijn, van hun kant, gestegen met respectievelijk
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Tabel 6.

KAPITAALVERKEER A CONTANT VAN DE OVERHEIDSSECTOR

(Miljarden franken)

~
l'O

Gemiddelde I Gemiddelde
1977 1978 v

1974 1975 1976 1977
Eerste Eerste

13e kwart aal I

Eerste
1970·1973 I 1974·1977 9 6 9

maanden maanden maanden

1. Transacties van de over-

I
heid :

1.1 met het buitenland - 7 - 3

I

- 4 - 4 - 3 + 1 + 7 + 8 I... ... . ..

1.2 in buitenlandse valuta's
met Belgische en Lu· I
xemburgse hanken 1 •.• - 9 . .. ... ... + 1 - 2 - 1 - 1 + 1 ...

Totaal 1.... - 16 - 3 - 4 - 4 - 2 - 2 - 1 ... + 8 + 8

2. 'I'ransacties van de over-
heidsbedrijven 2 met het bui-
tenland ..................... - 2 + 3 - 1 . .. + 9 + 3 + 3 + 1 - 4 - 3

Totaal 1. + 2. . .. - 18 ... l - 5 - 4 + 7 + 1 + 2 I + 1 + 4 I + 5
- --

1 Teken + : vermeerdering van de schuld in buitenlandse valuta's tegenover de banken ; telen - vermindering.
2 Financiële instellingen en overheidsbedrijven.



fr. 14 en 2 miljard gedurende het eerste halfjaar en het derde kwartaal,
terwijlzij in 1977 over het geheel van de periode met fr. 8 miljard waren
teruggelopen.

Wegens de spanningen op de valutamarkten besloot de Bank, na
overleg met de banksector, met ingang van 7 augustus het in oktober 1976
met de banken gesloten akkoord opnieuw in te voeren. Krachtens die over-
eenkomst rekenen de banken op hun - buitengewone - voorschotten in
convertibele rekeningen aan hun buitenlandse eerrespondenten een debet-
rente aan, die overeenstemt met de reële kostprijs, op elke dag, van de con-
vertibele Belgische frank op de termijnmarkt. Deze maatregel heeft tot doel
te vermijden dat sommige buitenlandse oorrespondenten geneigd zouden
zijn, in periodes van spanning, misbruik te maken van de hun, in beginsel
voor zeer korte periodes; toegekende kredieten om een wisselpositie in te
nemen tegen de Belgische frank.

Zoals reeds is gezegd, zijn de kapitaaltransacties van de gezamenlijke
overheidssector afzonderlijk opgetekend in tabel 6. Gedurende de be-
schouwde periode vertoonden zij een duidelijk uiteenlopende ontwik-
keling : op de belangrijke tekorten van de periode 1970-1973 volgden,
vanaf 1976, weliswaar minder belangrijke, overschotten. De tekorten weer-
spiegelden in hoofdzaak de geleidelijke aflossing van de Staatsschuld
tegenover het buitenland (rubriek 1.1 van tabel 6) alsmede tegenover de
in de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie gevestigde banken (ru-
briek 1.2). De overschotten van de jaren 1976 en 1977 waren toe te schrijven
aan transacties die overheidsbedrijven ten goede kwamen, met name aan
inschrijvingen op obligaties door olieproducerende landen, terwijl het
overschot van 1978 voortvloeide uit, voor de eerste maal sedert lange
tijd, door de Schatkist in het buitenland opgenomen leningen.

In totaal sloot het hierboven beschreven lopend en kapitaalverkeer
- rekening houdend met de vergissingen en 'weglatingen - met over-
schotten in de loop van de jaren 1970 tot 1975 en met tekorten vanaf 1976.
Deze ontwikkeling weerspiegelde die van het saldo van het lopend verkeer.
Voor de eerste negen maanden van 1978 was de verslechtering van het
totale saldo evenwel niet het resultaat van het lopend verkeer, maar van
een plotselinge ommekeer van het saldo van het kapitaalverkeer, ondanks
de toevloeiingen van middelen toe te schrijven aan de bovengenoemde
leningen van de Schatkist in het buitenland. Tegenover deze transacties
in hun geheel stonden overeenstemmende bewegingen van de deviezen-
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Tabel7.

SYNTHESE VAN DE TRANSACTIES

(Miljarden franken)

~
*'"

Gemiddelde I Il lU7i 1978 v
Gemiddelde

10'04 1075 10'06 Hl •• Il Eerste Eerste
13e kwartaall

Eerste
1070·10'03 1074-1077 I

Il
o G n

maanden maanden maanden!I

1. Lopend verkeer l .................................... + 45 + 2 + 25 + 9 - 2 - 26 - 30 ... - 13 - 13

2. Kapitaalverkeer :
2.1 A contant en op termijn, van de private

sector 2 .......................................... - 7 -11 - 13 + 2 - 35 + 4 + 46 + 23 - 30 - 7
2.2 A contant, van de overheidssector 3 ••.... - 18 " . - 5 - 4 + 7 + 1 + 2 + 1 + 4 + 5

Totaal 2.... - 25 -11 - 18 - 2 - 28 + 5 + 48 + 24 - 26 - 2

3. Vergissingen en weglatingen ..................... + 1 + 8 + 5 +11 + 5 + 12 + 1 ... + 1 + 1

4. (= 1. tot 3.) Totaalovereenstemmend met
de verandering in de goud- en deviezenreserves
van de Nationale Bank van België 4 ••••••••• + 21 - 1 + 12 + 18 - 25 - 9 + 19 + 24 - 38 -14

Pro memorie : Buitenlandse valuta's op termijn
te leveren door de Nationale Bank van België
aan de overheidssector (vermeerdering - ;
vermindering +) 5 ................................. (+ 7) (+ 1) (+ 1) (+ 1) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( . .. ) (- 7) (- 7)

l Zie tabel 4.
2 Zie tabel 5.
3 Zie tabel G.
4 Zie Bijlage 6, tabel 7, kolom (f).
5 Deze valuta's zijn, met de andere door de Bank op termijn te leveren buitenlandse valuta's, begrepen in de cijfers van kolom (g) "all. tabel 7 "an Bijlage G.



reserves van de Bank. Doordat de Schatkist zich bij de Bank op termijn
dekte voor haar leningen in het buitenland, zijn de op termijn door de
Bank aan de overheid te leveren buitenlandse valuta's - pro me-
morie vermeld in tabel 7 - met fr. 7 miljard toegenomen. Uiteindelijk
is de nettopositie in buitenlandse valuta' s, zowel van de Bank als van de
Schatkist, voortvloeiend uit de door deze laatste aangegane leningen, per
saldo ongewijzigd; er blijft alleen een schuld in Belgische franken van de
Schatkist tegenover de Bank, samen met de verplichting van deze laatste
om op termijn deviezen te leveren aan de Schatkist. Tegenover het buiten-
land is de positie van de Belgische economie in haar geheel evenmin
gewijzigd : tegenover de door de Schatkist aangegane schuld staat een
door de Bank verkregen vordering.

Aan de hand van de voor oktober beschikbare statistische gegevens is
het niet mogelijk het lopend verkeer volledig op transactiebasis te ramen.
Dientengevolge ondergaan de cijfers voor dit verkeer de invloed van
de kapitaalbewegingen die overeenstemmen met de veranderingen in de
betalingstermijnen. Zo sloten deze operaties met een tekort van fr. 13 mil-
jard, dat in hoofdzaak toe te schrijven is aan het goederenverkeer. De als
kapitaalverkeer opgetekende transacties gaven een nettotekort te zien van
fr. 4 miljard, ondanks de toevloeiing van fondsen ten gevolge van de lenin-
gen van de Schatkist in het buitenland. Dit nettotekort is o.m. toe te
schrijven aan een toeneming van de commerciële vorderingen op het
buitenland die konden worden opgetekend.

Wat de toestand op de valutamarkten 1 betreft, is de gewogen gemid-
delde koers van de Belgische frank bij de invoer op de gereglementeerde
markt, tussen 1970 en 1977, met ongeveer 17 pct. gestegen. Dank zij haar
invloed op de invoerprijzen - deze zijn gedurende de beschouwde periode
gestegen met 7 pct. gemiddeld per jaar, tegen 8 pct. voor de industrie-
landen in hun geheel - heeft deze appreciatie bijgedragen tot de af-
remming van de binnenlandse inflatie. In het vlak van de internationale
concurrentiepositie bij de uitvoer werd de stijging van de gewogen gemid-
delde koers van de Belgische frank, zoals hij door het Internationale
Monetaire Fonds is berekend, gedeeltelijk gecompenseerd door een minder
snelle verhoging, in België dan in het buitenland, van de lonen en vooral
van de prijzen. Het resultaat was dat, na correctie voor koerswijzigingen

1 Zie Bijlage 6, tabel 8.

55



Grafiek 17.

GEWOGEN GEMIDDELDE KOERSEN VAN DE BELGISCHE FRANK,
LOONKOSTEN EN PRIJZEN

(Indexcijfers 19ïO = 100)
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Bronnen : Gemiddelde waarde per ingevoerde eenheid : Nationaal Iustituub voor de Statistiek, Berekeningen door de
Nationale Bank van België. Gemiddelde koers Villi de Belgische {rank ;gewogen met de invoer : berekeningen
door de Nationale Dank van België. Gewogen gemiddelde koers vun de Belgische frank, loonkosten per eenheid
produkt en groothandelsprijzen : Internntionanl Monetair Feuds. Berekeningen door de Nationale Bunk van
België .

.1 Jaren 10'iO tot 1978 : kwut-taulcijfera.
2 Jaren 1970 tot 1977 ; kwartaalcijfers. Jaar 1978 : maandcijfers.
3 Jaren 1970 tot 1976 : jaarcijfers. Juren 1977 cu 1078 ; maandcijfers.
4 Het gaut om het quotiûnt van het indexcijfer VUil de Belgische loonkosten per eenheid produkt en het gewogen

meetkundig gemiddelde vun de overeenstemmende indexcijfers van dertien andere industr-ielanden. Deze luutste index-
cijfers zijn gecorrigeerd voor de wisselkoersverunderingen van de Belgische. frank.

5 Het hier in aanmerking genomen indexcijfer is dat van de groothandelsprijzen van afgewerkte produlden. Voor de
berekeningen, zie noot 4.
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en gemeten over het geheel van de periode 1970-1977, de relatieve loon-
kosten per eenheid produkt slechts met 4 pct. en de relatieve groothandels-
prijzen met minder dan 1 pct. zijn gestegen. Deze uiteenlopende ontwik-
keling tussen loonkosten en prijzen kan het gevolg zijn van een geringere
relatieve verhoging van de andere kostenelementen, inzonderheid van de
geïmporteerde produktiegoederen, of,!en van een verslechtering van de
winstmarges in België, in vergelijking met die in de andere beschouwde
landen.

In de loop van het jaar 1978 is de gewogen gemiddelde koers van
de Belgische frank bij de invoer eerst gestegen; onder invloed van de
appreciatie van de Franse frank is hij vervolgens van april tot juli gedaald;
nadien is hij opnieuw gestegen tot aan het einde van het jaar, zodanig
dat hij, in de loop van december, ongeveer 4 pct. boven zijn peil van
december 1977 lag. Deze evolutie weerspiegelt in hoofdzaak de verzwak-
king van de dollar van de Verenigde Staten, die verband hield met het
tekort in de buitenlandse betalingen van dat land. De massale omzettingen
van dollars in andere valuta' s, meer in het bijzonder in Duitse marken,
veroorzaakten spanningen binnen de « slang », hetgeen in oktober een
herziening van de spilkoersen teweegbracht, inzonderheid een ongelijk-
matige opwaardering van de Duitse mark (+ 4 pct.) en van de Benelux-
valuta's (+ 2 pct.) tegenover de Europese monetaire rekeneenheid. Ten
opzichte van de Belgische frank werd de spilkoers van de Duitse mark
bijgevolg verhoogd met 2 pct., maar gedurende een zekere tijd bleef zijn
koers te Brussel onder zijn vorige plafondkoers.

Tot juni verschilden de koersen van de buitenlandse valuta's uitge-
drukt in franken op de vrije markt nauwelijks van die van de gereglemen-
teerde markt. Vanaf juli vertoonde de vrije koers van de dollar, uitgedrukt
in daggemiddelden per maand, in verband met de spanningen op de
gereglementeerde markt, echter een agio dat in oktober 5,6 pct. bereikte,
maar dat vervolgens ruimschoots werd tenietgedaan.

OVERHEIDSFINANCIEN

De « Verslagen van de technische Werkgroep belast met het formule-
ren van voorstellen met het oog op de onmiddellijke afremming van het
financieringstekort van de Staat» - of het zogenaamde « Rapport-
Van Houtte » - gepubliceerd in 1976, hebben de belangrijkste zwak-
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heden die kenmerkend zijn voor de toestand en de evolutie van de over-
heidsfinanciên in het licht gesteld, te weten : de slecht beheerste aangroei
van de uitgaven en in het bijzonder van de lopende uitgaven, de verzwaring
van de fiscale en parafiscale druk en het aanzwellen van de begrotings-
tekorten. De gegevens waarover men sindsdien kon beschikken, tonen
in voldoende mate aan dat de weerslag van de recente economische
ontwikkelingen sommige van deze kenmerken, en meer in het bijzonder
de omvang van het netto financieringstekort van de gezamenlijke over-
heid, nog heeft versterkt.

Wat de ontvangsten betreft, hebben de verminderde economische
groei en de daling van het inflatietempo de nominale aanwas van de fiscale
en parafiscale grondslagen afgeremd. Bovendien was, in de gegeven

Grafiek 18.

FISCALE EN PARAFISCALE DRUK 1 IN PROCENTEN
VAN HET BRUTO NATIONALE PRODUKT
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Bronnen : Bureau voor de Statistiek der Europese Gemconschuppen , Belast.ingstutisbiek H170-197G; Orgauisatie voor Econo-
mische Samenwerking en Ontwikkeling, Statistiek van de overheidsentvangsten van de lid-staten van de
Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling 1965·1976.

l Belastingen eu sociale bijdragen geïnd door en/of ten gunste vau de contrnle overhcid , do plaatselijke overheid, de
instellingen voor sociale zekerheid eu de instellingen '.'1111 de Europese Gemceuschappeu. Cijfers op knsbasis. 1077 :
voorlopige cijfers. 10'78 : ramingen.
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omstandigheden, de ruimte voor discretionaire verhogingen van de be-
lastingtarieven blijkbaar beperkt en, wanneer ze toch werden toegepast
lijkt het erop dat zij aanleiding hebben gegeven tot gedragswijzigingen
bij de getroffen belastingplichtigen, zodat het verwachte rendement van
deze inkomstenbronnen niet werd bereikt. Derhalve is het stijgings-
tempo van de fiscale en parafiscale ontvangsten van de gezamenlijke
overheid sinds 1975 sterk teruggelopen. Dit heeft nochtans niet belet
dat de belasting- en sociale-premiedruk, in procenten van het nationale
produkt, is blijven toenemen, namelijk van 37,2 pct. in 1973 tot 44,3 pct. in
1978, volgens de laatste ramingen. Niettemin leek zich ook in dit vlak na
1975 een tendens tot relatieve vertraging voor te doen; deze vertraging zon
nog duidelijker zijn geweest zonder de specifieke verzwaring van de
belastingdruk in 1978 - met circa 1,7 pct. - die voor een belangrijk deel
het gevolg was van de eenmalige dubhele heffing van de opcentiemen ten
bate van de plaatselijke besturen.

Van hun kant ondergingen ook de overheidsuitgaven de weerslag
van de middelmatige ontwikkeling van de economie. De aflossingen
van de schuld buiten beschouwing gelaten, zijn de gezamenlijke overheids-
uitgaven tussen 1973 en 1978, m.a.w. in vijf jaar tijd, meer dan verdubbeld.
Het gaat hier natuurlijk ten dele om een zuiver nominale ontwikkeling.
Het stijgingstempo versnelde aanvankelijk en bereikte een maximum van
24,2 pct. in 1975, toen de conjuncturele ommekeer en de aanzienlijke

Tabel 8.

NETTO TE FINANCIEREN SALDI VAN DE OVEHHEID 1

Centrale I Plun tselijke I Socinlo
overheid 2 overheid .1 ze],erhcl(l 4

----- - - I
Gezamenlijke

overheid

-~--~-

Totaal
in procenten

yan het
bruto nationale

produkt(AI iljarde1/. fra,nkcn)

1973 ........................... 71 16 + 14 73 4,1

1974 ........................... 77 '20 + 1'2 85 4,0

1975 ........................... 130 '23 + 17 136 5,8

1976 ........................... 156 '29 + 9 176 6,6
1977 ........................... 190 19 + 9 '200 7,0

1978 ........................ r '200 '20 '2'20 7,2

1 Het teken - wijst op een fin nn ci eri n gs tekort, het teken + op een finnncieringsoverscbot ..
2 Z!e tabel V.
3 Netto openbare uitgiften VOn leningen en veranderingen in de nettoverplichtingen tegenover het Gemeentekrediet van

België na aftrek van de uitleningen « Staatsaandeel » en tegenover de overige finnnciële instellingen.
4 Saldo van de ontvangsten, met inbegrip van de inkomensoverdrachten vanwege de centrale overheid, Cil van de uitgaven

van de sociale zekerheid voor de loon- en weddetrekkende "werknemers en voor de zelfstnndigen.
Bron : Ministei-le vnu Sociale Voorzorg. Algemeen verslag over de sociale zekerheid.
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prijsinflatie zich gelijktijdig lieten gelden; nadien is het geleidelijk
teruggelopen tot ongeveer 10 pct. in 1978, in hoofdzaak ten gevolge van
de afnemende inflatie. Aangezien dit percentage ieder jaar dat van het
bruto nationale produkt overtrof, is ook de relatieve omvang van de over-
heidsuitgaven t.o.v. dit laatste opgelopen van 44,1 pct. in 1973 tot onge-
veer 53,9 pct.

Even zorgwekkend is de voortdurende toename van het aandeel van
de lopende uitgaven ten nadele van het aandeel van de kapitaaluitgaven,
dat terugviel tot ongeveer 11,2 pct. in 1978, tegen 12,6 pct. in 1973 en een
gemiddelde van 15,6 pct. voor de periode 1960-1972.

Per saldo heeft het verloop van ontvangsten en uitgaven aanleiding
gegeven tot een gevoelige toename van het overheidstekort : de netto
financieringsbehoeften van de gezamenlijke overheid, die in 1970 3,1 pct.
van het bruto nationale produkt beliepen, zijn jaar na jaar blijven toenemen
en vertegenwoordigden in 1978 zowat fr. 220 miljard of 7,2 pct. van het
bruto nationale produkt, een cijfer dat iets hoger ligt dan dat van het
voorafgaande jaar.

Tabel 9.

NETTO FINANCIEH.INGSBEHOEFTEN VAN DE CENTH.ALE OVEH.HEID

(Miljarden franken)

Door de Schatkist gedekte nettobehoeften l

Over-ige EindtotaalBoldo van de Overige netto- nettobehoeften
verrichtingen ontvangsten (+) Netto-uitgaven 4

volgens of -uitgaven
begroting 2 (_) 3

(c) = (e) =
(u) (b) (u) + (h) (d) (c) + (d)

1973 ........................... - 62 + 11 - 51 - 20 - 71

1974 ........................... - 58 + 1 - 57 - 20 - 77
1975 ........................... - 114 + 5 - 109 - 21 - 130
1976 ........................... - 132 - 1 - 133 - 23 - 156
1977 ........................... - 162 - 6 - 1G8 - 22 - 190

1()77Eerste 10 maanden .. - 168 ... - 168 - 18 - 186
1978 Eerste 10 maanden .. - J89 + 4 - 185 - 12 - 197

1 Bron : Ministerie van Financiën.
2 Zie tub el 10.
3 Beweging van derdengelden en andere scbetkiatverrichtingen, exclusief de ontvangsten en uitgaven voortvloeiend uit

veranderingen in de rijksschuld.
4 Deze bedragen stemmen overeen met de uebtost.ijging van de gedebudgetteerde schuld ten laste van de Staat, d.w.a. met

de vooruitfinanciering van sommige bestedingen van de centrale overheid waarvoor zelfstandige lichamen en instellingen
direct zorg dragen.
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Deze verhouding illustreert de omvang van het tekort tijdens de
voorbije jaren. De grootte ervan was echter vooral het gevolg van de
werking van ingebouwde stabilisatoren en niet zozeer van de discretionaire
impulsen van het begrotingsbeleid. Aan de zijde van de ontvangsten was
de vertraagde stijging van de overheidsinkomsten niet voorzien; aan de
kant van de uitgaven heeft de endogene stijging van de lopende uitgaven
in het bijzonder betrekking op overdrachten, terwijl de traditionele
anticyclische rol van de kapitaaluitgaven - en vooral van de overheids-
investeringen - duidelijk verminderde, zoals hiervoor werd aangegeven.

De bovengenoemde aangroei van het financieringstekort van de
gezamenlijke overheid was in hoofdzaak het gevolg van de belangrijke

Tabel 10.

ONTVANGSTEN EN UITGA VEN VAN KASMIDDELEN VOORTVLOEIEND
UIT DE UITVOERING VAN DE VEHRICHTINGEN VOLGENS BEGROTING 1

(Milja1'den [ranken}

Lopende verrichtingen 2 1\ npit anl verrichtingen

PTO
memorie:

Begro-
tlngsuit-

gaven

OnL- Ont- Uitgaven + knsuit- Sulao Eilld-

vangsten Uitgaven Saldo vangsten 3
goven saldo

m.b.t. in-
vesterin-
gen in de
gedebud-
getteerde
sector 4

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

1973 ........................... 430 434 I - 4 6 64 (72) - 58 - 62
1974 ........................... 513 514 - 1 6 63 (81) - 57 - 58
1975 ........................... GOa 652 - 43 8 7a (al) - 71 -114
1a76 ........................... 696 751 - 55 8 85 (108) - 77 -]32
1977 ........................... 785 861 - 76 a a5 (ua) - 86 -162

1977 Eerste 10 maanden .. 641 737 - 96 7 7U (100) - 72 -168
1978 Eerste 10 maanden .. 725 835 -110 8 87 (105) - 79 -18a

Bron : Ministerie van Financiën, Administratie van de 'l'hesnurie.
l Werkelijke ontvangsten en uitgaven gedurende iedere periode, ongeacht het begrotingsjaar waarop zij betrekking hebben

en zonder inachtneming van interne overschrijvingen.
2 Met inbegrip van de door de centrale overheid geïnde lopende ontvangsten die echter werden toegewezen nan verschillende

fondsen en instellingen, evenals van de uitgaven welke die fondsen en ins telliugen door middel van die ontvangsten
hebben gefinancierd; tot In77 kwamen die niet YOOI' in -Ie verrichtingen volgens begroting maar in 1078 werden zij
opnieuwopgenomen in de Rijksbegroting.

3 Alet inbegrip van de, uitguven vnn het \\'egenfonds.
4 De budgettaire gegevens van kolom (e) werden op twee punten aangepast om de ontwikke1ing van de knpitnnlultgaven

van de centrale overheid te doen uitkomen : in de eerste plaats werden de uitbetalingen met betrekking tot de
investeringen in de Il gedebutgetteerde sector}) toegevoegd (het betreft o.m. de werken uitgevoerd voor Intercommunale
Verenigingen voor de bouw van autowegen, de werken aan het Albert knnuul en het kanaal Brussel-Hupel en het door
de Sbnnt gesubsidieerde, maar door het Gemeentekrediet van België vooruitgefinnncierde deel vau de investeringen
van de plnateelijke overheid}: in de tweede plaats werden de terugbetalingen van de omzetbelasting begrepen in de
voorraden per 31 december 1£170, die geen eigenlijke kapitanltrnnsnct.ies vormen, uit de gegevens voor de jaren 1973 tot
1075 verwijderd.
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toename van het tekort van de centrale overheid, dat van fr. 71 miljard
in 1973 gestegen is tot nagenoeg fr. 200 miljard.

Het stijgingstempo van de ten bate van de Schatkist geïnde belastin-
gen onderging na 1975 een duidelijke vertraging toen de uitwerkingen van
de geringere economische groei, die sedert 197.5 aan het licht kwamen, niet
meer werden goedgemaakt door de nominale uitzetting van de belasting-
grondslagen als gevolg van de inflatoire druk die kenmerkend was voor de
periode 1973-1975, maar nadien verzwakte. Ondanks de duidelijke vertra-
ging van de nominale groei van het nationale produkt kon de expansie
van de belastingopbrengsten zich in 1978 in haar geheel nochtans hand-
haven op een peil dat nauwelijks lager lag dan dat van 1977, namelijk
13,3 pct. voor de eerste tien maanden van het jaar, tegen 14,6 pct. het
jaar voordien.

Diverse discretionaire maatregelen en andere factoren van technisch-
administratieve aard hebben dit resultaat in de hand gewerkt. Zo is de
opbrengst van de belangrijkste categorie indirecte belastingen, met name
de belasting over de toegevoegde waarde en de zegelrechten, sneller toe-
genomen (12 pct., tegen 10,8 pct.). Zonder de gunstige uitwerking van
technische - vorming en terugbetaling van belastingkredieten - en
discretionaire factoren - wijziging van de voor sommige goederen en
diensten geldende tarieven - zou dit groeitempo evenwel merkelijk lager
hebben gelegen. Zo ook hebben verscheidene factoren die weinig of geen
verband houden met de ontwikkeling van eonjunctuur of prijzen, bijge-
dragen tot een verbetering van het rendement van de per kohier geïnde
directe belastingen : ontoereikende heffingen aan de bron op de nominaal
gestegen inkomens van vroegere jaren, versnelling en verruiming van de
înkohiering van de vervangingsinkomens, die in feite reeds in 1977 had
moeten plaatsvinden maar die, om administratieve redenen, pas vorig
jaar ten volle kon worden toegepast. Ten slotte zou de vertraging in de
groei van de opbrengsten der bedrijfsvoorheffing (van 20,1 naar 16,6 pct.)
nog veel aanzienlijker zijn geweest indien de gemeentelijke opcentiemen
met betrekking tot het jaar 1978 niet in deze belastingcategorie waren
opgenomen.

De aangroei van de lopende staatsuitgaven, die' in 1975, onder invloed
van een hoge inflatiegraad en van de scherpe expansie van een aantal crisis-
gebonden uitgavenposten, was opgelopen tot 27 pct., viel in de daarop-
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volgende jaren terug tot zowat 15 pct. en tot 13,4 pct. voor de eerste tien
maanden van 1978. Rekening houdend met de vertraging van de prijs-
stijgingen, betekent deze relatieve stahilisering echter een versnelling als
men de aanwas van de uitgaven in vaste prijzen uitdrukt.

Hoewel op verre na niet de enige getroffen uitgavencategorie, is de
nasleep van de economische crisis wel het duidelijkst tot uiting gekomen
in de uitgaven inzake werkloosheid en aanvullend werkvoorzieningsbeleid :
het geheel van de rechtstreekse staatsinterventies in de werkloosheids-
uitkeringen en de uitgaven voor brugpensioen, stages voor jongeren, enz.
- uitgebreid tot het zogenaamde (( Plan-Spitaels » -, dat in 1975 bijna
vervijfvoudigde en tot meer dan fr. 2,5 miljard was opgelopen, bleef
ook de daaropvolgende jaren in een zeer hoog tempo toenemen tot on-
geveer fr. 68 miljard in 1978. De totale uitgaven die rechtstreeks in verband
staan met de werkloosheid en die ten laste vallen van de gezamenlijke
overheid, dus met inbegrip van de Sociale Zekerheid, liepen zelfs op tot
circa fr. 90 miljard; bovendien zijn in dit cijfer niet begrepen sommige
tegemoetkomingen van de Staat ter aanvulling van, bijvoorbeeld, de door
de ziekteverzekering en de pensioenregeling, ten gevolge van de toeneming
van het aantal werklozen, gederfde bijdragen.

Andere categorieën lopende uitgaven zijn de jongste jaren ook be-
duidend vlugger gestegen dan het gemiddelde, o.m. : de tegemoetkomin-
gen van de Staat in de exploitatieverliezen van de Nationale Maatschappij
der Belgische Spoorwegen en van de trammaatschappijen alsmede de toe-
lagen aan het Speciale Gemeentefonds, aan het Fonds voor Economische
Expansie en aan het Wegenfonds. Ook de rentelasten van de rijksschuld
vertoonden een opmerkelijke versnelling, zowel ten gevolge van de sterk
opgelopen begrotingstekorten als van de hogere rentetarieven. De aanwas
van de consumptieve uitgaven van de Staat (personeelsuitgaven, aankopen
van goederen en diensten) bleef daarentegen onder het gemiddelde.

De totale kasuitgaven bij wijze van kapitaalverrichtingen ten laste
van de Schatkist en uit hoofde van de investeringen van de gedebudget-
teerde sector l vertoonden van 1973 tot 197(i een gestadig versnellende
aangroei, die daarna echter beduidend vertraagde van 18,1 pct. in 1976 tot
10,6 pct. in 1977. Voor de eerste tien maanden van 1978 bereikte hun stij-
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gingstempo nog slechts 4,9 pct. Aan de basis van laatstgenoemde vertra-
ging lagen twee belangrijke oorzaken. Ten eerste, een opmerkelijke ver-
traging van de twee categorieën kapitaaluitgaven die in de periode 1973-
1977 de grootste aangroei vertoonden, namelijk de kapitaaloverdrachten
aan andere sectoren (o.m. de subsidies aan de bedrijven en voor de
investeringen van de plaatselijke besturen, het vrij onderwijs en de par-
ticuliere verzorgingsinstellingen) en de « voorschotten en deelnemingen J)

(o.m. bestemd tot financiering van de spoorwegen, de metro's en de
scheepsbouw, alsmede de aan de ontwikkelingslanden in de vorm van
leningen toegekende hulp). Een tweede belangwekkend verschijnsel van
recente datum betreft het sterk achterop geraken van de kasuitgaven voor
investeringen op de vastleggingsprogramma' s, met dien verstande dat de
uitvoering van laatstgenoemde pregramma's zelf, vooral in de eerste maan-
den van het jaar, een aanzienlijke vertraging heeft opgelopen, die ver-
moedelijk verband houdt met de administratieve of technische moeilijkhe-
den bij de tenuitvoerlegging van sommige belangrijke projecten. Terwijl
de voor de begrotings- en de gedebudgetteerde sector aangenomen vast-
leggingsprogramma' s voor het gehele jaar 1978 een aangroei lieten ver-
wachten van 24,8 pct., verminderden de kasuitgaven voor de eerste tien
maanden van het jaar daarentegen met 3 pct.

Sinds 1970 had de Schatkist voor de financiering van haar nettobehoef-
ten geen beroep meer gedaan op leningen inbuitenlandse valuta's; integen-
deel, het nog uitstaande bedrag werd jaar na jaar verminderd en bedroeg
eind 1977 nog slechts fr. 3,4 miljard langlopende schuld. De nijpende finan-
cieringsbehoeften van de Schatkist, gevolg van het hiervoor beschreven
tekort, stuitten tijdens de herfstmaanden van 1978 echter op de verkrap-
ping van de geldmarkt, veroorzaakt door de gespannen toestand op de
valutamarkten. De omvang en de duur van deze behoeften maakten het
onmogelijk ze volledig te dekken door indirecte financiering van de Schat-
kist via de door de Bank aan het Rentenfonds verleende cc bijzondere bij-
stand J); daarom deed de Schatkist, net zoals gedurende de jaren zestig,
een beroep op leningen in buitenlandse valuta's en wel voor een totaal be-
drag van fr. 12,5 miljard.

De netto-uitgifte van schulden in Belgische franken was, van haar kant,
opgelopen van fr. 75 miljard in 1973 tot fr. 190 miljard in 1977 en stahili-
seerde zich voor de eerste tien maanden van 1978 op haar niveau van 1977.
De aanwas van de geconsolideerde schuld bleef weliswaar verreweg de
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Tabel Il.

DEKKING VAN DE NETTO FINANCIERINGSBEHOEFTEN
VAN DE CENTRALE OVERHEID

(Veranderingen in miljarden franken)

Schuld in Belgische Irankon

Rechtstreeks en indirect
beroep op de Overige schuld

Nationale Bank van België

Schatkist-
Schuld in cert.lfi-

buiten- Schatkist- eaten aan- Eind-
Inndse certifi- gehouden Totaal totaal

valuta's eaten door het l

in het Renten-
bezit van fonds en 'I'oteal vlottende gevestigde
de Bank gefi nan-
(marge) cierd door

voorschot-
ten van (g) ~
de Bank (d) ~ (d)+(e) (h) ~

(a) (h) (c) (b)+(c) (e) (I) +(1) (a)+(g)

1973 ........................... - 4 - 1 - 2 - 3 - 8 + 86 + 75 + 71

1974 ........................... - 2 + 5 ... + 5 + 5 + 69 + 79 + 77

1975 ........................... - 2 - 1 + 3 + 2 + 29 +101 +132 +130

1976 ........................... - 1 + 16 + 1 + 17 + 39 +101 +157 +156

1977 ........................... ... + 16 ~ 1 + 15 + 1 +174 +190 +190

1977 Eerste 10 maanden .. ... - 14 - 4 - 18 + 26 +178 +186 +186
1978 Eerste 10 maanden .. + 12 ... + 18 + 18 + 35 +132 +185 +197

.. .. ..1 De cijfers van deze kolom ZIJn dezelfde als die van tabel 0, maar met omgekeerd teken. Zie ook BIjlage û, tabellen 9
eu 10.

belangrijkste financieringsbron van de centrale overheid, maar sinds 1976
diende de Schatkist tevens op intensieve wijze een beroep te doen zowel op
kortlopende financieringsmiddelen bij de financiële instellingen als op de
haar door de Bank ter beschikking gestelde directe en indirecte krediet-
mogelijkheden : in 1978 gebruikte zij bijna zonder onderbreking haar
volledige directe kredietmarge en moest ze meestalook nog een beroep
doen op het Rentenfonds, waarvan de inschrijvingen op schatkistcertifi-
caten dienden te worden gefinancierd door een beroep op het bijzondere
voorschottenkrediet van deze instelling bij de Bank. De grens van deze
bijzondere bijstand van de Bank aan het Rentenfonds, die aanvankelijk
op fr. 15 miljard was vastgesteld, werd herhaaldelijk aangepast nu eens
naar beneden, dan weer naar boven, inzonderheid om de seizoenschom-
melingen in de toestand van de Schatkist het hoofd te bieden; in juli 1978
bereikte zij een maximum van fr. 50 miljard, waarna zij in twee etappes
tot fr. 30 miljard verminderd werd.



Geconfronteerd met de hierboven geschetste ontwikkelingen, had de
Regering de heroriëntering en de sanering van de overheidsfinanciën als
een prioritaire doelstelling in haar beleidsprogramma ingeschreven. In de
loop van het voorbije jaar werd deze beleidsoptie nader uitgewerkt in de
wet van 5 augustus 1978 houdende economische en budgettaire hervormin-
gen (anticrisiswet) en in de Rijksbegroting voor 1979.

Een grondgedachte daarbij was dat de overdreven begrotingstekorten
de Staat elke bewegingsvrijheid ontnemen om een voluntaristisch beleid
te financieren dat gericht is op het herstel van de economie en de verbete-
ring van de werkgelegenheid. Rekening houdend met het bereikte niveau
van de fiscale en parafiscale druk, leek het bovendien duidelijk dat een
bijkomende lastenverzwaring aanleiding zou geven tot ongewenste ver-
schijnselen zoals belastingontduiking, economisch malthusianisme en af-
wenteling van de belastingdruk en daarmee gepaard gaande kostenstij-
gingen die, op hun beurt, een ongunstig effect zouden kunnen uitoefenen
op de concurrentiepositie van de Belgische economie, het investerings-
klimaat en de werkgelegenheid. Het lag dus voor de hand dat de gewenste
sanering in de eerste plaats via een beperking van de groei van de staats-
uitgaven zou moeten worden nagestreefd, zoals ook het « Rapport-Van
Houtte ))het had voorgesteld.

In dit verband werden door de anticrisiswet, naast andere maatregelen,
aan de Regering algemene en tijdelijke volmachten verIeend om de aan-
groei van de staatsuitgaven te beperken, zowel in het kader van de uitvoe-
ring van de begroting 1978 als van de voorbereiding en de uitvoering van
de begroting 1979. In dit verband kan worden onderstreept dat, wat de
aangepaste begroting der lopende uitgaven voor 1978 betreft, de bijkre-
dieten - in hoofdzaak vereist wegens de toename van de werkloosheids-
uitkeringen - in hun geheel konden worden gecompenseerd door krediet-
verminderingen op andere begrotingsposten. Om dat resultaat te bereiken,
heeft de Regering o.m. een norm vastgesteld die een vermindering beoogt
van de uitgaven van de verschillende departementen met gemiddeld 2 pct.
t.o.v. de op de oorspronkelijke begroting van ]978 ingeschreven kre-
dieten. Voor de initiële begroting van 1979 werd bovendien door de
anticrisiswet zelf een algemene norm vastgesteld; deze norm moet, op en-
kele uitzonderingen na, het groeipercentage van de overheidsuitgaven be-
perken tot de voorzienbare stijging van het indexcijfer van de consumptie-
prijzen.

De anticrisiswet bevatte tevens een aantal meer specifieke sanerings-
maatregelen, die meestal in het kader van de bijzondere volmachten bij
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koninklijk besluit dienden te worden uitgevoerd, en die o.m. betrekking
hadden op sommige staatsuitgaven met sociale inslag. Verscheidene van
deze maatregelen zijn intussen van kracht geworden, andere moeten nog
ten uitvoer worden gelegd. Verscheidene maatregelen, ten slotte, zoals de
aangekondigde hervormingen van de sociale zekerheid, konden, ten
gevolge van de politieke ontwikkelingen van de jongste maanden, niet tij-
dig worden verwezenlijkt : in vele gevallen eiste de wet immers dat de
nodige besluiten vóór 31 december 1978 door de Regering zouden worden
genomen.

AANWENDING VAN DE BESPARINGEN EN FINANCIERING
VAN DE INVESTERINGEN VAN DE PARTICULIEREN
EN BEDRIJVEN

Het structureel belangrijke netto financieringsvermogen van de ge-
zamenlijke sector van de particulieren en bedrijven vloeit voort uit twee
tegengestelde toestanden : de kapitaalmiddelen van de particulieren, met
inbegrip van de eenmanszaken, overtreffen in ruime mate hun bruto kapi-
taalvorming, terwijl de verhouding in de bedrijven net omgekeerd is; de
particulieren beschikken dus over een vrij groot netto financieringsver-
mogen, terwijl de bedrijven netto financieringsbehoeften hebben.

Wanneer men, in de eerste plaats, de particulieren beschouwt, stelt
men vast dat hun bruto spaarq note tussen de eerste en de tweede fase van
de periode 1971-1978 haast geen wijzigingen heeft ondergaan, niettegen-
staande deze twee deelperiodes grondig verschillen. Dat kan niet worden
gezegd van hun bruto kapitaalvorming, d.w.z. in hoofdzaak hun bestedin-
gen voor de woningbouw : uitgedrukt in procenten van hun beschikbaar
inkomen, nam deze brutovorming gemiddeld toe van 8,8 pct. in de periode
1971-1974 tot 10,,'3pct. in de loop van de volgende vier jaar. De middelen
die zij, per saldo, ter beschikking stelden van de overige sectoren liepen,
op dezelfde wijze uitgedrukt, bijgevolg enigszins terug : van gemiddeld
12,6 pct. voor de eerste periode tot 10,9 pct. voor de tweede.

Wat de gedragingen van de bedrijven betreft, zien de twee periodes
er verschillend uit : in tegenstelling tot die van de particulieren verminder-
de hun bruto spaarquote - met inbegrip van de afschrijvingen en van de
gereserveerde winsten - vanaf de aardoliecrisis, maar doordat terzelfder
tijd hun bruto kapitaalvorming nog forser daalde, waren hun netto finan-
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Tabel 12.

KAPITAALREKENING VAN DE PARTICULIEREN EN BEDRIJVEN
(Jaargemiddelden)

miljarden in procenten van miljarden in procenten van

franken het beschikbare franken het bruto nationale
A. Particulieren inkomen B. Bedrijven produkt

1971.197411975/978 1971.197411975/978 1971.197411975~1978 1971-197411975/978

l. Beschikbaar inkomen .................. 1.302 2.102 100,0 100,0 l. Brutobesparingen ..................... 141 182 8,f2 6,7

2. Consumptie ........................... 1.033 1.670 79,3 79,4 2. Kapitaaloverdrachten ............... 21 42 1,f2 1,5
--- ---- -----

3. Brutobesparingen (= l. - 2.) ... 269 432 f20,7 f20,6 3. Kapitaalmiddelen (= l. + 2.) ... 162 224 9,4 8,f2

4. Kapitaaloverdrachten ............... 9 14 0,7 0,6 4. Bruto kapitaalvorming ............... 216 277 1f2,5 10,1

5. Kapitaalmiddelen (= 3. + 4.) ... 278 446 f21,4 f21,f2 5. Netto financieringsbehoeften
(= 3. - 4.) ........................... - 54 - 53 - 3,1 - 1,9

6. Bruto kapitaalvorming ............... 114 216 8,8 10,3
I

7. Netto financieringsvermogen (= 5. Pro memorie : Bruto nationaal pro-
- 6.) .................................... 164 230 1f2,6 10,9 dukt .................................... 1. 729 2.736 100,0 100,0

I
Bronnen Nationaal Instituut voor de Statistiek; Bureau voor de Statistiek der Europese Gemeénschappen. Berekeningen door de Nationale Bank van België.
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cieringsbehoeften, ook wanneer men rekening houdt met de netto kapitaal-
.overdrachten vanwege de overheid, gemiddeld minder groot in de loop
van de jaren 1975-1978 dan in de vier voorafgaande jaren (1,9 pct. van
het bruto nationale produkt, tegen 3,1 pct.).

In 1978 ondergingen de gedragingen van de particulieren en bedrij-
ven geen noemenswaardige veranderingen in vergelijking met de drie
voorafgaande jaren; het netto financieringsvermogen van de particulieren,
uitgedrukt in procenten van het beschikbare inkomen, en de netto finan-
cieringsbehoeften van de bedrijven, uitgedrukt in procenten van het bruto
nationale produkt, bleven op het peil dat gemiddeld werd bereikt in de
periode 1975-1978.

Het verloop van het netto financiële sparen van de particulieren en
bedrijven, gedefinieerd als het verschil tussen de vorming van financiële
activa en de nieuwe schulden van deze respectieve sectoren, weerspiegelt
precies, op het financiële vlak, de verrichtingen uit de reële sfeer.

a) Schulden van de particulieren en bedrijven

Uitgedrukt in procenten van het bruto nationale produkt, is de aan-
groei van de financiële verplichtingen van de particulieren, met uitzon-
dering van de eenmanszaken, krachtig versneld, gaande van gemiddeld
2,2 pct. van de periode 1971-1974 tot gemiddeld 3,2 pct. voor de periode
1975-1978.

Deze evolutie werd in ruime mate beheerst door de financiering van
de bestedingen voor de woningbouw, waarvan het profiel reeds werd be-
schreven. Met ingang van 1976 kwam daar een belangrijke expansie van
het beroep op het verbruikskrediet bij.

In 1978 steeg de schuldenlast van de particulieren langzamer dan
tijdens het voorgaande jaar.

De groei van de schuldenlast van de bedrijven, met inbegrip van de
eenmanszaken, die gedurende vele jaren was toegenomen, bereikte een
maximum in 197.'3-1975: uitgedrukt in procenten van het bruto nationale
produkt bedroeg hij nog slechts 5,2 pct. in 1978, tegen 6,7 pct. in 1975.
Deze teruggang is een duidelijke weerspiegeling van de hiervoor beschre-
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ven vermindering van de netto financieringsbehoeften; overigens werden,
in sommige gevallen, ongetwijfeld de grenzen van de schuldenlast
bereikt.

Grafiek 19.

FINANCIELE VERPLICHTINGEN VAN DE PARTICULIEREN EN BEDRIJVEN

(Veramleringen in procenten vall het bruto nationale produkt tegen lopende priizen}

PARTICULIEREN BEDRIJVEN

8

6

4

o o
1972 1974 1976 1978 1 1972 1974 1976 1978 1

l Wijz.igingen van de finaueiôle verplichtingen over de eerste negen maanden geëxtrapoleerd nnar het gehele jnnr,

De samenstelling van de schuldtoename van de bedrijven is gewij-
zigd : het aandeel van de langlopende schulden in het totaal, dat in de
jaren 1971-1972 nog gemiddeld ,56pct. bedroeg, was in 1977 teruggelopen
tot minder dan 52 pct. De relatieve verzwakking van de bruto kapitaal-
vorming na 1974 speelde in dat opzicht een overwegende rol. In het begin
van het laatste kwartaal van 1978 werd de daling van het aandeel van de
langlopende schulden evenwelonderbroken.

De tendens tot inkrimping van het relatieve belang van de schulden
op lange termijn werd nu eens versneld, dan weer vertraagd door toevallige
en voorbijgaande verschuivingen. Een van deze laatste was de aanzienlijke
verhoging van de kortlopende verplichtingen in periodes van speculatie
tegen de Belgische frank, die vanaf het begin van 1976 relatief frequent
werden. Om de stijging van hun netto handelsvorderingen op het buiten-
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land en eventueel van andere financiële activa in buitenlandse valuta's
te financieren, deden de bedrijven namelijk een groter beroep op kort-
lopende kredieten in het binnenland. Tijdens de periodes van ontspanning

Tabel 13.

FINANCIELE VERPLICHTINGEN VAN DE PARTICULIEREN EN BEDRIJVEN

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

I'articulieren Bedrijven

Korte

I
Lunge

I
Norte

I
Lunge

I
Eindtotaal

termijn termijn Totaal termijn termijn 'I'ctnnl
l 2

(Veranderingen in miljarden franken)

1971 ..................... + 1 + 19 + '20 + 37 + 51 + 88 +108

197'2 ..................... + 10 + '29 + 39 + 44 + 53 + 97 +136

1973 ..................... + 9 + 39 + 48 + 54 + 69 +1'23 +171

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

1975 ..................... + 9 + 46 + 55 + 74 + 8'2 +156 +'211

1976 ..................... + '26 + 74 +100 + 6'2 +106 +168 +'268

1977 ..................... + '23 + 80 +103 + 83 -I- 89 +17'2 +'275

1977 Eerste 10 maanden + 19 + 69 + 88 r+ 47 r+ 73 r +120 r +208
1978 Eerste 10 maanden + 15 + 77 + 9'2 r+ 18 r +105 r +1'23 r +215

(Veranderingen in procenten)

1977 Eerste 10 maanden + 22
I

+ 15

I
+ 16 I r+

8 I r+ 8 I r+
8 Ir + la

J.978 Eerste 10 maanden + 14 + 14 + 14 r+ 3 r+ la r+ 8 r + 9

(Uitstaande bedragen in miljarden franken)

1978 31 oktober ......... 124

I
612

I
736

I r
652 I rl.110 I r l . 762 I r 2.498

1 Voornnmalijk verplichtingen in de vorm vnu consum pbicf krediet.
2 Huisvest.ingskrediet,

volgend op de onrust op de valutamarkten werd die vraag naar krediet
opnieuw normaal. Deze onregelmatige bewegingen konden worden waar-
genomen in het eerste en derde kwartaal van 1976 evenals in het laatste
kwartaal van 1977. Om dit speculatieve beroep op kortlopend krediet
tegen te gaan, werden de monetaire autoriteiten ertoe gebracht om, tijdens
elke crisis, passende maatregelen te nemen. Zo richtte de Bank, naar
aanleiding van de speculatieve bewegingen in het tweede halfjaar van
1978, op 23 oktober aan de financiële instellingen o.m. een aanbeveling
van monetair beleid, waarover verder sprake is.
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Grafiek 20.

BEDRIJVEN : KORTLOPENDE FINANCIELE VERPLICHTINGEN TEGENOVER
DE BELGISCHE FINANCIELE INSTELLINGEN EN UITSTAANDE BEDRAGEN

VAN DE NETTO COMMERCIELE VORDERINGEN OP HET BUITENLAND l EN VAN
DE GEREGLEMENTEERDE CREDITREKENINGEN IN BUITENLANDSE VALUTA'S 2

(Veranderingspel'centuges t.O.V. het uitstaande bedrag aan het einde van het voorafgaande kwartaal 3)

20 20

__ Financiële verplichtingen op korte termijn

-- Handelsyorderingen en gereglementeerde rekeningen

o

1010

- 10 - 10

1976 1977 1978

1 Kredieten gefinancierd door exportbedrijven of toegesteen ann importbedrijven.
2 Het gant om rekeningen bij Belgische en Luxemburgse banken.
3 Voor seizoeninvloeden gecorrigeerde cijfers.

Uit een vergelijking over een aantal jaren van de stijging van de finan-
ciële verplichtingen van de bedrijven met hun bruto spaarvorming, blijkt
een duidelijke verslechtering van hun financiële structuur: de bruto spaar-
vorming, die in de loop van de periode 1971-1974 gemiddeld 25 pct. hoger
lag dan de aangroei van de financiële verplichtingen, ligt sedert het begin
van de economische crisis vrijwel op hetzelfde peil als de stijging van de
schulden. Ook in 1978 was dat het geval. Een ander symptoom van de ver-
slechtering ligt in de ontwikkeling van de bruto schuldenlast uitgedrukt in
procenten van de toegevoegde waarde van de niet-financiële bedrijven:
deze verhouding steeg van 85 pct. in 1971 tot 91 pct. in 1977. Vergelijkt
men daarentegen diezelfde schuldenlast met de omzet, waarvan men
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Grafiek 21..

BEDRIJVEN : FINANCIELE VERPLICHTINGEN IN PROCENTEN
VAN DE TOEGEVOEGDE WAAHDE EN VAN DE OMZET

Financiële yerplichtingen in procenten yan de toegeyoegde waarde ( linkerschaal)

Financiële verplichtingen in procenten van de omzet 1 (recht.rschaol)

BB 58

86 56

84 54

82 52

1971 1973 1975 1977

1 Toegevoegde waarde vermeerderd met de invoer van produktie- en consumptiegoederen.

veronderstelt dat hij gelijk is aan de toegevoegde waarde vermeerderd
met de invoer van produktie- en consumptiegoederen -(twee grootheden
die veel sneller zijn gestegen dan de toegevoegde waarde), dan blijft de
verhouding eerder stabieI. Doordat zij in tegengestelde richtingen werken,
hebben twee tendensen elkaar waarschijnlijk geneutraliseerd : verhoging
van het bedrag van de schulden van de verwerkende industrie in verge-
lijking met de omzet geraamd zoals hierboven, en tegengestelde evolutie
in de overige sectoren, o.m. die van de handel en van andere niet-financiële
diensten.

b) Vorming van financiële activa door de bedrijven en particulieren

Op grond van de nu beschikbare statistieken kunnen de financiêle
besparingen van de bedrijven en die van de particulieren, met inbegrip

7.'3
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van de eenmanszaken, niet nauwkeurig worden gesplitst. Niettemin zijn
de orden van grootte, die uit de analyses blijken, stellig van belang.

Zo komt uit grafiek 22 duidelijk het verband naar voren tussen de
vorming van financiële activa door de bedrijven en de schommelingen van
hun winsten die, op hun beurt, vrij parallel met het eonjunctuurverloop
evolueren; in afwachting dat zij later hun verwezenlijkte winsten anders
besteden, bijvoorbeeld aan investeringen of aflossingen van schulden,
vormen de bedrijven o.a. financiële activa, voor het merendeel in de vorm
van grote deposito's.

Grafiek 22.

BEDRIJVEN: BRUTO FINANCIELE BESPARINGEN EN VERANDERINGEN
IN DE BRUTOWINSTEN

100

~ Financiële spaarmiddelen (miljarden /ranken; linkerschaal)

Winsten 1 (veranderingsp.rcentages t.O.Y. het voorafgaand. jaar; recht.rschoal)
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20

- 20

o
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J Brow : Nationaal Instituut voor de Statistiek.
2 Einuuciüle bospuriugou : vorming ill de eerste negen muuudcn geëxtrapoleerd nuur het geliele jaar.

De bruto financiële spaarquote van de particulieren (zijnde de ver-
houding tussen de vorming van hun financiële activa en hun beschikbaar
inkomen) steeg van gemiddeld 18,3 pct. in de periode 1971-1974 tot
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20,6 pct. in de loop van de volgende vier jaar. Niettemin is de netto
spaarquote van de particulieren, d.w.z. het aandeel van hun beschikbaar
inkomen dat niet werd verbruikt, weinig veranderd, zoals bij de aanvang
van dit hoofdstuk is vastgesteld. Die uiteenlopende ontwikkeling hoeft
niet te verwonderen : enerzijds, hebben sommige particulieren in stij-
gende mate een beroep gedaan op krediet om hun verbruiksuitgaven
op het gewenste peil te handhaven, wat een teruggang van hun netto
spaarquote tot gevolg had; anderzijds, heeft het overgrote deel van de
andere particulieren, naarmate hun beschikbaar inkomen toenam, een
groter deel ervan besteed aan de vorming van financiële activa.

Tabel 14.

FINANCIELE ACTIVA IN HET BEZIT VAN PAHTICULIEHEN EN BEDHIJVEN l

(Veranderingen in miltarden franken)

Active in Belgische franken 2 Activa in buitenlandse valutn'e

Voor ten hoogste
een jaar Voor tell Voor Andere

Voor hoogste meer dnn activa Eindtotaal
wnurvnn : meer dan 'l'olnal een [anr een jnnr 'l'otaal 4

~rotnnl :\Ionetnire een jaar (deposi- (effecten)
kas- to's) 3

middelen

1971 .................. +114 ( +36) + 68 + 182 - 3 + 22 + 19 + 7 + 208

1972 .................. + 168 (+65) + 62 + 230 - 2 + 33 + 31 + 19 + 280

1973 .................. +171 ( +32) + 81 + 252 + 6 + 25 + 31 + 2 + 285

1974 .................. + 175 ( +34) + 97 + 272 + 13 + 15 + 28 ... + 300

1975 .................. + 218 ( +92) v+ 113 v+ 331 + 8 + 32 + 40 v+ 11 v+ 382

1976 .................. + 235 ( +37) v+ 152 v+ 387 + 12 + 14 + 26 v+ 55 v+ 468

1977 .................. + 187 (+73) v+ 230 v+ 417 + Hl + 17 + 36 v+ 13 v+ 466

1977 Eerste la ID. v + 102 (+52) + 218 + 320 + 9 + 13 + 22 + 43 + 385
1978 Eerste la rn, v + 138 (+11) + 155 + 293 + 1 + 14 + 15 + 69 + 377

1 Exclusief de financiële inatel lingen , inclusief de overheidsbedrijven en sommige financiële instellingen die voor 1978
onmogelijk konden worden uitgeschakeld : instellingen voor verzekering op het leven en tegen arbeidsongevallen, pen-
sioenfondsen.

2 Zie Bijlage G, tabel 11.
.3 Nettoaankopen door ingezetenen van de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie; het aandeel van de Luxemburgse

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

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

De samenstelling van de totale door de particulieren en bedrijven
gevormde financiële activa veranderde in de loop van de periode, zowel
t.a.v. de valuta'swaarin de beleggingen geschiedden als met betrekking
tot de duur ervan.



76

Wat de keuze van activa respectievelijk in Belgische franken of in
buitenlandse valuta's betreft, schijnt het rentepeil niet bepalend te zijn.
Het aandeel van de activa in buitenlandse valuta's in het totaal van
de activa in Belgische franken en in buitenlandse geldsoorten verminderde
zeer sterk : het daalde van gemiddeld 10,1 pct. in de loop van de periode
1971-1974 tot 7,8 pct. in de loop van de jaren 1975-1977. De depreciatie
van sommige valuta's tegenover de Belgische frank en de toenemende
onzekerheid aangaande het toekomstige verloop van de wisselkoersverhou-
dingen verminderden de aantrekkingskracht van de activa in buitenlandse
valuta' s, in het bijzonder van die op lange termijn.

Wat de tegoeden in Belgische franken betreft, namen de nieuwe activa
veel meer de vorm aan van uitzettingen voor ten hoogste een jaar dan van
beleggingen op langere termijn. In dat opzicht vormde alleen het jaar 1977
een uitzondering. Tevens was dat het enige jaar in de Joop waarvan de
vorming van activa met een looptijd van ten hoogste een jaar geringer was
dan in het voorafgaande jaar. Deze, verschuiving was tekenend voor
de invloed die de rentestand uitoefent op de samenstelling van de activa
in Belgische franken : de voorkeur van de beleggers voor de lange termijn
hield duidelijk verband met het zeer hoge rentepeil en misschien nog meer
met de verwachtingen t.a.v. een eventuele rentedaling.

In 1978 hebben de effectieve daling van de rente op lange termijn en
de onzekerheid aangaande haar toekomstig verloop ongetwijfeld in het
nadeel gespeeld van de beleggingen op middellange en lange termijn en
aldus het aandeel van de activa met een looptijd van ten hoogste een jaar
opnieuw vergroot. De activa waarvan de indeling in Belgische franken en
buitenlandse geldsoorten niet bekend is of geen zin heeft, stegen overigens
krachtig, vooral in verband met de groei van de netto handelsvorderingen
van de bedrijven op het buitenland, dit in tegenstelling met 1977, toen
die vorderingen terugliepen.

De veranderingen in de rentestructuur en de verwachtingen .zlien-
aangaande verklaren voor een groot deel het onstabiele verloop, tijdens de
periode 1971-1977, van de veranderingen in de geldhoeveelheid in het
bezit van de bedrijven en particulieren, hoe men ze ook definieert, namelijk
als het geheel van de financiële activa voor ten hoogste een jaar (NH of
als het geheel van de biljetten, munten van de Schatkist en dadelijk op-
vraagbare deposito's bij de financiële instellingen (Ml). Dit gebrek aan
stabiliteit had zowel betrekking op het relatieve aandeel van Ml en M2
in de totale vorming van financiële activa als op hun verhouding tot het
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nationale inkomen. Het bovenvermelde relatieve aandeel van Mt en M2
varieerde in de beschouwde periode namelijk van minimum 8 pct. tot
maximum 24 pct. voor Ml en van minimum 39 pct. tot maximum 60 pct.
voor M2. De effectieve waarde van de verhouding tussen het nationale
inkomen en de geldhoeveelheid, die in feite de weergave is van de ge-
bruiksfrequentie van MI en M2 voor finale bestedingen, schommelde tijdens
de beschouwde periode tussen 94 en 106 pct. van de trendwaarde.

Wat de samenstelling betreft van de kasmiddelen (Mt), liep het
aandeel van het chartale geld in het totaal terug van 49,5 pct. eind 1971 tot
45,4 pct. eind oktober 1978. In de veronderstelling dat deze verhouding
vanaf 1972 ongewijzigd zou zijn gebleven, zouden de bankbiljetten in
omloop, voor een gelijkwaardig totaal aan monetaire kasmiddelen, niet
fr. 342 miljard, maar fr. 373 miljard bedragen; het verschil tussen deze
twee cijfers geeft de omvang aan van de kasmiddelen waarvan het verlies
kon worden vermeden door de financiële instellingen, dank zij de structu-
rele wijziging in de samenstelling van de vraag naar geld.

FINANCIELE INSTELLINGEN

In vergelijking met de markttoestand die er in het midden van de
jaren zestig heerste, zijn de aandelen van de drie voornaamste categorieën
van financiële instellingen in het geheel van de bij hen door de parti-
culieren en bedrijven gevormde activa en aangegane verplichtingen, aan-
merkelijk gewijzigd : het marktaandeel van zowel de banken als van
het geheel van de private spaarkassen en de hypotheek- en kapitalisatie-
maatschappijen is toegenomen ten koste van dat van de financiële instel-
lingen van de overheidssector.

Bovengenoemde ontwikkelingen kunnen niet worden gescheiden
van de wijzigingen in de samenstelling van de activa en van de ver-
plichtingen per economische categorie. Zo steeg, bijvoorbeeld, het aandeel
van de verplichtingen op korte termijn in de gezamenlijke schulden van
de bedrijven en particulieren, wat de banken, die in die soort van krediet-
verlening gespecialiseerd zijn, de gelegenheid bood hun marktaandeel
te vergroten. In tabel 15 komt de invloed van deze factor tot uiting in
de kolom Il Berekend marktaandeel )) : de percentages stellen de markt-
aandelen voor die iedere categorie van financiële instellingen zou hebben
verkregen in de veronderstelling dat haar aandeel in elke van de verschil-
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TabeliS.

MARKTAANDEEL VAN DE BANKEN, DE FINANCIELE INSTELLINGEN VAN DE OVEBHEIDSSECTOR,
DE PHIVATE SPAARKASSEN EN DE HYPOTHEEK- EN KAPITALISATIEMAATSCHAPPIJEN

IN DE BIJ HEN DOOR DE PARTICULIEREN EN BEDHIJVEN GEVORMDE FINANCIELE ACTIVA
EN AANGEGANE FINANCIELE VEBPLICHTINGEN

(In procenten van het totaal van die activa of verplichtingen)

Ranken Financiële instellingen Private spaarkassen en hypotheek- en
van de overheidssector 1 knpital isnt iemnaf.schnppijen 2

Ann het einde yan de periode
I I Berekend I Verschil I I Berekend I Verschil M d I I Berekend I Verschilxr arktanndee I t d I 3 Vlarktunndee marktaandeel 3

1

l arktaan ce 1 t . d 1 3mar", aan ee mat-re nnu ee

A. Financiële activa : I I
Gemiddelde van 1963-1964-1965 ......... 33,6 54,6 n .s
1970 ............................................. 36,9 34,1 + '2,8 48,8 54,1 - 5,3 14,3 ll,8 + '2,5
1975 ............................................. 38,6 33,3 + 5,3 45,0 54,5 - 9,5 16,4 1'2,'2 + 4,2
1976 ............................................. 39,'2 33,'2 + 6,0 44,1 54,5 -10,4 16,7 1'2,3 + 4,4
1977 ............................................. 38,8 3'2,0 + 6,8 44,6 55,5 -10,9 16,6 1'2,5 + 4,1

1977 Oktober ................................. 38,5 3'2,'2 + 6,3 45,0 55,4 -10,4 16,5 1'2,4 + 4,1
1978 Oktober ................................. 38,7 31,9 + 6,8 44,4 , 55,5 -11,1 16,9 1'2,6 + 4,3

R Financiële verplichtingen 4 : I
Gemiddelde van 1963-1964-1965 ......... 33,5 54,1 1'2,4
1970 ............................................. 35,4 35,6 - 0,'2 51,6 53,1 - 1,5 13,0 11,3 + 1,7
1975 ............................................. 40,S 40,3 + 0,5 45,6 48,8 - 3,'2 13,6 10,9 + '2,7
1976 ............................................. 40,7 40,3 + 0,4 45,4 48,8 - 3,4 13,9 10,9 + 3,0
1977 ............................................. 41,6 41,1 + 0,5 44,7 47,9 - 3,'2 13,7 n .o + '2,7

1977 Oktober ................................. 41,0 40,1 + 0,9 45,1 48,8 - 3,7 13,9 ll,l + 2,8
1978 Oktober ................................. 40,9 39,6 + 1,3 45,0 49,0 - 4,0 14,1 ll,4 + '2,7

1 Met uitzondering van de Nationale Bank van België en het l\funtfonds. ,
2 De hypotheek. en kapitalisatiemaatschappijen zijn alleen opgenomen in de financiële activa.
a De 0: berekende » marktaandelen zijn die welke men verkrijgt wanneer men ervan uitgaat dat de aandelen van de diverse cetegorleëu financiële instellingen in de grote onderscheiden

categorieën van de financiële activu (dadelijk opvraagbare deposito's, deposito's op boekjes, andere financiële ectlvs voor ten hoogste een jnar, financiële activa voor meer dan een jaar)
en verplichtingen (verplichtingen op korte termijn, verplichtingen op lange termijn van de particulieren, verplichtingen op lange termijn van de bedrijven) dezelfde gebleven zijn als in
de basisperiode 1963·1965 j de veranderingen in deze aandelen vloeien derhalve enkel voort uit verschuivingen in de samenstelling van het geheel van de activa en van de verplichtingen.

4 Met uitzondering van de verplichtingen van de overheidsbedrijven; men mag veronderstellen dat er onder de diverse categorieën financiële instellingen vrijwel geen concurrentie bestaat bij
het toekennen van kredieten aan deze bedrijven.



lende soorten financiële activa en passiva onveranderd was gebleven, in
vergelijking met de periode 1963-1965.

Het verschil tussen de werkelijke en de « berekende ))marktaandelen
vormt een indicator voor het specifieke verloop van de eigenlijke concur-
rentiepositie van iedere groep financiële instellingen; is dat verschil posi-
tief, dan heeft de betrokken categorie haar positie fundamenteel versterkt,
en omgekeerd. Welnu, op dat gebied neemt men zeer uiteenlopende ont-
wikkelingen waar, die verband houden met een geheel van factoren, waar-
van de belangrijkste was de verschillende graad van aanpassing van de
diverse categorieën financiële instellingen aan de diversificatie en de groei
van de behoeften van de gezinnen, met name door een inspanning inzake
branchevervaging en geografische uitzwerming. Met betrekking tot het
aantrekken van de financiële besparingen van de particulieren en bedrijven
hebben zowel de banken als het geheel van de private spaarkassen en de
hypotheek- en kapitalisatiemaatschappijen terreinwinst geboekt ten koste
van de financiële instellingen van de overheidssector; de positie van deze
laatste is ook, hoewel in mindere mate, verslechterd op de markt van de
kredietverlening (opgenomen bedragen), in hoofdzaak ten gunste van
de private spaarkassen.

CREDIT- EN DEBETRENTETARIEVEN

Het verloop van de 'rentepercentages was een duidelijke weergave,
zij het met een vertraging van enkele maanden, van de onderlinge samen-
hang tussen de reële en de financiële sector. Het was gekenmerkt door een
eonjunctuurpatroon dat de beweging van de synthetische conjunctuur-
curve van de Bank vrij trouw heeft gevolgd. Bij de beoordeling van de
graad van parallellisme moet natuurlijk rekening worden gehouden met
het feit dat de fasen van spanning of ontspanning op de financiële markten
doorgaans aan het licht zijn gekomen zes tot twaalf maanden nadat ze
waren aangekondigd door de synthetische curve, waarvan het verloop
trouwens enkele maanden voorafgaat aan de evolutie van de produktie
en van het bruto nationale produkt.

Het verloop van de rentepercentages gedurende de jongste jaren kan
evenwel niet volledig worden verklaard aan de hand van de factor conjunc-
tuur alleen. Van 19fi7 tot 1975 kwam door de eonjunctuurcyclussen
immers een tendens tot verhoging van de rentepercentages aan het licht :
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Grafiek 23.

CREDITRENTEPERCENTAGES, CONJUNCTUUR EN PRIJSSTIJGING

Creditrente 1 (in procenten; linkerschool )
Synthetische curve van de voornaamste gegevens van de maandelijkse conjunctuurtest

van de Nationale Bank van België (rechterschaolJ
Jaarlijkse stijging van de consumptieprijzen (in p rccenten , linkerschool)
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1 De lijn geeft niet alle renteperccntugos aan die van krucht zijn geweest, maar zij verbindt de minimum- en maximum-
percentages vun iedere periode om de grote tendensen te doen uitkomen. Het gnat om rentepercentages vóór belasting-
heffing bij de brou. Zie Bijlago fi, tabel 16.

2 Fictief brutorentepercentage : doordat de inkomens van 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 rentepercentages
die voorkomen in de oudere grafieken j het fict-ief bruto rentepercentage is een goede vergelijkingsbasis in het gevel
yan de particulier die, van de inkomens van zijn andere beleggingen, noch min Doch meer afdraagt dan de bij de
bron geheven belastingen. '

:1 Met inbegrip van de leningen van het Wegenfonds.

de aanmerkelijke versnelling van de prijsstijging gedurende deze periode
gaf inderdaad aanleiding tot de geleidelijke opneming in de rentepercen-
tages van een « inflatiepremie ))die het mogelijk moest maken de uitwer-
king van de monetaire erosie op de inkomens uit financiële beleggingen
- soms op onvolmaakte wijze trouwens - te compenseren en terzelfder
tijd het aan de kredietnemers toevallende reële voordeel te verminderen.

Ten slotte ondergaat in een klein land, dat zoals België sterk afhan-
kelijk is van het buitenland, de ontwikkeling van de nationale rentetarieven
natuurlijk de invloed van de buitenlandse tarieven: de op de internationale
financiële markten - de Euromarkten - overheersende tarieven of die
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welke door de belangrijkste economische partners worden toegepast, trek-
ken de Belgische tarieven mee in hun bewegingen en voor het monetaire
en financiële beleid is het uiterst moeilijk die spontane band lange tijd
te verbreken, zonder het risico te lopen dat zich ernstige evenwichtsver-
storingen in de kapitaalrekening van de betalingsbalans voordoen.

Grafiek 24.

VEHSCHILLEN TUSSEN DE BELGISCHE EN BUITENLANDSE
RENDEMENTSPERCENTAGES OP LANGE TERMIJN 1
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Bronnen Iutumatiouu!c rum-kb : Boud trade. Vercuigd Kouiuk rijk : Bunk of EI1j;:!land. Burckcuingun door de Nationale
Dank vau België. Verenigde Sturen : Federal Reserve Bulletin. Bondsrepubliek Duitsland : Statistiques
financières de I'Orguuisut io» de Coopération et de Développement Economiques. Berekeningen door de Nationale
Bunk van België.

1 Buitenlands rendernentspercentuge mm rendementspcrccntnge op dc beurs vau de obligaties van de Belgische Staat met
cell looptijd van meer dan vijf [aar. Percentage na eventuele belastingheffing bij de bron, namelijk voor België : roerende
voorheffing van 20 pct.; voor het Verenigd Koninkt-ijk : veranderlijk basiatarief vun de belus ting op het iukomeu ; voor
de Bondsrepubliek Duitsland: belasting op de coupons vau 25 pct. Zie Bijlage fi, tabel 17.

2 Hendement van de Euro-obliguties in dollars voor meer dan 7 jaar.
a Renderneut VUil de staatsobligaties op de secundaire markt (20 jaar).
4 Readement van de obligaties van de Federale Regering op de secunduirc markt, (10 jaar Cil meer).
5 Rendement vun de obligaties van de overheidssector op de secunduire markt.,
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De aanpassing aan een dominerende invloed inzake rentetarieven leidt
nochtans niet tot een eenvormig peil. In feite is de aard van de band tus-
sen de nationale tarieven en die welke in het buitenland gelden de jongste
jaren aanmerkelijk gewijzigd, o.m. ten gevolge van de ontreddering van
het internationale monetaire stelsel en van de groeiende onzekerheid die
eruit voortvloeide t.a.v. de ontwikkeling van de wisselkoersen van de
belangrijkste valuta's. Wat meer in het bijzonder de tarieven op korte
termijn betreft, wordt de invloed van de bewegingen van de rentetarieven
die betrekking hebben op sommige als zeer stevig beschouwde valuta's
en vooral van de vooruitzichten t.a.v. de ontwikkeling op korte termijn
van de wisselkoersen van deze valuta's hoe langer hoe belangrijker voor
de nationale rentetarieven, vooral ter wille van de aanzienlijke kapitaal-
bewegingen waartoe ze aanleiding kunnen geven. Voor de tarieven op
lange termijn, die van groter belang zijn voor het publiek, staat het vast
dat de verschillen tussen de rendementspercentages na aftrek van belas-
tingen - verschillen die in 1977-1978 aanmerkelijk belangrijker waren
dan ze tot in 1971 waren geweest - door de belegger worden beoordeeld,
rekening houdend met de wisselkoerswinst of het wisselkoersverlies dat
kan voortvloeien uit de omstandigheid dat de verkregen obligatie in deze
of gene valuta is uitgedrukt.

In het zuiver binnenlandse vlak hebben sedert 1976 bepaalde strak-
heidsfactoren blijkbaar een daling van de rentetarieven, die op grond van
het conjune tuur- en het prijsverloop wenselijk ware geweest, verhinderd.

Zo lag het peil van de rentetarieven tegen het midden van 1978 aan-
merkelijk hoger dan het niveau dat gedurende bepaalde periodes in het
verleden werd opgetekend - zoals, bijvoorbeeld, in het eerste kwartaal van
1968 en van 1972 - die door een vrij gelijkaardige eonjunctuurtoestand
en prijsstijging waren gekenmerkt. Voor de credittarieven ging dit
verschil van 1 pct. voor de financiële activa op korte termijn tot 2 pct.
voor die op lange termijn; wat de debettarieven betreft, bedroeg het
nagenoeg 2 pct. zowel op korte als op lange termijn.

Natuurlijk dient men met veelomzichtigheid te werk te gaan, wil
men recente toestanden beoordelen door ze te vergelijken met het verle-
den: zo heeft, bijvoorbeeld, een prijsstijging met 5 pct. niet noodzakelijk
dezelfde uitwerkingen op het gedrag van de economische subjecten naar-
gelang ze een nieuw verschijnsel vormt of, daarentegen, deel uitmaakt
van de gebruikelijke economische horizon, of naargelang ze deel uitmaakt
van een versnellings- of van een vertragingsbeweging. Bovendien mag men
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niet uit het oog verliezen dat België, zoals de wereldeconomie trouwens,
sedert 1973 diepgaande veranderingen heeft ondergaan.

Rekening houdend met deze reserves, lijken de bovenvermelde ver-
schillen toch aan te tonen dat de daling van de rentetarieven sneller en
duidelijker had kunnen zijn dan die welke zich heeft voorgedaan. Een der-
gelijke ontwikkeling zou nuttig geweest zijn, niet zozeer om de conjunc-
tuur enigszins aan te wakkeren - enerzijds, lijkt de vraag naar reële goe-
deren doorgaans weinig gevoelig voor het verloop van de rentetarieven en,
anderzijds, zou een van het buitenland geïsoleerde binnenlandse aanzwen-
geling vrij vlug tot uitdrukking komen in een aanmerkelijke verslechtering

Grafiek 25.

RECENTE EVOLUTIE VAN ENKELE CREDITRENTEPERCENTAGES l
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] Rentepercentages vóór de belnstingheffing bij de bron. Zie Bijlage û, tabel Iû.
2 Rendement bij de uitgifte t-ot de uiteindelijke vervaldag. Inclusief de leningen "fin het wegenfonds.
3 Indicatieve percentages voor de deposito's van fr. 5 tot 20 miljoen.
4 Fictief bruto rentepercentuge : doordat de inkomens van inlagen op gewone spnnrboekjes thans ten belope van fr. 15.000

per junr vrijgesteld zijn van belnsting , kun hun werkelijke rentevoet niet worden vergeleken met de andere rentepereen-
toges die voorkomen in de grafiek. Het fictief bruto rentepercentage is een goede vergelijkingsbasis in het geval van de
particulier die, van de inkomens van zijn andere beleggingen, noch min noch meer afdruegt dan de bij de bron
geheven belasting.
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van het lopend tekort op de betalingsbalans -, maar wel om de verhoging
van de financiële lasten van de ondernemingen te beperken. Het aandeel
van deze lasten in de gezamenlijke produktiekosten is immers, tussen 1970
en 1977, van 4,2 tot 5 pct. toegenomen ten gevolge van de algemene stijging
van de rentetarieven op korte en lange termijn.

De spanningen op de deviezenmarkt gingen telkens gepaard met een
stijging van de gevoelige tarieven op de geldmarkt - waar alleen de finan-
ciële instellingen aan deelnemen - en van de tarieven van de grote
deposito's en van de deposito's in Belgische franken van niet-ingezetenen
die er nauw mee verbonden zijn. Logischerwijs werden de debettarieven
voor de kortlopende kredieten aan de bedrijven, die in grote mate afhan-
gen van de kosten van de door de banken, met name op de geldmarkt en
in de vorm van grote deposito's en deposito's van niet-ingezetenen aan-
getrokken middelen, ook verhoogd. Ter wille van de reeds beklemtoonde
betekenis vandergelijke kredieten bij de financiering van speculatieve
kapitaaluitvoer, hebben de monetaire overheden deze aanpassing niet
belemmerd. Maar - en dit is van essentiële betekenis - de andere
rentepercentages, waaronder de debettarieven op lange termijn, zijn in
zeer grote mate van deze plotselinge en voorbijgaande bewegingen
gespaard gebleven.

Over het algemeen konden de gevoelige tarieven op korte termijn, die
in voorgaande periodes van spanning op de valutamarkt waren gestegen,
later trouwens tot hun vroeger niveau worden teruggebracht, ja zelfs tot
eenlager peil, zodra de crisis voorbij was. Zo werd de stijging van sommige
rentetarieven, die eind 1977 werd opgetekend, meer dan tenietgedaan toen
gedurende de eerste maanden van het voorbije jaar de kalmte op de
deviezenmarkten was teruggekeerd. Een dergelijke teruggang begon zich
af te tekenen na de valutacrisis van juli-oktober 1978; hij werd evenwel
tegengewerkt door de spanningen naar aanleiding van de vervaldag van
het einde van het jaar.

GELDMARKT EN GELDBELEID

De breuk tussen twee periodes was ook duidelijk zichtbaar in de
ontwikkeling van de geldmarkt in de jaren zeventig.

Van 1970 tot 1974 verschaften de belangrijke overschotten op de
betalingsbalans de financiële instellingen deviezen die aan de Bank wer-
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VERPLICHTINGEN VAN DE NATIONALE BANK VAN BELGIE
EN HUN VOORNAAMSTE TEGENPOSTEN

den afgestaan tegen kasmiddelen in franken. Deze overvloedige mid-
delen lagen aanmerkelijk hoger dan de behoeften aan biljetten van de
bedrijven en particulieren. Krachtens overeenkomsten of aanbevelingen
werden de financiële instellingen verplicht een deel van dit overschot
aan middelen te gebruiken voor de vorming van een monetaire reserve
bij de Bank. Een ander deel leenden zij aan de Schatkist, die aldus haar
beroep op de Bank kon verminderen.

Gedurende de tweede periode, namelijk van 1975 tot 1978, is de
vraag naar biljetten op normale wijze blijven toenemen, terwijl de deviezen-
reserves, ten gevolge van de verslechtering van de lopende rekening van
de betalingsbalans, verminderden. Ondanks de vrijmaking van de mone-
taire reserve is de steun van de Bank aan de Schatkist en aan de financiële
instellingen aanzienlijk gestegen, vooral, wat deze laatste betreft, gedu-
rende de valutacrisissen.

Tabel 16.

(Veranderingen in miliarden franken)

1970·1974

bN~~i~~nMonetaire
in ~mloop reserve

+ 73 +21

Tegenposl en

Directe en Handels-
Goudvoor- indirecte papier DiverseTolual rand en bijstand en VOOf- netto-deviezen- schotten
reserves aan de tegen tegen-

l Schatkist, onder- posten
2

pand

+94 +134 -48 +14 - 6

+83 - 43 +60 +63 + 3

Verplichtingen

1975·1978 +104 -21

waarvan :

Periodes van valutaonrust 3 ••..•......• 1(+ 9) (-) (+ 9) (-176) (+76) (+88) (+21)

Overige periodes (+ 95) (-21) (+74) (+133) (-16) (-25) (-18)

1 Na aftrek yan de veranderingen in het uitstaande bedrag van de cer tificnten in deviezen van de Belgische Schatkist.
2 Hierin zijn opgetekend de veranderingen in het bedrag van de schatkistcerbificnten in het bezit van de Bank, van de

schatkistcertificaten in het bezit van het Rentenfonds en -gefinaucierd door voorschotten vnn de Bank, en van de
certificaten in deviezen van de Belgische Schatkist.

3 Februari-maart ] 976, [uli-septern her 1976, novembcr-decom her 1077, juli-oktober 1978.

Over het algemeen diende het beleid van de monetaire overheid in
te gaan tegen de marktfactoren. In de eerste periode, die niet alleen
gekenmerkt was door overschotten op de betalingsbalans, maar ook, over
het geheel gezien, door een fase van hoogconjunctuur en een versnelling
van de inflatie, was dit beleid in hoofdzaak restrictief. Gedurende de

85



tweede periode vergden de interne doelstellingen een expansief geldbeleid,
dat evenwel niet kon worden gehandhaafd tijdens de valutacrisissen.

Met het doel de expansie van de door de financiële instellingen
verleende kredieten op een directe wijze te beheersen, deden de mone-
taire overheden een beroep op de kredietbegrenzing. Van 1970 tot 1974
werd dit instrument gebruikt in samenhang met de ontwikkeling van de
conjunctuur. Op gang gebracht in 1969, gedurende een fase van sterke
economische expansie, werd de toepassing ervan vanaf het vierde kwartaal
van 1970 geleidelijk versoepeld en eind september 1971 opgeheven. Ten
gevolge van hun buitengewone aanwas werden de kredieten opnieuw
begrensd van april1974 tot eind april1975, om de uitwerkingen die werden
verwacht van de op de liquiditeit van de financiële instellingen uitge-
oefende actie te versterken. De monetaire autoriteiten hebben daarna
geen beroep meer gedaan op de directe beperking van de kredietexpansie
tot in oktober 1978, toen ze, niet meer om conjuncturele redenen maar om
het wisselkoersbeleid te steunen, de financiële instellingen voor eind
november en eind december 1978 grenzen hebben voorgeschreven voor
de kredieten die zouden kunnen worden gebruikt om de vorming van kort-
lopende vorderingen op het buitenland door de bedrijven te financieren 1.

De monetaire autoriteiten hebben hun doelstellingen ook nagestreefd
via de regulering van de liquiditeit van de financiële instellingen.
Ter wille van de hiervoor beschreven samenhang streefden ze van 1970
tot 1974 naar een vermindering van deze liquiditeit. Een eerste middel
daartoe was het voorschrijven van een monetaire reserve, aanvankelijk
voor sommige categorieën verplichtingen vanaf juli 1972, en daarna, in
1973, op de kredieten. Het bedrag van de reserve bereikte in januari 1974
een maximum van fr. 37,5 miljard. Het vooruitzicht op een verslechtering
van de betalingsbalans en een achteruitgang van de eonjunctuur leidde
daarna tot een verlichting van de beperkingen van deze regeling.

Om te vermijden dat de aan de reserveverplichting onderworpen
instellingen hun vorderingen op de overheidssector zouden verminderen
en dat de Bank verplicht zou zijn, door voorschotten aan de Schatkist, de
kasmiddelen van de financiële instellingen opnieuwaan te vullen, hebben
deze, vanaf juli 1972, de verplichting moeten aangaan hun bestaande
portefeuille in overheidspapier en -fondsen te behouden en een deel van
hun nieuwe middelen te gebruiken voor de verhoging van die portefeuille.

1 Zie Bijlage 7.
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Grafiek 26.

HEHDISCONTOPLA FONDS VAN DE F INANCIELE

(Miljm'den [r kIUn en)

INSTELLINGEN

Her di s c o nto p l f
In minderîn 0 onds lg gebrachte bedragen

BANKEN

80 80

40 ID-LI

'IJ ~;~~~, !~~.~
20

EDIETINSTElLiNGEN

60

40

20

20 20

20 20

1970 1972 1974 1976 197B



Het andere door de Bank gebruikte middel was de WIJZIgmg van
de herdiscontoplafonds met het doel de potentiële kasmiddelen van de
banken te verminderen : van 1970 tot 1974 werden hun plafonds verlaagd
van fr.38 tot 31 miljard; hun beschikbare marges op deze plafonds
liepen terug van fr. 11 tot 5 miljard. Indien de Bank het percentage, dat
eind 1969 werd toegepast, het jaar waarin het stelsel van de plafonds werd
ingevoerd, was blijven toepassenop de werkmiddelen van de banken,
dan zouden die plafonds geleidelijk opgelopen zijn van fr. 51 miljard
in 1970 tot fr. 94 miljard in 1974, maar de Bank heeft het betrokken percen-
tage in opeenvolgende etappes verminderd van 12 pct. eind 1969 tot
4 pct. in 1974.

Van 1975 tot 1978 droeg het beleid van de Bank over het geheel
bij tot de verruiming van de liquiditeit van de financiële instellingen.
Het kwam er immers op aan de monetaire verkrapping goed te maken die
een gevolg was van de verdwijning van het overschot van de lopende
rekening van de betalingsbalans en de economische activiteit maximaal te
bevorderen. Daarom werd het stelsel van de monetaire reserve eind april
1975 ontmanteld, terwijl terzelfder tijd de verplichting tot handhaving van
de portefeuilles in overheidspapier en -fondsen werd opgeheven. De herdis-
contoplafonds van de financiële instellingen zijn, van hun kant, geleidelijk
opgelopen van fr. 35 miljard (waarvan 31 voor de banken) tot 87 miljard,
en de beschikbare marges, die van 1970 tot 1974 gemiddeld fr. 12 miljard
hadden bedragen, bereikten van 1975 tot 1978 gemiddeld fr. 23 miljard,
althans indien men het jaar 1976, toen ze gemiddeld slechts fr. 12 miljard
bereikten, buiten beschouwing laat; twee valutacrisissen hadden hun stem-
pel op laatstgenoemd jaar gedrukt. De voor de berekening van de plafonds
in aanmerking genomen coëfficiënt werd sinds 1975 tot aan de hervorming
van het stelsel van de plafonds in november 1977 verhoogd tot 5,25 pct.
In 1976 werd dit percentage evenwel verlaagd tot 4,25 pct. wegens de
valutacrisissen. Deze waren er ook de oorzaak van dat de financiële in-
stellingen, in 1976 van maart tot juni en van juli tot november, en vervol-
gens in 1978, van oktober tot december, opnieuw verplicht werden hun
portefeuille overheidspapier en -fondsen op een bepaald niveau te hand-
haven.

De doelstellingen van het geldbeleid worden eveneens nagestreefd
door de hantering van de rentetarieven van de Bank. Gedurende de eerste
helft van de periode 1970-1974 waren deze tarieven voortdurend neer-
waarts gericht, eerst in het derde kwartaal van 1970, om de aanpassing van
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Grafiek 27.

RENTEPERCENTAGES VAN DE NATIONALE BANK VAN BELCIE l
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l Zie Bijlage G, tabellen 18 en In.
2 Geaccepteerde, bij een bank gedomicilieerde wissels (vau 8 juli 1974 tot 31 maart 1!)75, vau 12 februari tot IG juni 197U,

VBn 23 juli tot 19 decernber 1976 en met ingang vau 12 oktober 1978 : wissels in mindering gebracht op het
herdisconto.subplufond A).

:I Discontovoet toegepust door de Nationale Bank van België wanneer het Herdiscontering- en Wuurborgiust.it.uu t gebruik
maakt VBD zijn mogelijkheid ern bij de Bank, binnen een vastgestelde grens, papier te herdisconteren dat niet in
mindering is gebracht op de hcrdiscontoplufonds van de financiële instellingen.

'. Aan het einde vau de maand. Dit percentage kun van dug tot dug schommelen binnen een door de Regentenraad van
de Nationale Bunk van België vastgestelde marge.

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

indirecte wijze kredieten nun de bedrijven en purtdculieron financieren. Voor de berekening ervan is het gemiddelde
gemaakt van de verschillende rentepercentages, gewogen met het bedrag vau de financleringen verkregen door deze
lustellingen tegen die rentepercentages. Aan het einde vau de maand geldend rentepercentage. Do .gewogon gemiddelde
rentevoet wordt slechts vallaf juli 1974 berekend. .



Grafiek 28.
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tot 120 dagen looptijd. Voor de andere periodes : van G1 tot 120 dagen looptijd.

5 Daggemiddelden per maand.
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de tarieven op korte termijn aan de in het buitenland waargenomen
baissebeweging te vergemakkelijken, daarna, in 1971 en begin 1972, om
de kapitaaltoevloeiingen tegen te gaan en om de conjunctuurvertraging
af te remmen. Reeds vanaf eind 1972 bleek evenwel een heroriëntering
noodzakelijk: bevreesd voor een overdreven uitbreiding van de vraag die
een versnelling van de prijsstijging dreigde te veroorzaken, heeft de
Bank haar tarieven herhaaldelijk verhoogd tot begin 1974 en ze gedurende
dat jaar op een hoog peil gehandhaafd.

Gedurende de periode 1975-1978 was het verloop van de tarieven van
de Bank neerwaarts gericht, behalve tijdens de vier valutacrisissen,
waarvan de eerste twee (februari-maart en juli-september 1976) het rente-
verloop in 1976 sterk hebben beïnvloed. In 1978 zijn die tarieven
na de derde crisis (laatste weken van 1977) snel gedaald : van
eind 1977 tot eind maart 1978 is het gewogen gemiddelde renteper-
centage van de Bank teruggelopen van 7,73 tot 5,51 pct., een peil waar-
op het tot eind juni is gebleven. Bij de vierde valutacrisis, die zich
in juli 1978 aftekende, heeft de Bank het niet nodig geoordeeld onmiddel-
lijk met een plotselinge verhoging van haar tarieven te reageren. Het ging
om een crisis die o.m. op gang was gebracht door het vooruitzicht van
de start van het Europese monetaire systeem begin 1979 en die
voor een goed deel tot uiting kwam in opvragingen van niet-ingeze-
tenen op rekeningen in Belgische franken van de gereglementeerde markt,
die buitengewoon hoge bedragen hadden bereikt. Van juni tot september
steeg het gewogen gemiddelde rentepercentage van de Bank slechts van
5,50 tot 6,02 pct.

Het is maar in het begin van het vierde kwartaal dat de actie van de
Bank werd opgedreven. Op 12 oktober werden de herdiscontoplafonds ge-
splitst in twee subplafonds : de rentevoet voor het subplafond A, dat
drie vierde van het totale plafond vertegenwoordigt, bleef vastgesteld op
6 pct., de officiële discontovoet van de Bank sedert 27 juli, maar de rente-
voet van subplafond B werd van 6 tot 8,50 pct. verhoogd, net zoals het
voorschottentarief trouwens. De bijzondere rentetarieven, met name de
rentevoet voor de voorschotten boven de maandelijkse quota en die voor
het mobiliseren door het Herdiscontering- en Waarborginstituut van het
niet op de herdiscontoplafonds in mindering gebrachte papier, werden tij-
delijk vastgesteld in verhouding tot het interbankentarief voor drie maan-
den. Bijgevolg steeg de gewogen gemiddelde rentevoet van de Bank van
6,02 tot 7 pct. in de maand oktober. Vanaf haIf november was deze rente-
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voet neerwaarts gericht, maar in december sloeg deze beweging opnieuw
om ten gevolge van de stijging van het interbankentarief.

De herfinanciering door de Bank van de financiële instellingen heeft
weliswaar slechts een geringe uitwerking op de totale kosten van hun mid-
delen. Van 1970 tot 1978 lag het aandeel van het beroep op de Bank in het
geheel van de middelen van de banken gemiddeld lager dan .5 pct. Niet-
temin plant elke wijziging van de rentetarieven van de Bank zich voort op
de tussen de financiële instellingen toegepaste tarieven. Wanneer de Bank,
bijvoorbeeld, haar rentetarieven verhoogt, met of zonder andere restrictieve
maatregelen, verhogen de financiële instellingen met een tekort aan kas-
middelen, geconfronteerd met een gelijktijdige stijging van de rentetarieven
van het Herdiscontering- en Waarborginstituut, hun beroep op de mid-
delen van andere financiële instellingen met een overschot aan kasmid-

Tabel 17.

VORDERINGEN MET EEN LOOPTIJD VAN TEN HOOGSTE EEN JAAR
VAN DE BELGISCHE FINANCIELE INSTELLINGEN l ONDERLING

(Miljarden franken)

Oerni.Ideldou .2
Daggeld-

uitleningen

Brut ovordr-rlngen vnn alle finnnoiele instellingen
op ellwo!"

Ccr+ificeten
vnu het

Hentenfonds

Bij andere
instellingen
verworven
handels-

papier
3

----,----- Nettovorderingen
van (Ie banken
op de overige

f-inanciële
instellingen 4

Overige
vorderingen

1970 .............................. 7 9 16 15 47 5

1971 .............................. 7 11 19 19 56 9
1972 .............................. 7 12 18 25 62 9
1973 .............................. 9 15 l4 39 77 8
1974 .............................. 10 12 12 50 84 7
1975 .............................. 12 17 23 50 102 17
1976 .............................. 10 22 16 G3 III 6
1977 .............................. 12 17 20 75 124 10

1978 Eerste 10 maanden ...... ri 12 23 75 121 17

1 Banken, openbare kredietinstellingen, private spoarkassen. Hentenfonds en Herdiscontering- en \Vaarborginstituut ..
2 Bij de berekening van deze gemiddelden is het bedrag van het begin en "[ln het einde van de periode eenmanl en het

bedrag van de tussenliggende kwnrtunlultimos (in 1979 de tussenliggende manndultirno's) tweemaal in nunmerking
genomen.

3 In deze rubriek zijn opgetekend : het door de banken, de openbare kredietinstellingen en de private speurkussen als
belegging verworven handelspapier, evenals het handelspapier en de bankaccepten ondergebracht bij het Herdiscontering- en
Waerborginstituut, met uitzondering vun het gedeelte dat gefinancierd werd via herdiscontering bij de Nationale Bank
van België.

4 Deze nettovorderingen van de bunkeu worden verkregen door van hnn brutovorderingen. begrepen in de voorgaande
kolommen, hun brutoverplichtingen tegenover de overige finunciêl c instellingen af te trekken. Het teken - betekent
dnt de brutoverplichtingen groter zijn dan de brutovorderingen.
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delen, wat de door laatstgenoemde instellingen toegepaste rentetarieven
doet stijgen.

Uit tabel 17 blijkt dat, in vergelijking met het totale bedrag waarvoor
de financiële instellingen op elkaar een beroep doen, de netto schuldpositie
van de banken tegenover de overige financiële instellingen betrekkelijk
gering is. Bijgevolg kan een stijging van de rentetarieven van de Bank
met als gevolg een verhoging van de tarieven die de financiële instellingen
onder elkaar toepassen slechts een zwakke directe uitwerking hebben op
de totale kostprijs van de middelen van de banken. Maar de tussen de
financiële instellingen toegepaste rentetarieven bepalen die van de grote
deposito' s en van de deposito's in Belgische franken van niet-ingezetenen.

Tabel 18.

MIDDELEN EN BELEGGINGEN IN BELGISCHE FRANKEN VAN DE BANKEN
WAARVAN DE VERGOEDING AFHANKELIJK IS VAN DE GELDMARKTVOORWAARDEN

Middelen waru-van de vergoeding Saldo
n lhnukclijk is "fill elf' gr-ldmnrk tvoorwnnrden van de

middelen
en beleg-

Netto- gingen
Netto- schulden Schatkist-

waarvan Overige Kolom (c)
Beroep schulden in cert.lfi-

de ver- middelen ln pro-
Gemiddelden 1 op de regenover Belgische Cfl.Îell

goeding 5 centen
Nationale de overige Grote franken Tot anl -rfhnukelijl. van
Bnnk VUil Cnnnciële deposito's tegenover is van de kolom (d)

België instel- geldmarkt-., lingen
met-inge. voorwaar-

3
zetenen den

4

(c)=
(a) (b) (n ) - (h) (cl)

I (M iljorden fl'onhr1t) -~----
-------------- ._._._._---

1970 .................. 12 5 47 32 96 20 76 321
I

23,7
1971 .................. 4 9 49 47 109 2,1 85 373 I 22,8
1972 .................. 26 9 54 61 150 21 129 440 I 29,3

I

1973 .................. 40 8 80 91 219 21 198 530 37,4
1974 .................. 58 7 111 133 309 2'1 285 606 47,0

1975 .................. 19 17 lOG 145 287 23 264 675 39,1
1976 .................. 81 6 122 143 352 33 319 782 40,8

1977 .................. 71 10 147 161 389 42 347 8!J3 38,9

1978 Eerste 10 m. 86 17 151 168 422 2G 396 973 I 40,7

1 Dij de berekening vun deze gemiddelden is het bedrag van het begin en van het einde van de periode eenmaal en het
bedrag van de tussenliggende kwurtanlult.imo'a (in 1U78 van de tussenliggende mnnndultimo's) tweemaal in aanmerking
genomen.

2 Deze post omvat" behalve de voorschotten nan de bnuken tegen onderpond van overheidspapier en overheidsfondsen , het
door de banken bij de Bank geherdisconteerde papier - hnndclspaplcr en unnl.eccepten -, onverschil1ig of dat
rechtstreeks gebeurde of via het Herdiscontering- en Wnorborginstituut.

3 De cijfers van deze kolom zijn dezelfde ols die van de laatste kolom van tabel 17 mnnr met tegengesteld teken.
4 Inclusief de bonken, moedermnntschappijen, succursalen en filialen gevestigd in het Groothertogdom Luxemburg.
5 Direct opvraagbare deposito's, gewone termijndeposito's, deposi toboekjes , kasbons en obligaties.
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Via deze omweg oefent de Bank niet alleen indirect een onbetwistbare
invloed uit op de invoer en uitvoer van kortlopend kapitaal, maar
weegt zij eveneens op de kostprijs van bijna een kwart van de totale
middelen van de banken. Uiteindelijk hebben de nettomiddelen die de
banken tegen de rentetarieven van de geldmarkt verkrijgen, in vergelijking
met het totale bedrag van hun andere middelen (direct opvraagbare depo-
sito's, gewone termijndeposito's, depositoboekjes, kasbons en obligaties),
een reële en bovendien toenemende betekenis aangezien de eerstgenoemde
middelen in 197024 pct. en in 1978 41 pct. van de tweede vertegenwoor-
digden. Wanneer de Bank op de tussen financiële instellingen toegepaste
rentetarieven inwerkt, oefent zij bijgevolg werkelijk invloed uit op de debet-
rentepercentages van de banken. Zo kwam, in het eerste halfjaar van 1978,
met een daling met 2,23 punten van de gewogen gemiddelde rentevoet
van de Bank, een daling overeen met 2 punten van de rentevoet voor de
gewone kaskredieten van de banken, terwijl van juli tot oktober 1978 een
stijging met 1,5 punt van eerstgenoemde rentevoet gepaard ging met een
stijging met 2,25 punten van de tweede. Men stelt vast dat de opwaartse
impuls, uitgaande van de Bank, beter werd opgevolgd dan de neerwaartse.
Het is ook zo dat de verhoging van de gewogen gemiddelde rentevoet
gedurende de periode juli-oktober 1978 werd afgeremd door de beperkte
omvang (0,5 punt) van de verhoging van de discontovoet voor handels-
papier in mindering gebracht op het totale plafond en vervolgens op het
subplafond A, dat een aanzienlijk deel vertegenwoordigt van het beroep
dat de banken op de Bank doen, maar dat slechts een gering percentage
betekent van hun gezamenlijke middelen. Toch werd die asymmetrie
reeds vroeger waargenomen, althans in de vorm van een zeker tijds-
verschil. Een daling van de debetrente houdt immers meestal een ver-
nauwing in van de bruto bemiddelingsmarge van de banken, terwijl
een stijging van die rente over het algemeen een tegengesteld effect
heeft.

De weerslag van de wijzigingen in de tarieven van de Bank op de
kosten van de middelen van de openbare kredietinstellingen en van de
private spaarkassen is daarentegen klaarblijkelijk gering, want de
middelen die deze instellingen zich verschaffen tegen de tarieven van
de geldmarkt bedragen slechts 3 of 4 pct. van hun andere middelen.
Overigens wordt die weerslag meer dan goedgemaakt door die op het ren-
dement van de beleggingen : de betrokken financiële instellingen hebben
namelijk meer beleggingen dan middelen waarvan de vergoeding afhangt
van de geldmarktvoorwaarden. De debetrentetarieven van deze instellin-
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Tabel 19.

BELEGGINGEN EN MIDDELEN IN BELGISCHE FRANKEN VAN DE OPENBAHE
KREDIETINSTELLINGEN EN VAN DE PRIVATE SPAAHKASSEN WAARVAN DE

VERGOEDING AFHANKELIJK IS VAN DE GELDMARKTVOOHWAARDEN

Gemiddelden l

Beleggingen waarvan de vergoeding af- waarvan
hankelijk is van de geldmnrktvoorwanrdcn de ver-

I -r-r- ,- __ -----. Isoeding .af
han l<elijk
is van de

geldmarkt-
VOOI'-

waarden
(grole

deposito's)
(h)

verworven
nls

belegging

1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978 Eerste 10 maanden ...

Nebtover-
deringen

op de Schatkist-fi~1:~r~r6~ecertfûceton
instel-
lingen

Hondels·
PIlpier

10
14

13
10

!l
13
11

14

16

6

7

11

14

13
20
17

15

16

(Miljarden fran"c>.)

30
43
40
35
26
50
42
71

76

(a)

46
64
6'1

48
83
70

100
108

Middelen

39,0

64,6
41,0

54,3
52,0

48,1

van

34,8

Overige

middelen in pro-
centen

Kolom (h) Kolom (h)
in pro-
centen

(c)

kolom (a) kolom (c)
van

16
20
19
23
31
34
38

506
583
675
768
863

1.018

1.175

1.332
1.4!l2

31,3
29,7

52
52

3,2
3,4
2,8
3,0

3,6
3,3
3,2
3,9
3,5

1 Bij de berekening van deze gemiddelden 15 het bedrag van het begin ell van het, ciude van de periode eenmaal en het
bedrag van de tussenliggende kwnrtealultimo'e (in 1978 van de tussenliggende mnandultlmo's) tweemaal in aanmerking
genomen.

2 Direct opvraagburo deposito's, gewone termijodepoaito's. spaarboekjes, kusbons Cil obligaties.

gen, meer in het bijzonder die op lange termijn, worden dan ook beïnvloed,
niet door de tarieven van de Bank, maar door het rendement van de staats-
leningen, dat de tarieven van hun kasbons en obligaties bepaalt, en door
de rente die wordt uitgekeerd over spaarboekjes.
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Beheer





De Bank betreurt het overlijden, op 31 december 1978, van de heer
Marcel Leclercq, erevoorzitter van het College der Censoren.

Zij zal met erkentelijkheid de herinnering bewaren aan deze bekwame
man die, gedurende twintig jaar, een -onvermoeibare en gewaardeerde
medewerking aan de werkzaamheden van het College der Censoren en
van de Algemene Raad heeft verleend.

** *

Overeenkomstig artikel83 van de statuten is de algemene vergadering
van aandeelhouders op 27 februari 1978 overgegaan tot de statutaire ver-
kiezingen.

Zij vernieuwde de mandaten van regent van de heer William Fraeys,
gekozen onder de leidende personen van de financiële instellingen van
openbaar nut, en van de heer Roger Ramaekers, voorgedragen door de
meest representatieve handelsorganisaties.

Tevens heeft de vergadering voorzien in de vervanging van de heer
Louis Van Helshoecht, regent die, nadat hij in 1976 de leeftijdsgrens van
67 jaar had bereikt, door de Minister van Financiën ertoe was gemachtigd,
op grond van artikel 56 van de statuten, zijn mandaat te voleindigen. De
heer Luc Aerts, kandidaat gekozen onder de leidende personen van de
financiële instellingen van openbaar nut, is hem opgevolgd.

Naar aanleiding van het afscheid van de heer Van Helshoecht heeft
de heer Gouverneur het op prijs gesteld hem tijdens de vergadering hulde
te brengen voor de uitstekende diensten die hij gedurende vijftien jaar
aan de Bank heeft bewezen, eerst als censor en sedert 1969 als regent.
Uit erkentelijkheid heeft de vergadering hem de titel van ereregent ver-
leend.
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Wat de aanWI]Zmg van de censoren betreft, heeft de vergadering
het mandaat van de heren Alex Florquin, Jacques Delruelle, Hubert
Detremmerie en Joseph Polet verlengd.

Met toepassing van de artikelen 53 en 55 van de statuten, verstrijken
deze mandaten van regent en van censor na de gewone algemene verga-
dering van februari 1981.
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Personeel





De Bank wenst hulde te brengen aan de nagedachtenis van de vroeg-
tijdig overleden personeelsleden : Dokter Marcel Romain, sedert 1971
hoofd van de Medico-Sociale dienst, de heer Arthur Vanborm, personeels-
lid van het agentschap te Gent, de heer René Ackermans, Mevr. Désirée
De Gieter-Lauwers en de heer Jean Godts, personeelsleden van het Hoofd-
bestuur. Zij zullen in de herinnering blijven voortleven.

** *

Zijn met pensioen gegaan na een lange en vruchtbare loopbaan: de
heren Armand Vranckx, adviseur van de directie, chef van het personeel,
Jean Gras, onderdirecteur, chef van het departement Bijbanken en Agent-
schappen, Kamiel Dewaele, beheerder van de bijbank te Antwerpen,
Raymond Pinsart, agent te Wavre. De Bank dankt ze hier andermaal voor
de door hen bewezen diensten.

Met genoegen feliciteert zij eveneens haar talrijke medewerkers uit de
diensten bij het Hoofdbestuur en uit de vestigingen in de provincie, die
in 1978 werden gepensioneerd, met name de heren Roger Baeke, Gilbert
Ballez, Albert Beerens, Mej. Suzanne Blanjean, de heer Fernand Blot,
Mevr. Maria Boudart-Baudry, de heren Thomas Boudart, Albert Braibant,
Edmond Bouwens (t), Emile Charton, Philippe Collignon, Mevr. Hélène
Collin-Ramaekers, Mevr. Jeanne Debulpaep-Van Bever, Mevr. Camille
De Graeve-Libert, Mevr. Irène De Herdt-Dufourny, Mej. Christiane
Delaunois, de heer Edmond Demorsy, Mevr. Jacqueline Denier-
Dekempeneer, Mej. Ghislaine De Prijek, de heren Joseph Devondel, Lucien
De Vijdt, Franciscus De Waele, Frédéric Gay, Jan Gervais, Mevr. Flore
Heneman-Matterne, de heer Marcel Hoste, Mevr. Joséphine [anssens-
Goovaerts, de heren Alphonse Jaspers, Florimond Jochmans, Albert
Lambeau, Albert Letellier, Willy Louwagie, Jules Mahon, Maurice
Marcelis, René Marchand, Mevr. Jeanne Meubus-Mevessen, de heren

103



Justin Albert Moens, Joseph Mombaerts, Karel Mostmans, Baziel Nolmans,
Victor Pâquet, Franciscus Peeters, Albert Pirons de Baelen, Guillaume
Pissens, Emile Schümmer, Petrus Siccard, Jozef Siebens, François Sluys,
François Tastenhoye, Gilbert Timperman, Mej. Irène Van As, Mevr. Denise
Van Hoeve-Dysseler, de heer Lucien Van MeUaert, Mevr. Marie-Henriette
Verhellen-Hendricks, de heren Jan-Baptist Verhest, Jean-Baptiste Verhulst,
Mevr. Marie-Henriette Versluys-Flémal, de heren Jan Vollon en Hubert
Vos.

De Bank wenst hun het allerbeste toe.

** *

De functie van chef van het personeel wordt sedert 1 april1978 waar-
genomen door de heer Jean Poullet, onderdirecteur, die de leiding had van
het departement Organisatie. Zijn opvolger als chef van dit departement
is de heer Bernard Lietaer, onderdirecteur.

De heer Roger Vanden Branden, op 1 januari 1979 benoemd tot
gouverneur van het ((Fonds de Réétablissement du Conseil de l'Europe n ,

werd aan het hoofd van het departement Buitenland vervangen door de
heer François Heyvaert, inspecteur-generaal; de heer Paul Adriaens,
afdelingshoofd, werd belast met de leiding van de Wisseldienst. vroeger
toevertrouwd aan de heer Heyvaert.

Dokter Jean De Rede volgde wijlen Dokter Marcel Romain op als
hoofd van de Medico-Sociale dienst.

Bij het vertrek van de heer Kamiel Dewaele, is de heer Henri Allaer
benoemd tot beheerder van de bijbank te Antwerpen.

In 1978 werden vier agentschappen gesloten : Oudenaarde, op
31 maart, Veurne en Wavre, op 30 juni, en Mouscron, op 30 september.
Het personeel van deze agentschappen werd ingedeeld bij andere vestigin-
gen of bij het Hoofdbestuur. Twee agenten, de heren Frans Vanherp en
Freddy Depuydt, zijn teruggekeerd naar het Hoofdbestuur; de heer Jean-
François Kervyn de Marcke ten Driessche is overgegaan naar het agent-
schap te Charleroi.

** *
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In het sociale vlak werd in 1978 uitvoering gegeven aan het tweede
gedeelte van de bepalingen van de collectieve overeenkomst van 29 april
1977, houdende transponering van het op 17 februari 1977 in de bank-
sector gesloten akkoord inzake sociale programmering, alsmede aan de
maatregelen opgenomen in de bedrijfsovereenkomst die na het sectorieel
akkoord tot stand kwam.

De collectieve overeenkomst van 29 april1977 verviel op 30 juni 1978,
d.w.z. op dezelfde datum als het akkoord inzake sociale programmering dat
op 17 februari 1977 in de banksector werd gesloten. Over de transponering
op de betrokken overheidskredietinstellingen, van het nieuwe akkoord dat
op 14 december 1978 in de paritaire commissie der banken tot stand kwam,
zullen onderhandelingen worden gevoerd met de vier vakbondscentrales
die de genoemde overeenkomst van 29 april 1977 hebben ondertekend.

Paritaire werkgroepen zijn tijdens het boekjaar 1978 doorgegaan met
de studie van verscheidene problemen van gemeenschappelijk belang,
in hoofdzaak de codificatie van de voorwaarden voor de indienstnemingen
en de bevorderingen, de uitwerking van de wijzen van toepassing van een
deeltijdse arbeidsregeling en de verandering van de richtsnoeren inzake
algemene arbeidsomstandigheden en organisatie van het werk.

Het werk i.v.m. de systematische functiebeschrijving en -classilicatie
zal weldra beëindigd zijn. Hierdoor moet de structuur van het personeels-
bestand beter in overeenstemming kunnen worden gebracht met de be-
hoeften van de departementen en de diensten van de Bank.

De variabele werktijd, op 1 juli 1977 bij wijze van proef ingevoerd, gaf
voldoening.

De beperkende bepalingen op sociaal gebied, opgenomen in de wet
van 5 augustus 1978, houdende economische en budgettaire hervormingen,
hebben aanleiding gegeven tot een staking van vijf dagen in de overheids-
kredietsector. Met medewerking van het hoger kaderpersoneel en van
het personeelopgeëist krachtens de wet van 19 augustus 1948 betreffende
de prestaties van algemeen belang in vredestijd, kon de Bank de taken
volbrengen die haar bij koninklijk besluit van 31 mei 1972 zijn opgelegd.

** *
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De Bank blijft streven naar de modernisering van haar uitrusting,
met het doel de arbeids- en de veiligheidsvoorwaarden voor haar personeel
te verbeteren.

** *

Het aantal stagiairs en stagiaires, door de Bank op voorstel van de
Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening tewerkgesteld krachtens de wet
betreffende de economische herstelmaatregelen, werd verdubbeld over-
eenkomstig de bepalingen van de wet van 22 december 1977. Uit dien
hoofde zijn bij de Bank momenteel tweeënvijftig jongeren werkzaam. Tot
nu toe heeft zij aan honderd tweeëntachtig jongelieden op verscheidene
niveaus een aanvullende opleiding gegeven. Degenen die zich voor de
selectie hebben aangemeld en ze met goed gevolg hebben ondergaan,
werden in dienst genomen of ingeschreven op de reservelijst van geschikt
bevonden sollicitanten.

De Bank heeft in juli en augustus 1978 werkgelegenheid geboden aan
een aantal jobstudenten; de kandidaten werden geselecteerd op grond van
sociale criteria. Dit experiment is voor de Bank en voor de betrokkenen
positief gebleken; het heeft de werkzaamheden van de diensten tijdens de
moeilijke vakantieperiode vergemakkelijkt.

** *
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Ontleding van de

Jaarrekeningen betreffende

het boekjaar 1978





BALANS

ACTIVA

F 72.295.013.245 72.531.856.180

GOUDVOORRAAD

Per 31 december 1977 Per 31 december 1978

Overeenkomstig de bepaling van de Belgische munteenheid gegeven
in artikel l, § l, 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 1978, ten belope van F 236.842.935, vloeit voort uit
een goudrestitutie aan België door het Internationaal Muntfonds, in uit-
voering van de overgangsbepalingen opgenomen in paragraaf 7 van
bijlage B, bij de statuten van het Fonds 1.

Per 31 december 1978, is de goudvoorraad als volgt verdeeld :

goud in het buitenland .

goud in België

F

F

72.172.166.685

359.689.495

F 72.531.856.180

INTERNATIONAAL MUNTFONDS

Onder deze rubriek zijn geboekt, tegen F 48,65724 voor één B.T.R. \
de activa verworven bij toepassing van de tussen de Staat en de Bank
gesloten overeenkomsten in verband met de rechten en plichten van
België als lid van het Internationaal Muntfonds en als deelnemer in het
departement van de bijzondere trekkingsrechten van het Fonds 3.

1 Zie blz. UI van onderhavig verslag.
2 0,888671 gr. fijn goud, definitie van het bijzondere trekkingsrccht (B.T.R.).

0,0182639 gr. fijn goud, definitie van de Belgische frank (art. I, § 1 van de wet dd. 3 juli 1972).
3 Wet dd. 24 maart 1978.
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Deelneming
Per 31 december 1977

F 26.717.960.240

Per 31 december 1978

19.407.130.813

Het bedrag voorkomend onder de rubriek ((Deelneming ))vertegen-
woordigt de tegenwaarde van de trekkingsrechten in de reservetranche
van België.

In vergelijking met vorig jaar is het geslonken met F 7.310.829.427
ten gevolge van de hierna vermelde bewegingen

a) Aanwending van de tegoeden in Belgische franken
van het Internationaal Muntfonds ingevolge een
trekking door ]amaïca . . F

b) Vereffening in Belgische franken van de vergoe-
ding aangaande het productieve gedeelte van de
reservetranche van de deelneming van België, voor
het boekjaar afgesloten per 30 april 1978 (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 uit hoofde van de Algemene Lenings-
akkoorden . F

d) Aanwending door het Fonds van tegoeden in Bel-
gische franken ter gedeeltelijke terugbetaling van
een lening toegestaan door België uit hoofde van
de Algemene Leningsakkoorden . . F 147.219.048

e) Uitgaven van het Fonds voor eigen rekening. F 1.428.576
-----

1.127.122.533

Vermeerderingen :

F
Verminderingen :

a) Aangroei van de tegoeden in Belgische franken van
het Internationaal Muntfonds ingevolge terugkopen
van hun nationale valuta tegen Belgische franken
en/of de aankoop van bijzondere trekkingsrechten
tegen Belgische franken door volgende landen :
Argentinië, Australië, Cyprus, Finland, Italië, Dem.
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Volksrepubliek van Jemen, Mexico, Spanje, Ver-
enigd Koninkrijk, Zaïre, Zuid-Afrika. . F

b) Vereffening in Belgische franken van een deel
van hun quotumverhoging door volgende landen :
Nigeria, Noorwegen . . F

c) Vereffening in Belgische franken van goudcessies
door het Internationaal Muntfonds overeenkomstig
de overgangsbepalingen opgenomen in paragraaf 7
van bijlage B, bij de statuten van het Fonds, zoals
ze op 1 april 1978 werden gewijzigd.

Die bepalingen voorzien in :

1. de voortzetting van de trapsgewijze teruggave
aan de Lid-Staten, tegen hun valuta, van een
zesde van het goudbezit van het Fonds op
31 augustus 1975 1 • • F

2. de voortzetting van de verkoop ten gunste van
de ontwikkelings-Lid-Staten van een ander zesde
van het goudbezit van het Fonds op diezelfde
datum; de Belgische frank werd door een aan-
koper gebruikt voor de vereffening aan het
Fonds van een gedeelte van de aankoopprijs,
overeenstemmend met de tegenwaarde op
grond van een bijzonder trekkingsrecht voor
0,888671 gr. fijn goud . F 228.669.273

--------

F 8.437.951.960

7.310.829.427Nettovermindering . F

Leningen 2

7.157.430.957

815.008.770

236.842.960

F 1.467.760.096

Per 31 december 1977 Per 31 december 1978

689.904.242

In de loop van het jaar 1977 heeft de Bank, ter ontheffing van de
Belgische Staat, aan het Internationaal Muntfonds leningen toegestaan
uit hoofde van de Algemene Leningsakkoorden ter financiering van trek-
kingen op het Fonds door Italië en het Verenigd Koninkrijk.

1 Zie blz. 109 van onderhavig verslag
2 Zie verslag nopens de verrichtingen van het boekjaar 1969, blz. 150 en 151.
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Die leningen werden in 1978 gedeeltelijk terugbetaald. Het bedrag
dat per 31 december 1978 onder de betrokken rubriek voorkomt, vertegen-
woordigt het nog uitstaande saldo van de lening toegestaan in verband
met de trekking door het Verenigd Koninkrijk.

Bijzondere trekkingsrechten

Per 31 december 1977 Per 31 december 1978

F 19.808.864.595 20.150.684.966

De toeneming ten belope van F 341.820.371 vloeit voort uit de
vereffening in bijzondere trekkingsrechten van intresten op het tegoed van
België in bijzondere trekkingsrechten, voor het boekjaar afgesloten per
30 april 1978, na aftrek van de door het Fonds aangerekende provisie
op het bedrag van de netto cumulatieve toewijzing van bijzondere trek-
kingsrechten (art. XX van de statuten van het Fonds).

De per 31 december 1978 geboekte actiefpost van F 20.150.684.966
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.

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

De tegoeden en verplichtingen van de Bank in vreemde valuta's
zijn in de balansen per 31 december 1977 en per 31 december 1978 voor
volgende bedragen, overeenstemmend met de tegenwaarde ervan tegen
de spilkoersen, opgenomen

Per 31 december 1977 Per 31 december 1978

Vreemde valuta's .F 101.161.041.651 106.125.914.908
Te ontvangen vreemde valuta's
en goud. . F

----------------
Totaal. . F

Te leveren vreemde valuta's en
goud 3 F 28.284.146

----------------
Nettopositie . . F 101.132.757.505

101.161.041.651 106.125.914.908

16.206.781.685

89.919.133.223

l Zie blz. 124 van onderhavig verslag.
2 Zie blz. 126 van onderhavig verslag.
3 De lopende verrichtingen luiden alle in vreemde valuta's.
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De nettopositie per 31 december 1978 omvat dollars van de Verenigde
Staten van Amerika gedekt door de waarborg van de Belgische Staat voor
een bedrag van F 89.017.683.272 1 tegen de spilkoers van 40,3344 Belgische
frank voor één dollar. Het verschil tussen de gemiddelde aankoopprijs
en de spilkoers wordt geboekt op de rekening « Uitgedrukte en niet-
gerealiseerde koersverschillen)) die voorkomt onder de passiva-overgangs-
rekeningen 2.

Uitgedrukt in dollars, stemt het bedrag van F 89.017.683.272 overeen
met $ 2.206.991.632 wat een daling betekent met $ 264.417.472 t.O.V.
31 december 1977.

Die daling resulteert in hoofdzaak uit volgende bewegingen

Vermeerderingen :

a) Netto-ontvangsten uit hoofde van aankopen en verkopen van dollars
op de wisselmarkt te Brussel ($ 178 miljoen);

b) Overschot van de aankopen van dollars van centrale banken boven
de verkopen eraan ($ 108 miljoen);

c) Rente-ontvangsten betreffende de productieve activa op het buitenland
verminderd met in vreemde valuta's vereffende debetrente op de
schuld tegenover het Europees Fonds voor Monetaire Samenwerking
($ 116 miljoen);

d) Terugbetaling van de financiële bijstand op middellange termijn ver-
strekt aan de Italiaanse Republiek ($ 162 miljoen) 3.

Verminderingen :

a) Netto-uitgave van dollars uit hoofde van aankopen van en verkopen
aan de Schatkist, de openbare kredietinstellingen en de cliënteel van
de Bank ($ 35 miljoen);

b) Vereffeningen onder Europese landen krachtens de akkoorden betref-
fende de vernauwing van de schommelingsmarges ($ 794 miljoen).

1 Het verschil tussen F 89.017.683.272 en F 89.919.133.223 vertegenwoordigt de tegenwaarde van
saldi in vreemde valuta's die op de officiële valutamarkt te Brussel worden genoteerd o.m. de
tegenwaarde van guldens voor F 660.097.859.

2 Zie blz. 127 van onderhavig verslag.
3 Zie blz. 115 van onderhavig verslag.
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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 24 maart 1978 werd gewijzigd.

INTERNATIONALE AKKOORDEN

Per 31 december 1977 Per 31 december 1978

F 444.056.993 392.877.724

Onderhavige rubriek is bestemd 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 1978 geeft het uitstaande
bedrag weer van de voorschotten die werden verleend krachtens die
akkoorden waarvan de uitvoering onder toepassing valt van de overeen-
komst van 15 juni 1972 tussen de Staat en de Bank.

VOORSCHOT AAN HET I.M.F. l

Per 31 december 1977 Per 31 december 1978

F 9.731.448.000 9.374.341.908

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 slinkt met F 357.106.092 ten gevolge van terugkopen
door Lid-Staten, begunstigden van bedoelde bijstand.

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

De Bank is gedekt door de waarborg van de Belgische Staat krachtens
art. 6 van de besluitwet n' 5 van 1 mei 1944, dat de laatste keer bij de
wet van 24 maart 1978 werd gewijzigd.

l Zie verslag nopens de verrichtingen van het boekjaar 1975, blz. 141.
2 Zie noot 2 blz. 109 van onderhavig verslag.
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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.

Ingevolge de op 15 oktober 1978 te Luxemburg door de Ministers van
Financiën van de Lid-Staten getroffen beschikkingen werd de boekings-
koers teruggebracht van F 48,6572 tot F 47,7031 per rekeneenheid.

Op de balans per 31 december 1978 komt geen vordering voor.

E.E.G. : FINANCIELE BIJSTAND OP MIDDELLANGE TERMIJN 2

Per 31 december 1977 Per 31 december 1978

F 6.538.206.240

De lening op middellange termijn die de Bank, ter ontheffing van de
Belgische Staat, aan de Italiaanse Republiek had verleend overeenkomstig
de op 17 december 1974 aangenomen richtlijn van de Raad van de Euro-
pese Gemeenschappen werd in de loop van het jaar 1978 terugbetaald door
middel van vier trimestriële stortingen, waarvan de laatste vervroegd werd
uitgevoerd. De terugbetalingen geschiedden, zoals de terbeschikkingstel-
ling van het bedrag van de lening, in dollars van de Verenigde Staten van
Amerika.

DEBITEUREN WEGENS TERMIJNVERKOPEN VAN VREEMDE VALUTA'S
EN GOUD

Per 31 december 1977 Per 31 december 1978

F 11.889.124.048

Onderhavige rubriek geeft de verbintenissen weer aangegaan tegen-
over de Bank door kopers van vreemde valuta' s, te leveren op termijn tegen

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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betaling in Belgische franken. Die verbintenissen stemmen overeen met
de tegenwaarde van de vreemde valuta's tegen de koers van de verrichting.

Het bedrag voorkomend op de balans per 31 december 1978 betreft
termijnverkopen aan de Openbare Schatkist, die verband houden met uit-
giften van in dollars van de Verenigde Staten van Amerika luidende schat-
kistbons, waartoe de Staat einde september - begin oktober overging.

HANDELSP APIER
Per 31 december 1977 Per 31 december 1978

F 59.670.308.557 78.992.684.358

Zoals de voorgaande jaren, bestond de portefeuille handelspapier per
31 december 1978 uitsluitend uit gedisconteerd papier, betaalbaar in
België '.

VOORSCHOTTEN OP ONDERPAND

De voorschotten op onderpand kunnen worden ingedeeld als volgt
Per 31 december 1977 Per 31 december 1978

Instellingen waarvoor een bijzon-
dere wet geldt 2 F 7.815.423.202 14.171.938.565

Banken F 48.956.535 2.046.118.934

Ondernemingen en particulieren F 15.486.831 561.398.84,1)

Totaal. .F 7.879.866.568 16.779.456.344

OVERHEIDSEFFECTEN

Per 31 december 1977 Per 31 december 1978

Belgische overheidseffecten . F 37.000.000.000 37.000.000.000

Luxemburgse overheidseffecten F

i De geciteerde bedragen omvatten de handelswissels geherdisconteerd door het Herdiscontering-
en Waarborginstituut tegen het bijzonder rentepercentage van toepassing op het door hem afge-
leverd, niet op de herdiscontoplafonds aangerekend papier, te weten :

Per 31 december 1977 Per 31 december 1978

2 Essentieel het Rentenfonds.
5.945 miljoen 10.401 miljoen
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De overeenkomsten dd. 14 september 1948, 15 april 1952, 30 maart
1968,23 juli 1974 en 15 juli 1977, gesloten met de Belgische Staat op grond
van artikel 20 van de statuten, bepalen de aanvaardingsvoorwaarden voor
effecten die onder deze rubriek voorkomen.

De jongste overeenkomst stelt de maximumgrens
vast op . . F

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

38.250.000.000

1.250.000.000

BIJZONDERE BIJSTAND AAN HET RENTENFONDS

Per 31 december 1977 Per 31 december 1978

F 2.800.000.000 15.950.000.000

De voorwaarden en modaliteiten van toepassing op die bijstand maken
het voorwerp uit van een protocol waardoor de vorenvermelde overeen-
komst van 15 juli 1977 wordt aangevuld en dat op dezelfde datum tussen de
Minister van Financiën, het Rentenfonds en de Bank werd gesloten 1.

Het maximumbedrag van de bijzondere bijstand aan het Rentenfonds
dat veranderlijk is, bereikte in 1978 als hoogste cijfer F ,50 miljard. Per
31 december 1978 was het vastgesteld op F 30 miljard.

DE EL- EN PASMUNT

Per 31 decomber 1977 Per 31 december 1978

Thesauriebiljetten F 239.082.470 280.495.400

Metaalgeld F 127.2,51.301 138.488.355

Totaal F 366.333.771 418.983.755

De bepalingen ten aanzien van de terugbetalingsmodaliteiten van
het surplus boven de contractuele grens van 700 miljoen frank 2, moesten
sedert 1959 niet meer worden toegepast.

1 Zie verslag nopens de verrichtingen van het boekjaar 1977, blz. 100.
2 Zie verslag nopens de verrichtingen van het boekjaar 1962, blz.ISO.
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TEGOED BIJ HET BESTUUR DER POSTCHECKS

Per 31 december 1977 Per 31 december 1978

Rekening A
Rekening B'

F
F

2.047.598
2.446.130.271

2.046.304
2.018.465.275

Op verzoek van de Openbare Schatkist stort de Bank op een bijzon-
dere 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 Schatkist werden ge-
stort maar nog niet door de begunstigde landen aangewend.

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 1977 Per 31 december 1978

F 400.000.000

Het bedrag dat onder deze rubriek per 31 december 1977 uitstond
vertegenwoordigde het nog niet-afgeloste saldo van de speciale schat-
kistbons die door de Staat aan de Bank werden afgeleverd in uitvoering
van de overeenkomst tussen beide dd. 31 december 1973, waarbij het
ten laste nemen door de Staat van de minderwaarde, teweeggebracht door
de devaluatie, op 12 februari 1973, van de dollar van de Verenigde Staten
van Amerika, is geregeld 2.

In afwijking van de beschikkingen van de overeenkomst van 31 de-
cember 1975 3, waarbij de aflossingsmodaliteiten van genoemde bons
werden gewijzigd, heeft de Staat de laatste twee annuïteiten, van ieder
F 200 miljoen, betaald einde december 1978.

l Zie blz. 124 van onderhavig verslag.
2 Zie verslag nopens de verrichtingen van het boekjaar 197.'3,bijlage 7, blz. 215.
3 Zie verslag nopens de verrichtingen van het boekjaar 1975, bijlage 8, blz. 231.
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VOORLOPIGE AANPASSING NAAR AANLEIDING VAN DE WET d.d.
S JULI 1972 l

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.

TE INNEN WAARDEN
Per 31 december 1977 Per 31 december 1978

F 2.241.070.094 9.152.128.283

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

In het cijfer per 31 december 1978 is bovendien een bedrag begrepen
van F 6.004 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 .'31december 1977 Per 31 december 1978

F 6.066.641.195 6.498.177.771

De overheidsfondsen en andere effecten verworven krachtens arti-
kelen 18 en 21 van de statuten staan tegen hun aankoopprijs geboekt 2.

l Zie verslag nopens de verrichtingen van het boekjaar 1973, blz. 128.
2 Art. 23 van de statuten : « De overheidsfondsen in het bezit van de Bank mogen geboekt worden

tegen hun aankoopprijs indien deze gelijk is aan of lager dan de terugbetalingsprijs ».
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De toeneming met F 431.536.576, 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 1977 Per 31 december 1978

F 2.191.490.623 2.150.033.756

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

De vernieuwing van de lokalen en technische installaties en de
aankoop van materieel en meubelen leiden niet tot een activavermeer-
dering. De betrokken uitgaven zijn afgeschreven via het debet van de
resultatenrekening 1; materieel en meubelen worden pro memorie geboekt.

Het verschil tussen de rekening Il Gebouwen, materieel en meubelen II

op de actiefzijde, en de rekening Il Afschrijving van gebouwen, materieel
en meubelen n , op de passiefzijde, komt overeen met de boekwaarde van
de terreinen.

WAARDEN VAN DE PENSIOENKAS VAN HET PERSONEEL

Per 31 december 1977 Per 31 december 1978

F 9.043.828.349 10.293.470.659

Deze waarden bestaan hoofdzakelijk uit tegen de aankoopprijs
geboekte overheidsfondsen. De rekening op de passiefzijde Il Pensioenkas
van het Personeel II 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.

1 Zie blz. 141 van onderhavig verslag.
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xcnvA-OVERGANGSREKENINGEN

Per 31 december 1978 zien de activa-overgangsrekeningen er uit als
volgt:

a) Te vorderen rente op de voorschotten op onderpand
en op de verrichtingen met het buitenland. . F 948.629.660

b) Te vorderen rente op overheidsfondsen verworven
krachtens de statuten . . F 280.306.546

c) Voorraden voor de Drukkerij, voor de diensten van
de Bank en drukwerk in uitvoering . . F 94.673.231

d) Overschot op de in april, juli, september en decem-
ber 1978_verrichte vervroegde stortingen inzake
vennootschapsbelasting, over te dragen naar het
boekjaar 1979 . . F 150.000.000

e) Waarden van het Fonds van de Honderdste Ver-
jaring. De inkomsten van dit fonds, opgericht ter
gelegenheid van de honderdste verjaardag van de
Bank en aangevuld in 1964, in 1968, in 1969, in
1970 en in 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 51.204.597

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.

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

29.863.566

Totaal. . F 1.554.677.600
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PASSIVA

BANKBILJETTEN IN OMLOOP

Per 31 december 1977 Per 31 december 1978

F 335.404.472.100 359.902.982.500

Het bedrag van de bankbiljettenomloop per 31 december 1978 ver-
toont een toeneming t.O.V.31 december 1977 met . F 24.498.510.400

De samenstelling ervan, per coupure, ziet er uit als volgt :
Per 31 december 1977 Per 31 december 1978

F 5.000 .F 149.128.470.000 175.849.410.000
F 1.000 .F 163.890.402.000 160.385.219.000
F 500 .F 10.538.118.000 10.897.492.500
F 100 F 11.847.482.100 12.770.861.000

Totaal .F 335.404.472.100 359.902.982.500

Onderstaande cijfers geven het verloop van die samenstelling weer
sedert 1974.

1974 1975 1976 1977 1978

(in miljarden franken)

F .5.000 79,2 103,4 122,0 149,1 175,8
F 1.000 156,2 163,8 163,4 163,9 160,4
F 500 10,0 10,1 10,3 10,5 10,9
F 100 10,7 11,1 11,5 11,9 12,8

256,1 288,4 307,2 335,4 359,9

De relatieve belangrijkheid van het biljet van F 5.000 nam geleidelijk
toe van 30,9 pct. tot 48,9 pct.; die van het biljet van F 1.000 daalde van
61 pct. tot 44,6 pct.; in absolute waarde wordt zelfs, voor het jaar 1978, een
vermindering met 3,5 miljard van de gezamenlijke omloop van het biljet
van F 1.000 vastgesteld.

Het volume der biljetten van F 500 verandert nauwelijks.

Sedert 5 april 1978 geeft de Bank een nieuw biljet uit van F 100, type
cc Beyaert ));het maakt deel uit van een reeks biljetten die de figuur en het
werk van beroemde Belgische personages uit de 1ge eeuw in herinnering
brengen en die de huidige biljetten geleidelijk zullen vervangen; per
31 december 1978 vertegenwoordigen de biljetten, type cc Beyaert )),
26,5 pct. van de biljettenomloop van F 100.
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REKENINGEN-COURANT EN DIVERSEN

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

Schatkist, gewone rekening. . F

Schatkist, buitengewone conjunc-
tuurtaks 1 • F

Instellingen waarvoor een bijzon-
dere wet geldt F

Banken in België F
Ondernemingen en particulieren F

Banken in het buitenland, gewone
rekeningen F

Te betalen waarden F

Totaal F

Per 31 december 1977

6.526.036

6.954.718

207.244.976

504.135.155

833.785.450

861.010.564

1.998.231.391

4.417.888.290

Per 31 december 1978

2.809.305

2.933.289.697

389.737.960

733.219.308

1.149.990.251

3.256.139.752

8.465.186.273

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

Financiële bijstandsakkoorden F

Andere akkoorden . F

Per 31 december 1977

2.446.130.271

376.389.983

Per 31 december 1978

2.018.465.275

350.414.687

1 Artikel 7 van de wet d.d. 12 maart 1957 bepaalde dat de opbrengst van die belasting globaal dien-
de te worden ingeschreven op een speciale rekening die onder een afzonderlijke rubriek moest voor-
komen op de staten en balansen van de Bank. In uitvoering van art. 12 van de wet van 22 decem-
ber 1977 houdende de rijksmiddelenbegroting voor het begrotingsjaar 1978, werd het saldo van
de rekening « Schatkist, buitengewone eonjunctuurtaks » in de Rijkskas gestort.
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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 wordt op een ten name van de Bank geopende postrekening 1.

Worden geboekt onder de subrubriek « Andere akkoorden )), de
tegoeden in Belgische franken aangehouden :

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

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

Per 31 december 1978 zijn bovengenoemde tegoeden als volgt samen-
gesteld :

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

330.103.395

20.311.292Betalingsakkoorden

INTERNATIONAAL MUNTFONDS :

Bijzondere trekkingsrechten, netto cumulatieve toewijzing

Per 31 december 1977 Per 31 december 1978

F 10.186.198.565 10.186.198.565

Ten belope van haar saldo is de rekening (( Bijzondere trekkings-
rechten, netto cumulatieve toewijzing )) de tegenpost van de rekening
op de actiefzijde « Internationaal Muntfonds : Bijzondere trekkings-
rechten)) 2.

l Zie blz. 118 van onderhavig verslag.
2 Zie blz. 112 van onderhavig verslag.
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Tijdens de periode 1973-1978 hadden geen toewijzingen van bijzon-
dere trekkingsrechten plaats.

EUROPEES FONDS VOOR :MONETAIRE SAMENWERKING

Per 31 december 1977 Per 31 december 1978

F 23.441.498.158 26.702.945.622

De inhoud van onderhavige rubriek werd omschreven in de com-
mentaar gewijd aan de rekening die onder dezelfde benaming op de
actiefzijde is opgenomen 1.

De verplichtingen van de Bank tegenover het Europees Fonds voor
Monetaire Samenwerking per 31 december 1977 werden volledig aan-
gezuiverd in de loop van het eerste kwartaal van 1978. Tijdens de maanden
augustus en september en de eerste helft van oktober, ontstond andermaal
een debetpositie van de Bank; ze bereikte een maximumbedrag van
894.046.432,13 rekeneenheden, overeenstemmend met F 43.501.796.061
op grond van de vroegere boekingskoers van F 48,6572 per rekeneenheid.

Per 31 december 1978 was het verschuldigde saldo teruggebracht tot
559.773.801,33 rekeneenheden, wat overeenstemt met F 26.702.945.622 op
grond van de gewijzigde boekingskoers van F 47,7031 per rekeneenheid 2.

MONETAIRE RESERVE

Per 31 december 1977 Per 31 december 1978

F 365.000.000

Overeenkomstig de aanbevelingen van monetair beleid dd. 23 okto-
ber 1978, die door de Bank aan de voornaamste financiële instellingen wer-
den verstrekt 3, werden sommige onder hen, wegens de overschrijding
van de vastgestelde normen, verzocht per 20 december 1978 een mone-
taire reserve aan te leggen.

1 Zie blz. 115 van onderhavig verslag.
2 Zie blz. 115 van onderhavig verslag.
3 Zie bijlage 7, blz. 195 van onderhavig verslag.
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F 28.284.146 16.206.781.685

TE LEVEREN VREEMDE VALUTA'S EN GOUD

Per 31 december 1977 Per 31 december 1978

Het onder deze rubriek geboekte bedrag vertegenwoordigt per
31 december 1978 niet enkel, zoals per einde 1977, de tegenwaarde van
bedragen in vreemde valuta's die op rekening bij buitenlandse corres-
pondenten worden aangehouden in afwachting dat instructies betreffende
de aanwending ervan aan de Bank worden gegeven, maar, vooral, de
tegenwaarde van op termijn aan de Openbare Schatkist gecedeerde
vreemde valuta's.

PENSIOENKAS VAN HET PERSONEEL

Per 31 december 1977 Per 31 december 1978

F 9.043.828.349 10.293.470.659

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 1978 uit
als volgt:

a) Vooruitontvangen rente op handelspapier en over-
heidseffecten in portefeuille . F 401.428.056

b) Vooruitontvangen rente op beleggingen in het bui-
tenland en te betalen rente op verrichtingen met
het buitenland . F 786.372.270

Te transporteren F 1.187.800.326

l Zie blz. 120 van onderhavig verslag.
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c) Uitgedrukte
len 1

Transport. . F

en niet-gerealiseerde koersverschil-
F

d) Fonds van de Honderdste Verjaring.

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

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

g) Voorziening voor gebouwen, materieel en meube-
len 2 • F

h) Maatschappelijke voorziening voor diverse risi-
eo's 2

Totaal

KAPITAAL

1.187.800.326

F
10.760.397.518

51.204.597

29.863.566

100.000.000

678.748.080

F 3.650.000.000-----------------
F 16.458.014.087

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 1977

Statutaire reserve
Buitengewone reserve

Te transporteren

F
F

F

1.234.744.716
2.734.331.016

3.969.075.732

Per 31 december 1978

1.299.729.547
3.436.331.016

4.736.060.563

1 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 Europese Fonds
voor Monetaire Samenwerking.

2 Zie blz. 143 van onderhavig verslag.

127



Transport. . F 3.969.075.732 4.736.060.563

Afschrijvingsrekening van gebou-
wen, materieel en meubelen F 2.067.491.305

-----

6.036.567.037Totaal. . F

2.028.678.853

6.764.739.416

De verhoging van het Reservefonds vertegenwoordigt het gedeelte
van de winst van 1977 dat naar de statutaire reserve gaat en een over-
schrijving van F 702.000.000 naar de buitengewone reserve ten laste van
de resultatenrekening van 1978, na aftrek van de opheffing van afschrij-
vingen ingevolge de verkoop van drie gebouwen 1.

TE VERDELEN NETTOWINST

Het batig saldo van de resultatenrekening, dat overeenkomstig
de beschikkingen Yan artikel 38 van de statuten, de te verdelen nettowinst
uitmaakt, beloopt F 708.109.663 tegen F 673.450.835 per 31 decem-
ber 1977.

1 Zie blz. 120 van onderhavig verslag.
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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 23.392.035.503

GEOPENDE DOCUMENTAIRE KREDIETEN

Onder de rubriek ({ Geopende documentaire
kredieten )) zijn o.a. opgenomen, de exportkredieten
geopend door bemiddeling van buitenlandse banken F 47.503.975

l Rekening geopend bij toepassing van de wet d.d. 29 mei 1959, art. 15, gewijzigd door de wet d.d.
U juli 1973, art. 5.
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5.526.789.119

VISUM VAN ACCEPTEN BETREFFENDE DE IN- EN UITVOER

Bankaccepten of handelsaccepten in omloop
op 31 december 1978 l, bekleed met het visum van
de Bank waarbij deze zich verbindt tot discontering
ervan, wanneer de resterende looptijd nog slechts
120 dagen bedraagt en zulks voor zover voldaan is
aan de bij het viseren gestelde voorwaarden. . F

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

INTERNATIONALE INSTELLING, BEGUNSTIGDE
VAN EEN VERBINTENIS VAN DE BANK

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.LB.
voor het geheel van de verhoudingen van schuldeiser
en schuldenaar tussen de B.I.B. en de Banco de Portu-
gal die, uit hoofde van die faciliteit, op het ogenblik
van de indeplaatsstelling bestaan . . F 1.411.704.000

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

l Andere dan die aanwezig in de portefeuille van de Bank, te weten :
geviseerde accepten : Per 31 december 1977
- uitvoer F 8.225.689.927 •
- invoer F----------------

F 8.225.689.927 *
* Inclusief die welke op de balnnsdntum binnen de

120 dagen vervallen F 944.900.332
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ONTVANGEN WAARBORGEN

De ontvangen waarborgen omvatten volgende
posten:

Onderpanden van de voorschot-
rekeningen . F 48.317.379.200

Waarborgen verleend
discontocedenten

door de
.F 1.686.898

Waarborgen in overheidseffecten
verstrekt door opnemers van call
money . F 22.782.184.000

Diverse borgtochten F 85.469.048

Andere waarborgen F 614.996.855

Totaal. . F 71.801.716.001

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 1978 . . F

131

900.000.000

2.183.089.308



BEWAARNEMINGEN VAN EFFECTEN EN DIVERSE WAARDEN

De onderverdeling van de bewaarnemingen is als
volgt:

Internationaal Muntfonds .F

Internationale Ontwikkelings-As-
sociatie F

Afrikaans Ontwikkelingsfonds F

Aziatische Ontwikkelingsbank F

Inter-Amerikaanse Ontwikkelings-
bank F

Andere bewaarnemingen .

SCHATKIST

19.540.000.000

4.064.447.834

11.000.000

377.671.250

F

306.122.596

328.666.164.040

Totaal. . F

De orderekeningen opgenomen onder de rubriek
« Schatkist » vergen geen commentaar.

Diverse waarden toebehorend aan de Staat

Preferente aandelen Nationale
Maatschappij der Belgische Spoor-
wegen . F

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

Deelhebbende obligaties Nationale
Maatschappij der Belgische Spoor-
wegen . F

Te transporteren. . F

5.000.000.000

1.000.000.000

638.305.187

6.638.305.187
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Transport. . F

Schatkistbon van de Luxemburgse
Regering (Belgisch-Luxemburgs
Akkoord) . . . . . . . . F

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

4 ~~% certificaten Nationale Land-
maatschappij ..... F

Diverse waarden :

- neergelegd door het Munt-
fonds l • F

- andere ...... F

6.638.305.187

847.908.376

3.517.180.000

155.641.000

994.841.135

4.031.527.722

F 16.185.403.420

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

Af te leveren waarden .

l Belgisch Muntfonds.

76.590.878.994

476.616.037.800

5.494.427.693

14.287.840.743

F 572.989.185.230

F 123.941.958.191

Totaal F 713.116.546.841
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RENTENFONDS

De bij de Bank gedeponeerde waarden die eigen-
dom zijn van het krachtens de besluitwet dd. 18 mei
194.5opgerichte Rentenfonds bedragen. . . . . F 38.285.847.447

ALGEMENE SPAAR- EN LIJFRENTEKAS

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

Dadelijk opvraagbare of kortlopende beleggingen . F 1.647.186.638

Neergelegde waarborgen

Totaal

F 808.477.037
-------

. F 2.455.663.675
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RESULTATENREKENING

CREDIT

PROVENU DER DISCONTO- EN VOORSCHOTVERRICHTINGEN

Per 31 december 1977 Per 31 december 1978

F 4.343.695.914 6.824.571.084

Het brutoprovenu der disconto- en voorschotverrichtingen neemt
van het ene jaar tot het andere sterk toe onder invloed van twee factoren
die in tegengestelde richting werkten :

- enerzijds, de belangrijke uitzetting van het gemiddelde volume der
verrichtingen l, dat opliep van F 64,3 miljard tot 107 miljard;

- anderzijds, de trapsgewijze verlaging, tijdens het eerste halfjaar, van
de disconto- en voorschottentarieven, die, in weerwil van een verhoging,
op 12 oktober, van het tarief van de voorschotten en de invoering op
dezelfde datum van bijzondere tarieven voor het disconto van bepaalde
categorieën papier 2, uiteindelijk leidde tot een daling van het in pro-
centen uitgedrukte brutoprovenu van de gezamenlijke disconto- en
voorschotverrichtingen van 6,66 pct. in 1977 tot 6,29 pct. in 1978.

l Gemiddeld volume der verrichtingen (in miljoenen franken) :

- overheidseffecten .
- handelspapier .
- voorschotten op onderpand (*) .

In 1977 In 1978

23.569 36.316
33.426 49.313
7.349 21.372

64.344 107.001

340 H\.401* Inclusief de bijzondere bijstand BBD het Rentenfonds.

2 Zie blz. 91 van onderhavig verslag.
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PROVENU VAN DE VERRICHTINGEN MET HET BUITENLAND

Per 31 december 1977 Per 31 december 1978

F 6.331.075.473 6.386.766.817

De op het credit van de resultatenrekening geboekte bruto-ontvangst
uit hoofde van de verrichtingen met het buitenland vertoont weinig veran-
dering t.o.v. het resultaat behaald tijdens het voorgaande boekjaar.

De opbrengst van de belegging der tegoeden in vreemde valuta' s,
die het belangrijkste bestanddeel vormt van het provenu der verrichtingen
met het buitenland, stijgt afgetekend onder de invloed van de uitzetting
van het gemiddelde volume der beleggingen en, vooral, van de verbetering
van het gemiddelde rendement.

Zulks geldt meer bepaald voor de belegging van de tegoeden in dollars
van de Verenigde Staten van Amerika, die hetzij gedekt zijn door de staats-
waarborg, hetzij de tegenpost vormen van termijnverkopen aan de Open-
bare Schatkist; het gemiddelde uitstaande bedrag, berekend op grond van
de boekingskoers van de dollar, neemt van het ene jaar tot het andere
toe van F 97,4 miljard tot F 102,6 miljard, en het gemiddelde rende-
ment, op grond van de omrekening der ontvangsten tegen de markt-
koers, van 4,73 pct. tot 5,80 pct.

De opbrengst van de beleggingen in het buitenland wordt ten
belope van F 766,3 miljoen gecompenseerd door debetrente in ver-
band met de financiering van steunverrichtingen ten behoeve van de
Belgische frank via het mechanisme dat door het Europees Fonds voor
Monetaire Samenwerking werd in het leven geroepen.

PROVENU DER OVERHEIDSFONDSEN

Per 31 december 1977 Per 31 december 1978

F 468.847.060 536.785.750

De stijging van de opbrengst van de overheidsfondsen, verworven
door de Bank krachtens de artikelen 18 en 21 van haar statuten l

wordt, zoals de vorige jaren, verklaard door de toeneming van de porte-
feuille ingevolge de overschrijvingen naar het Reservefonds uitgevoerd
na de afsluiting van het voorgaande boekjaar.

l Zie blz. 119 van onderhavig verslag.
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RECHTEN OP BEWAARNEMINGEN, PROVISIES EN VERGOEDINGEN

Per 31 december 1977 Per 31 december 1978

F 191.336.174 191.014.121

De ontvangst uit hoofde van rechten op bewaarnemingen, provi-
sies en vergoedingen is praktisch ongewijzigd van het ene jaar tot
het andere.

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 1.

DIVERSE ONTVANGSTEN

Per 31 december 1977 Per 31 december 1978

F 31.530.979 52.364.583

De diverse ontvangsten voor het boekjaar 1978 bestaan in hoofdzaak
uit de meerwaarde gerealiseerd bij de verkoop van drie afgeschreven
gebouwen die de Bank niet meer gebruikte.

1 Zie blz. 118 van onderhavig verslag.
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DEBET

AANDEEL VAN DE STAAT

Per 31 december 1977 Per 31 december 1978

Disconto en voorschotten . .F 2.389.277.321 3.582.225.861

Verrichtingen met het
buitenland F 2.582.468.950 3.014.235.391

F 4.971.746.271 6.596.461.252

De ontvangsten van de Bank die aan de Staat vóór elke aanrekening
van kosten (algemene onkosten, afschrijvingen, belastingen en taksen)
worden afgestaan en opgenomen zijn bovenaan het debet van de resultaten-
rekening, 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, neemt in 1978 sterk toe ten gevolge van de uitzetting
van het gemiddelde volume van de verrichtingen.

- Verrichtingen met het buitenland.

De verdeling tussen de Staat en de Bank van de opbrengst van de
netto productieve activa op het buitenland gaat voor het boekjaar 1978
uit van het verdelingssysteem vastgelegd in het wettelijke stelsel in voor-
bereiding, waaraan de Regering haar goedkeuring heeft gehecht.

Dat stelsel beoogt de uitbreiding, met bepaalde correctieven, van de
3 pct.-regel toegepast op het provenu van de disconto-, voorschot- en
beleningsverrichtingen, tot het geheel van de productieve activa van de
Bank.
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In die geest werd tussen de Minister van Financiën en de Bank over-
eengekomen dat het aandeel dat de Bank toekomt zou worden berekend
op grond van het daggemiddelde van de tegoeden in vreemde valuta' s,
de netto-activa verworven uit hoofde van de uitvoering door de Bank
van de door België gesloten internationale akkoorden, alsmede de produc-
tieve nettotegoeden op het buitenland voortvloeiend uit de deelneming
van de Bank in de akkoorden of verrichtingen inzake internationale mone-
taire samenwerking.

Het bedrag dat de Staat toekomt beloopt F 4.217 miljoen, nI.
F 1.203 miljoen die het voorwerp uitmaakten van een afzonderlijke
storting l en F 3.014 miljoen geboekt op het debet van de resultaten-
rekening, waarvan F 400 miljoen werden besteed aande delging van
de waardevermindering teweeggebracht door de devaluatie van de dollar
op 12 februari 19732

•

ALGEMENE ONKOSTEN

Per 31 december 1977 Per 31 december 1978

Bezoldigingen en sociale lasten F 3.314.472.986 3.536.260.018

Overige kosten F 298.322.230 322.672.577

F 3.612.795.216 3.858.932.595

min

Kosten ten laste van derden . F 420.938.442 543.555.615

F 3.191.856.774 3.315.376.980

De bezoldigingen en sociale lasten vertegenwoordigen meer dan
negen tiende van de budgettaire uitgaven; zij bepalen bijgevolg het
verloop van het brutobedrag van de algemene onkosten.

l Het betreft de vergoedingen in verband met de reserveposities op het Internationaal Muntfonds. de
lening verstrekt aan Italië nit hoofde van de financiële bijstand op middellange termijn en de voor-
schotten in het raam van de bilaterale akkoorden.

2 Zie blz. 118 van onderhavig verslag.
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Niettegenstaande de uitbreiding van het personeelsbestand die o.m.
voortvloeide uit de oprichting van de Balanscentrale, waarvan het beheer
aan de Bank is toevertrouwd, was het stijgingstempo ervan heel wat
langzamer dan tijdens de jaren verlopen sedert 1974 '; die relatief weinig
belangrijke toeneming is hoofdzakelijk het gevolg van de afgetekend
tragere stijging van de verbruiksprijzen en bijgevolg van de last van de
indexering van de bezoldigingen.

De overige kosten zijn als volgt samengesteld

Per 31 december 1977 Per 31 december 1978

Lopende kosten . F 277.864.178

Stage voor jongeren F 10.458.052

Gift aan Stichting Koning
Boudewijn .F 10.000.000

291.495.573

21.177.004

10.000.000

De lopende kosten - kantoorkosten, drukkosten, kosten van infor-
matieverwerking, van herstelling, van onderhoud en van exploitatie der
gebouwen en der technische uitrusting - zijn weinig veranderd.

De last van. de opleiding die door de Bank, op voorstel van de Rijks-
dienst voor Arbeidsvoorziening, aan jonge stagiairs wordt gegeven verhoogt
daarentegen aanzienlijk van het ene jaar tot het andere, ingevolge de
nieuwe wettelijke beschikkingen terzake waarbij o.m. het aantal in dienst
te nemen stagiairs werd opgevoerd van 1 pct. tot 2 pct. van het personeels-
bestand d.i. van zesentwintig tot tweeënvijftig eenheden; het getal twee-
ënvijftig is sedert 17 april 1978 bereikt.

In 1978 werd het resterende bedrag gestort van de deelneming van
de Bank in de Stichting Koning Boudewijn.

De kosten ten laste van derden, in mindering gebracht op de bruto
algemene onkosten, vertonen een progressie. Inderdaad, bij de uitgaven
gedaan voor diverse instellingen en die op deze laatste worden verhaald
komen, in 1978, de stortingen aan de Bank uit hoofde van diensten
gepresteerd door de Balanscentrale.

l In 1978 : 6,7 pct. tegen 11,5 pct. in 1977, 19,5 pct. in 1976, 23,1 pct. in 1975 en 26,6 pct. in
1974.
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Er zij aan herinnerd dat de dienst van de Rijkskassier en die van het
Rentenfonds gratis worden verzekerd.

BELASTINGEN EN TAKSEN

Per 31 december 1977 Per 31 december 1978

F 1.210.102.534 1.647.014.164

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 1978 op grond van het belastbare inkomen werden aan-
gepast, omvat het bedrag van F 1.647.014.164 de bijdrage in het Solidan-
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 verkregen na aftrek van een terugbetaling van belas-
ting betreffende het aanslagjaar 1977.

AFSCHRIJVING VAN GEBOUWEN, MATERIEEL EN MEUBELEN

Per 31 december 1977 Per 31 december 1978

F 172.829.186 172.540.296

De per 31 december 1978 uitgevoerde afschrijvingen dekken volgende
uitgaven:

a) Vernieuwing van gebouwen en technische uit-
rusting . F 47.583.716

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

c) Aankoop van kantoormeubelen .F

120.634.784

4.321.796
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BIJKOMENDE TOELAGE AAN DE PENSIOENKAS VAN HET PERSONEEL

Per 31 december 1977 Per 31 december 1978

F 500.000.000 350.000.000

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 702.000.000

-- naar de maatschappelijke voorziening voor diverse
risico's . F 500.000.000

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

a) Buitengewone reserve.

Per 31 december 1977 F 2.734.331.016

Overschrijving ten laste van de resultatenrekening . F 702.000.000
----------------

3.436.331.016Saldo per 31 december 1978 F

In het bedrag van de overschrijving is het gedeelte van de winst be-
grepen, dat fiscale vrijdom geniet, mits het onbeschikbaar blijft " en
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dat verwezenlijkt werd op de verkoop en de inning van èffecten uit de
portefeuille overheidsfondsen, nI. F 67.661, en op de verkoop van on-
roerende goederen die de Bank niet meer gebruikte " nI. F 6.043.503.

b) Voorziening voor gebouwen, materieel en meubelen

Per 31 december 1977 F 678.748.080

Afneming in 1978 . F

Overschrijving ten laste van de resultatenrekening F
----------------

Saldo per 31 december 1978 . .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.

c) Maatschappelijke voorziening voor diverse risico's.

Per 31 december 1977 . F 3.150.000.000

Overschrijving ten laste van de resultatenrekening F
---------------

500.000.000

Saldo per 31 december 1978 . F 3.650.000.000

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

De voorziening van F 3.650.000.000 vertegenwoordigt 2,53 pct. van
het gemiddelde cumulatieve bedrag in 1978 van de portefeuille handels-
papier en de beleggingen in vreemde valuta's.

l Zie blz. 137 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 684.109.663 :

a) 10 pct. aan de reserve. .

b) 8 pct. aan het personeel .

F

F

68.410.966

54.728.773

3. Van het nieuwe overschot, te weten F 560.969.924 :

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

b) aan de aandeelhouders, een tweede dividend F

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

112.193.985

448.500.000

275.939

Totaal van de te verdelen nettowinst . F 708.109.663
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DIVIDEND TOEGEKEND VOOR HET BOEKJAAR 1978

Eerste totaal dividend F 24.000.000

Tweede totaal dividend F 448.500.000

Samen F 472.500.000

voor 400.000 aandelen, te weten, per aandeel, een
dividend van . .F 1.181,25

Coupon n' 177 zal met ingang van 1 maart 1979 betaalbaar zijn met
F 945, vrij van roerende voorheffing.

Daar het nettodividend F 945 beloopt, komt het belastbaar inkomen
per aandeel dat voor de personenbelasting dient te worden aangegeven, op
F 1.724,625 ', 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,
Roger RAMAEKERS, regent,
Raymond PULINCKX, regent,
Charles HURIAUX, regent,
Jozef HOUTHUYS, regent,
William FRAEYS, regent,
Georges DEBUNNE, regent,
Jan HINNEKENS, regent,
Philippe MOUREAUX, regent,
Luc AERTS, regent.

De gouverneur,
Cecil de STRYCKER.

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

Inkomsten van aandelen F 945,00

Belastingkrediet
945 x 57,5

F 543,375
100

Roerende voorheffing
945 x l

F 236,25
4

F 1.724,625

14.5
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BALANS PER 31 DECEMBER 1978

ACTIVA

Goudvoorraad
Internationaal Muntfonds

Deelneming
Leningen
Bijzondere trekkingsrechten

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 .

14.171.938.565
2.046.118.934

561.398.84.5

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
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

148

72.531.856.180

19.407.130.813
689.904.242

20.150.684.966
106.125.914.908

392.877.724
9.374.341.908

11.889.124.048
78.992.684.358

16.779.456.344

37.000.000.000

15.950.000.000
418.983.755

2.046.304
2.018.465.275

34.000.000.000

3.450.349.538
9.152.128.283
6.498.177.771
2.150.033.756

10.293.470.659
1.554.677.600

458.822.308.432



PASSIVA

Bankbiljetten in omloop

Rekeningen-courant en diversen
Schatkist, gewone rekening
Instellingen waarvoor een bijzondere

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

ningen
Te betalen waarden

2.809.305

2.933.289.697
389.737.960
733.219.308

1.149,990.251
3.256.139.752

Internationale akkoorden
Financiële bijstandsakkoorden
Andere akkoorden .

. 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

149

359.902.982.500

8.465.186.273

2.018.465.275
350.414.687

10.186.198.565

26.702.945.622

365.000.000

16.206.781.685

10.293.470.659

16.458.014.087

400.000.000

1.299.729.547
3.436.331.016
2.028.678.853

708.109.663

458.822.308.432



RESULTATENREKENING PER 31 DECEMBER 1978

DEBET

Aandeel van de Staat :

Disconto en voorschotten
Verrichtingen met het buitenland

3.582.225.861
3.014.235.391

Algemene onkosten :

Bezoldigingen en sociale lasten
Andere kosten .

3.536.260.018
322.672.577

min,'
3.858.932.595

Kosten ten laste van derden . 543.555.6],,)

Belastingen en taksen .

Afschrijving van gebouwen, materieel en meubelen .

Bijkomende toelage aan de Pensioenkas van het Personeel

Overschrijvingen naar de reserve- en voorzieningsrekeningen

Buitengewone reserve
Maatschappelijke voorziening voor di-

verse risico's

702.000.000

500.000.000

Te verdelen nettowinst

CREDIT

Provenu der disconto- en. voorschotverrichtingen

Provenu der verrichtingen met het buitenland .

Provenu der overheidsfondsen .

Rechten op bewaarnemingen, provisies en vergoedingen .

Diverse ontvangsten .

6.596.461.252

3.315.376.980

1.647.014.164

172.540.296

350.000.000

1.202.000.000

708.109.663

13.991.502.355

6.824.571.084

6.386.766.817

536.785.750

191.014.121

52.364.583

13.991.502.355



ORDEREKENINGEN PER 31 DECEMBER 1978

Ministers van Nationale Opvoeding :
Tegoeden voor hun rekening bij het Bestuur 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 .
Afrikaans Ontwikkelingsfonds
Aziatische Ontwikkelingsbank
Inter-Amerikaanse Ontwikkelingsbank .
Andere bewaarnemingen

Schatkist:

Diverse waarden toebehorend aan de Staat :
Preferente aandelen N.M.B.S. .
Gewone aandelen N.M.B.S.
Deelhebbende obligaties N.M.B.S.
Schatkistbon van de Luxemburgse Regering

(Belgisch-Luxemburgs akkoord)
4 !j % certificaten N.M. voor de Huisvesting
4 !j % certificaten Nationale Landmaatschappif .
Diverse waarden :

- Neergelegd door het Muntfonds
- Andere

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

Af te leveren waarden .

Rentenfonds

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

5.000.000.000
1.000.000.000

638.305.187
847.908.316

3.517.180.000
155.641.000

994.841.135
4.031.527.722

76.590.878.994
476.616.037.800

5.494.427.693
14.287.840.743

48.317.379.200
1.686.898

22.782.184.000
85.469.048

614.996.855

19.540.000.000
4.064.447.834

11.000.000
377.671.250
306.122.596

328.666.164.040

16.185.403.420

572.989.185.230

123.941.958.191

1.647.186.638
808.477.037

23.392.035.503

47.503.975

5.526.789.119

1.411.704.000

659.416.423

71.801.716.001

900.000.000

2.183.089.308

352.965.405.720

713.116.546.841

38.285.847.447

2.455.663.675





VERSLAG VAN
HET COLLEGE DER CENSOREN





Met diepe ontroering vernamen wij aan het einde van het jaar het
overlijden van de heer Marcel Leclercq, erevoorzitter van het College.

De heer Leclercq, tot censor verkozen op 28 februari 1955, bezat
reeds een ruime ervaring van de werkzaamheden van het College, toen
hij op 25 maart 1970 met het voorzitterschap ervan werd belast. Hij ver-
vulde die taak met beminnelijkheid en met gezag, terwijl zijn streven er
steeds op gericht was de belangen van de Bank en het openbaar welzijn te
dienen.

Door zijn grote hoffelijkheid had hij de achting en de sympathie van
al zijn collega's verworven.

Zijn opdracht in de Bank nam, in toepassing van de statutaire bepa-
lingen betreffende de leeftijdsgrens, een einde op 24 februari 1975.

De nagedachtenis van de heer Leclercq, die steeds een boeiende
persoonlijkheid is geweest en wiens overlijden algemeen wordt betreurd,
zal in ere worden gehouden.

** *

Het College heeft zich gekweten van de opdracht op het gebied
van controle en toezicht, waarmee het is belast krachtens de wettelijke
en statutaire bepalingen die de werkzaamheden van de Bank regelen.

De begroting der uitgaven over het boekjaar 1979, alsmede de jaar-
rekeningen per 31 december 1978, werden binnen de reglementaire ter-
mijnen door de Regentenraad bij het College ingediend.

Na een nauwkeurig onderzoek van het uitvoerige verslag met toe-
lichting en van de stukken die door de diensten werden voorgelegd om
de aangevraagde kredieten te staven, werd de begroting van 1979 door het
College goedgekeurd.

155



Het College heeft daarna onderzocht of de jaarrekeningen in overeen-
stemming zijn met de boekingen, en de inventarisbestanddelen door middel
van steekproeven gecontroleerd. Op grond van die controles heeft het
College de balans goedgekeurd. Krachtens de bepalingen van artikel 35
der statuten, geldt deze goedkeuring als ontheffing voor de leden van het
Beheer van de Bank.

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

** *

De inspeeties waaraan de censoren in de loop van het jaar geregeld
hebben deelgenomen, zowel in de diensten van het Hoofdbestuur als in
de vestigingen in provincie, hebben volledige voldoening geschonken en
laten toe te coneluderen dat de interne controle aan de vereisten voldoet
en doeltreffend werkt.

** *

Het College wenst zijn dank te betuigen aan de Directie die, in alle
aangelegenheden, de uitvoering van zijn opdracht heeft vergemakkelijkt,
dank zij onder meer de omvangrijke documentatie waarover het heeft
kunnen beschikken.

Het heeft de hoge vakbekwaamheid van het personeel, dat zijn taak
met zorg en ijver vervult, nogmaals naar waarde kunnen schatten.

De leden van het College der censoren,

Louis PETIT, secretaris,
Gaston VANDEWALLE,
Jacques DELRUELLE,
Hubert DETHEMMEHIE,
Henri DE KEHCKHEEH,
Hoger van de WYEH,
André LEYSEN,
Lucien ROEGIEHS,
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,
Roger RAMAEKERS,
Raymond PULINCKX,
Charles HURIAUX,'
Jozef HOUTHUYS,
William FRAEYS,
Georges DEBUNNE,
Jan HlNNEKENS,
Philippe MOUREAUX,
Luc AERTS.

Censoren HH. Alex FLORQUIN, voorzitter,
Louis PETIT, secretaris,
Gaston VANDEWALLE,
Jacques DELRUELLE,
Hubert DETREMMERIE,
Henri DE KERCKHEER,
Roger van de WYER,
André LEYSEN,
Lucien ROEGIERS,
Joseph POLET.

Secretaris H. Frans JUNIUS.

Schatbeicaarder H. Raymond SIMONIS.

REGERINGSCOMMISSARIS

H. Emiel KESTENS.
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ADVISEURS

Economisch adviseur H. Jacques MERTENS de WILMARS.

Adviseur van de Directie H. Jacques BAUDEWYNS, chef van het
departement Studiën.

DEPARTEMENTEN EN DIENSTEN

Departement Algemene Thesaurie HH. R. SIMONIS, schatbewaarder,

Hoofdkas F. DE MAYER, hooitlkassier,
inspecteur-generaal,

Rekeningen -couran t T. FELIX, afdelingshoofd.

Departement Buitenland F. HEYVAERT, inspecteur-generaal,

J.J. HEY, eerste adviseur,

Wisseldienst P. ADRIAENS, afdelingshoofd,

Statistiek Buitenlandse Betalingen W. VANLEEUW, inspecteur-generaal,

Internationale Akkoorden J. ROELANDTS, inspecteur-generaal,

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

Departement Drukkerij ]. VAN DROOGENBROECK,
onderdirecteur,

Technische dienst W. VAN NIEUWENHUYSE, afdelingshoofd,

Administratieve dienst A. TAYMANS, inspecteur-generaal,

Departement Krediet M. DE MANET, 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

Dienst van de Rijkskassier

HH. A. ROWIES, onderdirecteur,

O. BELLEMANS, inspecteur-generaal,

P. GENIE, inspecteur-generaal,

]. VAN AKEN, afdelingshoofd.

Departement Algemene Controle

Buitencontrole

Inspeetie

G. PIRSON, inspecteur-generaal,

J. MAERTENS, inspecteur-generaal,

R. VAN STEENKISTE, inspecteur-generaal,

Departement Algemeen Secretariaat

Secretariaat G. DEVRIENDT, inspecteur-generaal,

Secretariaat van de Directie Mej. M. WILLEMS, afdelingshoofd.

Departement Bijbanken en Agentschappen HH. P. ANDRE, onderdirecteur,

J. VANNESTE, inspecteur-generaal,

Departement Boekhouding en Budgetcontrole : P. DASIN, onderdirecteur,

Boekhouding G. LAKIERE, inspecteur-generaal,

Budgetcontrole ]. VAN ROY, inspecteur-generaal.

Departement Immobiliën ]. WENS, onderdirecteur,

Gebouwen F. DEMEULENAERE, inspecteur-generaal,

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

Departement Personeel J. POULLET, onderdirecteur,
chef van het personeel,

Sociale Relaties J. LUYCKFASSEEL, inspecteur-generaal,

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

Opleiding P. JACOBS, afdelingshoofd,

Medico-sociale dienst Dr J. DE REDE.

Departement Organisatie en Informatica HH. B. LIETAER, onderdirecteur,

Elektronisch Centrum L. VLASSELAER, inspecteur-generaal,

Organisatie J. NAGANT, afdelingshoofd.
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Departement Studiën HH. J. BAUDEWYNS, adviseur van de directie,
V. JANSSENS, eerste tuloiseur.

Voorlichting

Statistiek

L. PLUM, inspecteur-generaal;

R. EGLEM, inspecteur-generaal,

Documentatie M. JACOBS, afdelingshoofd.

Juridische dienst R. SIMONIS, schntbeioaarder.

Dienst Verzamelingen en
Letterkundige Bibliotheek

A. vander STRAETEN, inspecteur-generaal.

** *
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BIJBANKEN

Beheerders :

Antwerpen HH. H. ALLAER,

Liège A. FRANÇOIS,

Luxembourg (Groothertogdom) M. HENNEQUIN.

AGENTSCHAPPEN 1

Agenten:

Aalst HH. F. DE KEYSER,

Arlon R. TOBIE,

Brugge L. VAN DEN WI]GAERT,

Charleroi A. D'HAUWE,

Dinant G. MARLE T,

Gent K. MORTIER,

Hasselt M. WELLEMANS,

Huy J. TIELEMANS,

Kortrijk F. LEFLERE,

La Louvière R. DEKUYPEH,

Leuven H. LIENART van LIDTH de ]EUDE,

Mechelen L. KERREMANS,

Malmédy ]. TASSIEH,

Marche-en- Famenne ]. BOFFING,

l De volgende agentschappen werden in 1978 gesloten Oudenaarde op 31 maart, Veurne en
Wavre op 30 juni en Mouscron op 30 september.
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'!":~J ',., ..

Mons

Namur

Nivelles

Oostende

Roeselare

Ronse

Sint-Niklaas

Tienen

Tongeren

Tournai

Turnhout

Verviers

1 Belast met het beheer van het agentschap.

Agenten:

HH. P. NYS,

G. WALNIER,

P. VAN NIEUWENHUYSE,

G.ONGENA,

L. GHYSELS,

G. DELIVEYNE, 1

P. PETROONS,

J. BOUDOU,

A. GELENNE, 1

F. RYCKAERT,

M. THIJS,

V. BRANDELAER.
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Bijlagen



VERGELIJKING VAN DE BALANSEN

ACTIYA 1978I 197< I 1975 I 1976 I 1977

Goudvoorraad

Internationaal Muntfonds :
Deelneming
Leningen
Bijzondere trekkingsrechten

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

Overheidsfon dsen

Gebouwen, materieel en meubelen .

Waarden van de Pensioenkas van het Personeel

Overgangsrekeningen

71.821,2 71.821,2

24.866,2

28.425,7

88.610,5

6.538,2

13.470,1

32.157,5

434,7
165,4
22,5

622,6

5.125,0

378,7

1,9

26.343,1

20.946,6

107.146,0

2.428,5

6.538,2

11.914,1

22.161,3

3.813,2

10,4

23,0

71.821,2 72.205,0

20.883,3

19.334,4

26.718,0
1.467,8

19.808,8

84.025,0 .101.161,0

153,0

9.731,4

6.538,2

45.259,8

4.035,8
97,7
21,8

3.336,2

4.225,0

409,1

1.7

4.155,3

20.575,0

400,8

996,4

.5.273,0

,2.197,4 2.195,9

5.454,4 6.481,5

1.134,4 1.301,8

3.450,4 3.450,4 3.450,4

444,1

9.731,4

6.538,2

59.670,3

7.815,4
49,0
15,5

72.531,9

19.407,1
680,9

20.150,7

106.125,9

392,9

9.374,3

11.889,1

78.992,7

14.171,9
2.046,1

561,4

7.879,9 16.779,4

37.000,0 37.000,0

366,3

2.800,0 15.950,0

419,0

2,1
2.446,1

34.000,0

400,0

3.450,4

2.241,1

6.066,6

2,0
2.018,5

34.000,0

1,1
2.477,3

34.000,0 34.000,0 ;34.000,0

861,6 800,0 600,0

1.683,4

4.831,2

845,0

5.534,7

3.450,4

9.152,1

6.498,2

2.195,6 2.191,5 2.150,0

7.753,6 9.043,8 10.293,5

.028,4 ,1.207,4 1.554,7

325.639,4 340.782,2 349.663,5 406.929,8 458.822,3



PER 31 DECEMBER (in miljoenen franken) BIJLAGE 1

PASSIVA 19781974 1975 1976 1977

Bankbiljetten in omloop

Rekeningen-courant en diversen :

Schatkist
Gewone rekening
Buitengewone conjunctuurtaks

Instellingen waarvoor een bijzondere wet geldt
Banken in België

Ondernemingen en particulieren

Banken in het buitenland, gewone rekeningen

Te betalen waarden

Internationale akkoorden :
Financiële bij standsakkoorden
Andere akkoorden

Internationaal Muntfonds :

Bijzondere trekkingsrechten, netto cumulatieve
toewijzing

Europees Fonds voor Monetaire Samenwerking

Monetaire reserve :
België
Groothertogdom Luxemburg

Te leveren vreemde valuta's en goud

Pensioenkas van het personeel .

Overgangsrekeningen

Kapitaal

Reservefonds :
Statutaire reserve
Buitengewone reserve
Afschrijvingsrekening van geb., mat. en meub.

Te verdelen nettowinst

256.103,6 288.380,8307.197,4 335.404,5 359.903,0

23,6
7,0

118,3
858,3

719,8

422,1

3.655,2

5.804,3

2.628,9

10.186,2

20.746,0
300,0

11.082,2

5.454,4

7.523,2

400,0

1.057,8
1.686,0
2.072,9

10,3
7,0

203,4
723,4
762,6

394,7

2.336,0

8,6
7,0

292,8
639,8

895,2

564,9

2.138,9

12.072,2 36,9

6.481,5 7.753,6

9.929,2 ,10.462,ü

400,0 400,0

4.437,4

3.222,8

10.186,2

1.115,1
1.890,9
2.071,7

4.547,2

2.477,3
354,2

10.186,2

1.172,8
2.361,3
2.071,0

6,5
7,0

207,3
504,1
833,8

861,0
1.998,2

4.417,9

2.446,1
376,4

10.186,2

23.441,5

9.043,8

14.475,1

400,0

1.234,7
2.734,3
2.067,5

28,3

2,8

2.933,3
389,7

733,2

1.150,0

3.256,2

8.465,2

2.018,5
350,4

10.186,2

26.702,9

365,0

16.206,8

10.293,5

16.458,0

400,0

1.299,7
3.436,3
2.028,7

593,9 __ 5_9_4,_4_1 6_4_3_,0_1 673,5 708,1 .

325.639,4 340.782,2 349.663,5 406.929,8 458.822,3



VERGELIJKING VAN DE

DEBET

I
1974

I

1975 1976 1977
I

1978

Aandeel van de Staat :

Disconto en voorschotten 2.586,3 626,3 3.678,2 2.389,3 3.582,2
Verrichtingen met het buitenland . 3.819,5 8.167,0 1.966,5 2.582,4 3.014,3
Monetaire reserve 678,0 197,.'3 0,4 - -

7.083,8 3.000,6 ,5.645,1 4.971,7 6.596,5

Algemene onkosten :

Bezoldigingen en sociale lasten 2.021,4 2.487,5 2.972,0 3.314,5 3.536,2
Andere kosten 195,0 260,1 315,1 298,8 322,7

2.216,4 2.747,6 3.287,1 3.612,8 3.858,9
min:

Kosten ten laste van derden - 270,5 - 401,5 - 399,3 - 420,9 - 543,5

1.945,0 2.346,1 2.887,8 3.191,!) 3.315,4
..

Belastingen en taksen 724,0 ,897,5 1.316,3 1.210,1 1.647,0

Afschrijving van gebouwen, materieel en meubelen 82,4 190,0 83,9 172,8 172,5

Bijkomende toelage aan de Pensioenkas van het
, personeel 4G8,0 525,0 620,0 500,0 350,0

Overschrijvingen naar de reserve- en vcoeztentngs- I
rekeningen :

- Buitengewone reserve 377,3 204,8 470,5 373,0 702,0
- Noorziening voor gebouwen, materieel en

~ meubelen - - 125,0 73,5 -
.~ Maatschap. voorziening voor diverse risico's 150,0 100,0 200,0 200,0 500,0
- Fonds van de Honderdste Verjaring - 10,0 - - -

-.
Te verdelen nettowinst 593,9 594,4 643,0 673,5 708,1

11.455,3 8.858,4 11.991,6 11.366,5 13.991,5
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RESULTATENRE'KENINGEN PER 31 DECEMBER (in miljoenen franken) BIJLAGE 2

CREDIT 1974 1975 1976 1977 1978

Provenu der disconto- en voorschotverrichtingen 3.892,0 1.086,5 5.698,8 4.343,7 6.824,6

Provenu der verrichtingen met het buitenland . 6.971,4 7.185,6 5.661,3 6.331,1 6.386,8

Provenu der overheidsfondsen . 346,2 388,4 423,1 468,9 536,8

Rechten op bewaarnemingen, provisies en vergoed. 211,1 184,6 187,3 191,3 191,0

Diverse ontvangsten 27,7 12,2 18,7 31,5 52,3

Afnemingen van passiva-overgangsrekeningen :

- Voorz. vr gebouwen, materieel en meubelen 6,9 1,1 2,4 - -

11.455,3 8.858,4 11.991,6 11.366,5 13.991,5
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BIJLAGE 3

DIVERSE GEGEVENS

1974 1975 1976 1977 1978

Brutodividend toegekend per aandeel . 993,75 993,75 l.075.00 l.125,00 1.181,25

Roerende voorheffing ingehouden per aandeel . 198,75 198,75 215,00 225,00 236,25

Nettodividend toegekend per aandeel . 795,00 795,00 860,00 900,00 945,00

Belastbaar inkomen aan te geven voor de personen-
belasting 1.351,50 1.450,88 1.569,50 l.642,50 1.724,63

I
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BIJLAGE 4

WEEKSTATEN

IN HET « BELGISCH STAATSBLAD» GEPUBLICEERD IN 1978



I ~ .-

WEEKSTATEN IN HET cc BELGISCH STAATSBLAD » GEPUBLICEERD IN 1978
ACTIVA (Miljoenen franken)

Internationaal Munllonds :
Europees Deblt&uren Tegoed bij het Bestuur Voorlopige

Te E.E.G. : Overheldselfecten : aanpassing Waarden
Voorschot Fonds wegens Bijzondere der Postchecks Geconsoli- Gebouwen, van deontvangen Inter- FInanciële termijn- Voorschotten SpecialeGoud- Vreemde bijstand Deel- en naar Overhelds· TOTAAL

voor bijstand verkopen Handels- deerde materieel PensIoen-
DATA vreemde nationale aan op aan het SchatkIst- aanleiding Diversen

voorraad Deel- Bijzondere valuta's Monetaire op mIddel- van papier pasmunt vordering bons van de wet londsen en kas ACTIVAakkoorden vreemde onderpand Belgische Luxem- Renten-
Leningen trekkings- valuta's het I.M.F. Samen- lange op de Staat meubelen van het

neming valuta's overheids- burgse fonds Rekening A Rekening B d.d,
rechten en goud werking termijn en goud overheids- 3 juil 1972 Personeel

ellecten ellecten

I

I I2 januari 1978 72.295 26.718 1.468 19.809 101.134 ... 519 9.731 ... 6.538 ... 56.021 7.936 37.000 ... 5.100 359 2 2.446 34.000 600 3.450 6.067 2.196 8.938 7.398 409.725
9 » 72.295 26.718 1.468 19.809 101.150 ... 503 9.731 ... 6.538 ... 56.376 9.546 36..525 ... ... 352 1 2.400 34.000 600 3.450 6.067 2.196 8.918 7.346 405.989

16 » 72.295 26.718 1.468 19.809 102.610 ... 616 9.731 ... 6.538 ... 50.745 11.983 32.425 ... ... 391 1 2.398 34.000 600 3.450 6.067 2.196 8.920 7.701 400.662
23 » 72.295 26.718 1.468 19.809 103.526 ... 402 9.731 ... 6.538 ... 49.708 6.182 30.875 ... ... 435 2 2.395 34.000 600 3.450 6.066 2.196 8.945 8.302 393.643
30 » 72.295 26.717 1.468 19.809 102.956 ... 256 9.731 ... 6.538 ... 47.385 4.040 30.875 ... ... 466 2 2.620 34.000 400 3.450 6:499 2.191 9.456 2.886 384.040

6 februari 72.295 26.715 1.468 19.809 103.011 ... 211 9.731 ... 6.538 ... 46.644 401 37.000 ... 2.725 465 2 2.525 34.000 400 3.450 6.500 2.191 9.666 3.013 388.760
13 » 72.295 26.715 1.468 19.809 103.130 ... 280 9.731 ... 6.538 ... 29.488 348 37.000 ... 15.025 481 2 2.650 34.000 400 3.450 6.500 i 2.191 9.666 2.900 384.067
20 » 72.295 26.715 1.468 19.809 103.246 ... 465 9.731 ... 6.538 ... 50.368 543 28.750 ... ... 496 2 2.599 34.000 400 3.450 6.501 2.191 9.743 2.953 382.263
27 » 72.295 26.715 1.468 19.809 103.474 ... 551 9.731 ... 6.538 ... 41.259 531 34.400 ... ... 510 1 2.577 34.000 400 3.450 6.501 ~ 2.191 9.792 3.004 379.197

I
6 maart 72.295 24.769 1.468 19.809 105.087 ... 498 9.731 ... 6.538 ... 41.736 221 37.000 ... 4.650 485 2 2.550 34.000 400 3.450 6.501 2.191 9.859 3.199 386.439

13 » 72.295 24.769 1.468 19.809 105.379 ... 520 9.731 ... 6.538 ... 34.398 566 37.000 ... 6.882 492 2 2.829 34.000 400 3.450 6.501 2.191 9.859 3.195 382.274
20 » 72.295 24.769 1.468 19.809 107.087 ... 499 9.731 ... 4.904 .. 41.715 447 33.900 ... ... 491 1 2.819 34.000 400 3.450 6.501 2.191 9.859 3.545 379.881
24 » 72.295 24.769 1.468 19.809 107.998 ... 484 9.731 ... 4.904 ... 33.509 342 37.000 ... ... 509 2 2.818 34.000 400 3.450 6.501 2.191 9.883 3.468 375.531

3 april 72.295 24.669 1.468 19.809 108.289 ... 667 9.731 ... 4.904 ... 27.071 157 37.000 ... 9.150 477 1 2.805 34.000 400 3.450 6.501 2.191 9.900 3.688 378.623
10 » 72.295 21.659 1.468 19.809 111.102 ... 609 9.731 ... 4.904 ... 27.030 75 37.000 ... 10.139 479 1 2.792 34.000 400 3.450 6.501 2.191 9.887 3.818 379.340
17 » 72.295 21.659 1.468 19.809 111.313 ... 424 9.731 ... 4.904 ... 31.253 32 37.000 ... 3.550 474 1 2.774 34.000 400 3.450 6.501 2.191 9.913 3.920 377.062
24 » 72.295 21.659 1.468 19.809 111.497 ... 686 9.731 ... 4.904 ... 33.051 74 37.000 ... 1.275 484 1 2.755 34.000 400 3.450 6.501 2.191 9.919 3.866 377.016

2 mei 72.295 21.675 1.468 19.809 111.422 ... 542 9.731 ... 4.904 ... 39.843 1.470 37.000 ... 3.175 445 2 2.731 34.000 400 3.450 6.501 2.191 9.920 5.068 388.042
8 » 72.295 22.377 1.468 19.809 111.688 ... 682 9.731 ... 4.904 ... 34.587 29 37.000 ... 11.015 406 2 2.728 34.000 400 3.450 6.501 2.191 9.956 4.155 389.374

12 » 72.295 22.377 1.468 19.809 111.922 ... 690 9.731 ... 4.904 ... 28.740 20 37.000 .., 19.020 375 2 2.727 34.000 400 3.450 6.501 2.191 9.981 4.369 391.972
22 » 72.295 22.049 1.468 19.809 112.009 ... 677 9.731 ... 4.904 ... 42.602 103 37.000 ... 4.663 420 1 2.711 34.000 400 3.450 6.501 2.191 9.993 4.705 391.682
29 » 72.295 21.562 1.468 20.151 111.376 ... 678 9.731 ... 4.904 ... 42.029 118 37.000 ... 5.177 436 1 2.686 34.000 400 3.450 6.501 2.191 9.993 5.448 391.595

5 juni 72.295 21.076 1.468 20.151 110.652 ... 706 9.731 ... 4.904 ... 39.716 9 37.000 ... 19.221 422 1 2.661 34.000 400 3.450 6.501 2.191 9.981 5.327 401.863
12 » 72.295 21.076 1.468 20.151 111.261 ... 540 9.731 ... 4.904 ... 31.935 31 37.000 ... 24.092 443 2 2.606 34.000 400 3.450 6.501 2.191 9.989 4.942 399.008
19 » 72.295 21.076 1.468 20.151 111.339 ... 666 9.731 ... 3.269 ... 25.876 1.519 37.000 ... 29.775 438 2 2.593 34.000 400 3.450 6.501 2.191 10.024 4.886 398.650
26 » 72.295 21.076 1.468 20.151 111.366 ... 632 9.731 ... 3.269 ... 30.473 4.518 37.000 ... 26.625 436 2 2.592 34.000 400 3.450 6.501 2.191 10.025 4.838 403.039

3 juli 72.295 21.044 1.468 20.151 109.324 ... 688 9.731 ... 3.269 ... 25.867 4.823 37.000 ... 39.825 417 2 2.567 34.000 400 3.450 6.501 2.191 10.026 6.136 411.175
10 » 72.295 21.044 1.468 20.151 100.721 ... 655 9.731 ... 3.269 ... 29.460 5.156 37.000 ... 41.125 485 1 2.551 34.000 400 3.450 6.501 2.191 10.010 9.618 411.282
17 » 72.295 21.044 1.468 20.151 98.686 ... 579 9.731 ... 3.269 ... 41.184 3.949 37.000 ... 28.700 552 1 2.510 34.000 400 3.450 6.501 2.191 10.021 6.724 404.406
24 » 72.295 21.044 1.468 20.151 96.050 ... 761 9.731 ... 3.269 ... 42.435 3.638 37.000 ... 25.475 569 1 2.508 34.000 400 3.450 6.501 2.191 10.033 6.454 399.424
31 » 72.295 20.337 1.277 20.151 92.413 ... 699 9.731 ... 3.269 ... 35.655 2.848 37.000 ... 35.475 588 1 2.438 34.000 400 3.450 6.501 2.191 10.033 6.548 397.300

7 augustus 72.295 20.354 1.277 20.151 92.666 ... 740 9.731 ... 3.269 ... 44.448 4.068 37.000 ... 34.650 553 1 2.424 34.000 400 3.450 6.497 2.191 10.015 10.147 410.327
11 » 72.295 20.354 1.277 20.151 92.713 ... 654 9.731 ... 3.269 ... 61.622 4.135 37.000 . .. 21.725 529 1 2.420 34.000 400 3.450 6.497 2.191 10.015 11.242 415.671
21 » 72.295 20.354 1.277 20.151 89.939 503 9.731 3.269

,
61.808 11.314 37.000 19.800 527 2 2.489 34.000 400 3.450 6.497 2.191 10.015 5.410 412.422... ... ... ...

28 » 72.295 20.309 1.277 20.151 87.531 ... 409 9.731 ... 3.269 ... 60.780 5.417 37.000 ... 23.625 547 1 2.487 34.000 400 3.450 6.497 2.191 10.015 6.573 407.955

4 september 72.295 19.725 1.277 20.151 86.525 ... 600 9.731 ... 3.269 ... 59.976 4.977 37.000 ... 33.400 513 1 2.486 34.000 400 3.450 6.497 2.191 10.015 5.577 414.056
11 » 72.295 19.725 1.277 20.151 87.331 ... 650 9.731 ... 3.269 ... 56.228 3.155 37.000 ... 34.775 517 1 2.389 34.000 400 3.450 6.447 2.191 9.993 5.542 410.517
18 » 72.295 19.725 1.277 20.151 90.917 ... 531 9.731 ... 1.635 ... 50.816 3.509 37.000 ... 35.750 508 2 2.338 34.000 400 3.450 6.447 2.191 9.993 7.558 410.224
25 » 72.295 19.725 1.277 20.151 91.094 ... 470 9.731 ... 1.635 ... 58.683 8.708 37.000 ... 26.075 522 2 2.336 34.000 400 3.450 6.501 2.191 9.993 6.908 413.147

2 oktober 72.295 19.725 1.277 20.151 98.966 ... 291 9.731 ... ... 7.770 60.481 7.158 37.000 ... 29.975 498 1 2.292 34.000 400 3.450 6.501 2.191 9.993 11.048 435.194
9 » 72.295 19.725 1.277 20.151 105.059 ... 327 9.731 ... ... 12.216 70.282 6.123 37.000 ... 25.775 492 1 2.231 34.000 400 3.450 6.501 2.191 9.972 9.323 448.522

16 » 72.295 19.496 1.277 20.151 105.655 ... 391 9.731 ... ... 12.216 71.769 13.565 037.000 ... 18.550 509 2 2.230 34.000 400 3.450 6.501 2.191 9.972 10.786 452.137
23 » 72.295 19.496 1.277 20.151 105.973 ... 136 9.731 ... ... 12.216 76.447 7.609 37.000 ... 20.775 518 2 2.206 34.000 400 3.450 6.501 2.191 9.972 6.436 448.782
30 » 72.295 19.644 690 20.151 106.566 ... 536 9.731 ... ... 12.216 77.357 8.048 37.000 ... 21.125 515 2 2.118 34.000 400 3.450 6.501 2.191 9.972 6.872 451.380

6 november 72.295 19.644 690 20.151 106.580 ... 191 9.731 ... ... 12.216 77.205 16.417 37.000 ... 12.250 473 2 2.117 34.000 400 3.450 6.501 2.191 9.952 7.068 450.524
13 » 72.295 19.644 690 20.151 106.601 '0' 260 9.731 ... ... 12.216 70.846 5.442 , 37.000 ... 20.475 487 2 2.177 34.000 400 3.450 6.501 2.191 9.952 6.970 441.481
20 » 72.295 19.644 690 20.151 106.782 ... 525 9.526 ... ... 12.216 69.830 6.692 37.000 ... 15.850 496 1 2.131 34.000 400 3.450 6.501 2.191 9.952 7.037 437.360
27 » 72.295 19.644 690 20.151 105.581 ... 679 9.526 ... ... 12.216 69.099 7.635 37.000 ... 12.675 515 1 2.088 34.000 400 3.450 6.501 2.191 9.952 6.758 433.047

4 december 72.295 19.644 690 20.151 105.426 ... 228 9.526 ... ... 12.216 64.493 8.200 37.000 ... 23.700 488 2 2.051 34.000 400 3.450 6.473 2.191 9.955 7.347 439.926
11 » 72.295 19.644 690 20.151 105.542 ... 77 9.526 ... ... 12.216 72.505 10.448 37.000 ... 12.075 467 2 2.048 34.000 400 3.450 6.473 ! 2.191 9.931 7.498 438.629
18 » 72.295 19.644 690 20.151 106.113 ... 290 9.526 ... ... 12.216 71.735 11.544 37.000 ... 15.800 479 1 2.004 34.000 400 3.450 6.498 2.191 9.931 7.576 443.534
22 » 72.532 19.407 690 20.151 105.923 ... 41 9.405 ... ... 12.216 77.967 26.245 37.000 ... 5.550 432 1 2.040 34.000 400 3.450 6.496 2.191 9.931 7.449 453.519
29 » 72.532 19.407 690 20.151 106.126 ... 393 I 9.374 ... ... 11.889 78.971 I 16.779 ' 37.000 ... 15.950 419 2 2.019 34.000 - 3.450 I

6.496 2.191 I 9.943 8.311 456.095

l Waarvan het kapitaal: Ir. 400 miljoen. §
....'--



WEEKSTATEN IN HET « BELGISCH STAATSBLAD» GEPUBLICEERD IN 1978
(Miljoenen franken)

PASSIVA

Orderekening : Monetaire reserveBestuur Rekeningen-courant : Internationale
der Postchecks : Internationaal Europees Kapitaal,

Tegoeden akkoorden Munlfonds : Fonds Te leveren Pensioenkas
voor rekening Bankbiljetten Bijzondere vreemde

reserves en TOTAAL
Schatkist Banken Diverse voor

van de Ministers trekkings- Groot- van het Diversen alschrlJvlngs- DATA

van Nationale In omloop in het rekeningen- rechten, Monetaire hertogdom
valuta's rekeningen PASSIVA

Opvoeding Buiten- buitenland, courant Financiële netto Samen- België en goud Personeel
en te Andere Luxem- 1

(wet van 11-7-1973 - Gewone gewone gewone betalen bijstands- cumulatieve werking
onderwijswet- rekening eonjunctuur- akkoorden toewijzing burg

geving) taks
rekeningen waarden akkoorden

I I
- I19,989 335.331 18 7 954 2.115 2.446 370 10.186 23.441 ... .. , 28 8.938 19.824 I 6.067 409.725 2 januari 1978

19.918 332.349 24 7 844 2.193 2.400 348 10.186 22.649 ... ... 20 8.918 19.984 6.067 405.989 9 »

19.780 327.220 12 7 857 3.299 2.398 401 10.186 20.738 ... ." 18 8.920 20.539 6.067 400.662 16 »

19.781 323.332 7 7 784 2.269 2.395 350 10.186 17.525 .. , ... 846 8.945 20.930 6.067 393.643 23 »

19.336 321.210 9 ... 689 4.249 2.620 385 10.186 13.687 ... ... 19 9.456 15.028 6.502 384.040 30 »

19.225 328.964 25 ... 815 2.600 2.525 274 10.186 11.625 ... ... 26 9.666 15.552 6.502 388.760 6 februari

19.120 325.843 3 - 746 1.801 2.650 244 10.186 10.647 .. , ... 17 9.666 15.762 6.502 384.067 13 »

18.708 324.367 1 - 750 1.616 2.599 265 10.186 10.284 ... ... 18 9.743 15.932 6.502 382.263 20 »

18.663 323.505 1 - 719 4.126 2.577 219 10.186 5.414 .. , ... 18 9.792 16.138 6.502 379.197 27 »

18.433 332 ..Q72 21 - 714 2.780 2.550 229 10.186 5.239 .., ... 17 9.859 16.270 6.502 386.439 6 maart

18.345 328.889 16 - 739 2.010 2.829 178 10.186 4.495 ... ... 6 9.859 16.565 6.502 382.274 13 »

18.203 328.015 10 - 793 1.987 2.819 209 10.186 2.776 ... ... 6 9.859 16.719 6.502 379.881 20 »

17.760 324.147 5 - 660 2.792 2.818 245 10.186 1.245 ... ... 7 9.883 17.041 6.502 375.531 24 »

17.600 330.286 7 - 1.122 1.768 2.805 179 10.186 ... .., ... 7 9.900 15.861 6.502 378.623 3 april

17.244 331.388 2 - 904 1.266 2.792 203 10.186 ... ... ... 5 9.887 16.205 6.502 379.340 10 » .-

17.116 328.724 11 - 957 1.249 2.774 184 10.186 .. , .. , ... 4 9.913 16.558 6:502 377.062 17 »

17.102 327.357 8 - 777 2.544 2.755 192 10.186 ... ... ... 4 9.919 16.772 6.502 377.016 24 »

16.920 337.722 5 - 796 2.911 2.730 291 10.186 ... ... ... 6 9.920 16.973 6.502 388.042 2 mei

16.911 338.200 13 - 991 2.345 2.728 428 10.186 ... .., ... 6 9.956 18.019 6.502 389.374 8 »

16.636 340.673 21 - 986 2.277 2.727 366 10.186 ... ... ... 30 9.981 18.223 6.502 391.972 12 »

16.406 339.952 10 - 1.279 2.144 2.711 336 10.186 ... ... ... 33 9.993 18.536 6.502 391.682 22 »

16.214 339.078 24 - 1.213 2.701 2.686 306 10.186 ... ... .. . 9 9.993 18.897 6.502 391.595 29 »

15.981 349.321 21 - 1.639 2.336 2.661 274 10.186 ... .. ' ... 9 9.981 18.933 6.502 401.863 5 juni

15.735 346.499 3 - 1.053 2.276 2.606 230 10.186 ... ... ... 516 9.989 19.148 6.502 399.008 12 »

15.557 347.566 3 - 783 1.374 2.593 367 10.186 ... ... .. . 24 10.024 19.228 6.502 398.650 19 »

15.568 349.921 18 - 977 2.975 2.592 380 10.186 ... ... ... 24 10.025 19.439 6.502 403.039 26 »

15.396 360.548 27 - 982 2.133 2.567 347 10.186 ... ... .. . 24 10.026 17.833 6.502 411.175 3 juli

15.102 362.265 8 - 816 2.125 2.551 628 10.186 ... ... ... 24 10.010 16.167 6.502 411.282 10 »

14.726 355.227 21 - 1.488 1.857 2.510 402 10.186 ... .. , .., 24 10.021 16.168 6.502 404.406 17 »

14.662 350.986 4 - 1.402 1.624 2.508 306 10.186 ... ... .. . 65 10.Q33 15.808 6.502 399.424 24 »

14.308 349.309 4 - 1.492 1.832 2.437 275 10.186 .. , .., ... 65 10.033 15.165 6.502 397.300 31 »

14.182 350.519 14 - 1.419 2.679 2.423 307 10.186 10.243 ... ... 65 10.015 15.955 6.502 410.327 7 augustus

14.086 349.180 19 - 1.324 3.318 2.420 381 10.186 16.021 ... ... 65 10.015 16.240 6.502 415.671 11 »

13.937 345.650 24 - 1.978 3.076 2.489 487 10.186 16.265 ... ... 65 10.015 15.685 6.502 412.422 21 »

13.749 340.118 21 - 2.265 4.204 2.487 388 10.186 16.265 ... ... 49 10.015 15.455 6.502 407.955 28 »

13.623 348.747 16 - 1.443 2.667 2.486 420 10.186 16.265 ... .. ' 49 10.015 15.260 6.502 414.056 4 september

13.224 345.312 22 - 1.383 2.517 2.389 402 10.186 16.265 ... ... 49 9.993 15.497 6.502 410.517 11 »

13.094 343.455 13 - 1.541 1.321 2.338 361 10.186 18.307 ... ... 49 9.993 16.158 6.502 410.224 18 »

12.956 341.095 11 - 1.555 2.305 2.336 358 10.186 22.244 ... ... 49 9.993 16.513 6.502 413.147 25 »

12.578 348.107 20 - 1.580 3.032 2.292 469 10.186 28.264 ... ... 10.288 9.993 14.461 6.502 435.194 2 oktober

12.335 348.266 11 - 1.356 2.542 2.231 325 10.186 35.983 .. , ... 16.194 9.972 14.954 6.502 448.522 9 »

12.186 344.548 ... - 839 2.181 2.230 407 10.186 42.649 . .. ... 16.194 9.972 16.429 6.502 452.137 16 »

11.927 341.737 2 - 589 1.661 2.205 408 10.186 42.649 ... ... 16.194 9.972 16.677 6.502 M8.782 23 »

11.926 343.144 10 - 1.080 4.431 2.118 426 10.186 40.415 ... ... 16.194 9.972 16.902 6.502 4'61.380 30 »

, 1.545 346.926 23 - 610 3.695 2'.117 344 10.186 36.774 .. , ... 16.200 9.952 17.195 6.502

I
450.,524 6 november

11.519 343.571 5 - 713 2.864 2.177 375 10.186 31.636 ... ... 16.231 9.952 17.269 6.502 441.481 13 »

24.227 342.703 12 - 1.830 1.869 2.131 316 10.186 28.141 ... ... 16.231 9.952 17.487 6.502 437.360 20 »

24.261 337.669 12 - 1.160 4.314 2.088 306 10.186 27.096 ... ... 16.232 9.952 17.530 6.502 433.047 27 »

24.152 347.508 10 - 1.018 1.782 2.051 246 10.186 26.907 ... ... 16.232 I 9.955 17.529 6.502 439.926 4 december

23.533 346.204 20 - 784 1.715 2.048 333 10.186 26.907 ... ... 16.232 9.93.1 17.767 6.502 438.629 11 »

23.511 349.829 2 - 1.221 i.813 2.004 311 10.186 26.907 ... ... 16.602 9.931 18.226 6.502 443.534 18 »

23.348 357.093 12 - 840 4\.7~9 2.040 428 10.186 26.703 365 ... 16.263 9.931 18.437 6.502 453.519 22 »

23.392 359.903 3 - 1.146 5.DOY I 2.019 350 10.186 26.703 365 ... 16.207 9.943 17.761 6.502 456.095 29 »





BIJLAGE 5

OPGAVE VAN DE OVERHEIDSFONDSEN
DIE OP 31 DECEMBER 1978 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 Belgische Lening 1971/84.
7,75 pct. Belgische Lening 1971/86.
7,25 - 7,50 pct. Belgische Lening 1971/80/87.
7,50 pct. Belgische Lening 1971/87.
7,25 pct. Samengevoegde Belgische Leningen 1972-73/87.
7 - 7,25 pct. Belgische Lening 1972/79/87.
7 - 7,25 pct. Belgische Lening 1973/81/87.
7,75 pct. Belgische Lening 1973/87.
8,25 pct. Belgische Lening 1974/88.
8 - 8,25 pct. Belgische Lening 1974/81/88.
9 pct. Belgische Lening 1974/82.
10 pct. Belgische Lening 1974/82.
10 - 0,75 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.
9,50 pct. Belgische Lening 1978/86.
8,50 pct. Belgische Lening 1978/85.
8,75 pct. Belgische Lening 1978/86.
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, 2e tranche.
2 pct. Nationale Stichting voor de Financiering van het Wetenschappelijk

Onderzoek HHJO / 69 - 1990/99, 3e tranche.

173



Tabel 2.

Vorderingen en verplichtingen van de bedrijven en partlculleren,
het buitenland en de overheid

(Veranderingen in de eerste tien maanden in miljarden franken)

Sectoren die de vorderingen
hebben gevormd en de

verplichtingen aangegaan

1. Bedrijven en particu-
lieren :
1.1 Brutovorderingen ..
1.2 Brutoverplichtingen
1.3 Nettovorderingen

(= 1.1 - 1.2) .

2. Buitenland
plichtingen

: Nettover-

3. Overheid 6

plichtingen
: Nettover-

4. Diversen (inclusief de
sociale zekerheid) en
statistische aanpassingen

Sectoren waarbij de vorderingen zijn gevormd
en de verplichtingen aangelgaan

35

Buitenland
(Kapitaalverkeer
van de bedrijven
en particulieren)

België
Totaal

385
208

7
30

Niet-
financiële
sectoren 1

Financiële in- Instellingen
stellingen andere met overwegend
dan ovenvegend geldscheppend

geldscheppende ~ karakter 3

1977 I 1078 I 1077 I 1078 I 1077 I 1078 I 1077 I 1978

1 - 1

176

68
26

1

5. = 2. + 3. + 4 ~~~-1--=-:--" e:;~~I--: 28

1077 I 1978

177

- 29 - 32

203

3 - 2

377
215

162 - 23

HJ6

82 16

ll3
78

80
52

28

15- 745

23 88

93
10

100
24

172
90

129
113

42 83 76

13 14

434 - 4 - 1 -

1 Alle binnenlandse sectoren, exclusief de financiële instellingen die in de volgende
kolommen zijn opgenomen.

2 Exclusief de instellingen voor verzekering op het leven en tegen arbeidsongevallen
en de pensioenfondsen.

3 Bron : Tijdschrift van de Nationale Bank van België, Statistieken, tabel XIII-3.
4 Deze bedragen stemmen overeen met die van de rubriek 1.3. kolom « Buitenland

(Kapitaalverkeer van de bedrijven en particulieren) », met inachtneming van het
bedrag van de statistische aanpassing onder de rubriek 4., zelfde kolom.

5 Netto buitenlandse tegoeden van de instellingen met overwegend geldscheppend
karakter na statistische aanpassing en met uitsluiting van de wijzigingen voort-
vloeiend uit het kapitaalverkeer van de overheid met het buitenland.

6 Exclusief de sociale zekerheid.
7 Het kapitaalverkeer van de overheid met het buitenland is opgenomen bij de netto-

verplichtingen van deze overheid tegenover de instellingen met overwegend geld-
scheppend karakter.

_ 244

98 3582 73

3 - 12 - 18



Tabel 3.

Eenheidswaarden bij invoer en bij uitvoer en ruilvoet
van de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie *

(Indexcijfers 1970 100)

Gemiddelde eenbeidswaarden
Ruilvoet 1

Invoel' Uitvoer

Gemiddelde 1970-1973 .................. 102,1 102,0 99,9
Gemiddelde 1974-1977 .................. 147,9 143,2 96,8
1974 ....................................... 136,9 134,7 98,4
1975 ....................................... 144,4 139,8 96,8
1976 ....................................... 153,9 147,8 96,0
1977 ....................................... 156,2 150,5 96,4

1977 Eerste 9 maanden .................. 156,3 151,0 96,6
1978 Eerste 9 maanden .................. 155,7 149,7 96,1

* Zie 'l'ijdschrift van de Nationale Bank van België, Statistieken, tabel V1II·I.
Bronnen . Nationaal Instituut voor de Statdsbiek. Berekeningen door ùe Nationale Banlr van België.

1 Ruilvoet
gemiddelde eenheidswaarden bij uitvoer

gemiddelde eenheidswaarden bij invoer
x 100.
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Tabel 4.

Invoer. van de landen l('an de Organisatie voor Economische Samenwer~ing en Ontwikkeling en specialisatie,
per produkt 1, van de uitvoer van produkten van de verwerkende nijverheid van de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie

Gemiddelde Gemiddelde
jaarlijkse Specialisatle- jaarlijkse Speciehsatie-groeivoet VBn groeivoet van
de invoer indexcijfers de invoer indexcijfers

van de van de van de van de
B.L.E.U.3 B.L.E.U.3O.E.S.O.2 in 1972 O.E.S.O.2 in: 19761970·1974 1\174·1977

(In pTOcenten) (In procenten)

Proqressieoe produkten 4 : Proqressicoe produkten 4 :
a. Organische chemische produkten (512) ... 39,3 1,19 r. Autovoertuigen (732) ........................... 20,5 1,09
b. Plastiekstoffen (58) ........................... 34,1 1,22 q. Leder en schoeisel (61 en 85) . .............. 17,2 0,25
o. Kunstmeststoffen (56) ........................ 29,4 2,55 g. TeJecommunicatietoestellen (724) . ........... 17,2 0,91
d. Rubber (62) ....................................... 29;4 0,79 m. Apparaten voor wetenschap. gebruik (86) 15,6 0,59
e. Hout en meubelen (63 en 82) ............... 28,5 1,21 e. Hout en meubelen (63 en 82) ............... 13,2 1,13
f. Toilet- en schoonmaakartikelen (55) ...... 27,2 0,83 t. Ander vervoermaterieel dan autovoertuigen
g. Telecommunicatietoestellen (724) ............ 26,3 0,87 (73 min 732) ................................. 12,7 0,47
h. Diverse chemische produkten (5 min 512, n. Medische en farmaceutische produkten (54) 12,6 1,03

54, 55. 56, 58) ................................. 25,9 0,86 k. Niet elders vermelde fabrikaten ............... 12,4 0,99
i. LTzer en staal (67) .............................. 25,2 2,59 h. Diverse chemische produkten (5 min 512,
f. Weefsels en kleding (65 en 84) ............ 25,1 1,27 54, 55, 56, 58) ................................. 12,4 0,95
k. Niet elders vermelde fabrikaten ............... 24,9 0,98 d. Rubber (62) ....................................... 12,3 0,88
l. Andere metaalfabrikaten (69) ............... 24,8 1,00 p. Diverse machines (71 en 72, min 724) ... 11,2 0,53

Totaal van de progressieve produkten ... 26,5 1,31 Totaal van de progressieve produkten ... 13,9 0,78

Totaal van de produkten van de verwerkende Totaal van de produkten van de verwerkende
nijverheid (5 tot 8) ................................. 24,1 1,00 nijverheid (5 tot 8) ................................. 11,0 1,00

Regressieve produkten 5 : Reqressieoe produktere 5 :
m. Apparaten voor, wetenschap. gebruik (86) 23,8 0,58 f· Weefsels en kleding (65 en 84) ............ 11,0 1,09
n. Medische en farmaceutische produkten (54) 23,0 0,93 I. Andere metaalfabrikaten (69) ............... 10,8 1,06
p. Diverse machines (71 en 72, min 724) ... 22,7 0,48 u. Glas (664 en 665) .............................. 10,4 2,14
q. Leder en schoeisel (61 en 85) ............... 22,6 0,36 c. Kunstmeststoffen (56) ........................ 9,4 2,49
r. Autovoertuigen (732) ........................... 22,2 0,94 f. Toilet- en schoonmaakartikelen (55) . ..... 9,4 1,05
s. Non-ferrometalen (68) ........................ 21,8 1,20 b. Plastiekstoffen (58) ........................... 9,2 1,57
t. Ander vervoermaterieel dan autovoertuigen a. Organische chemische produkten (512) ... 3,8 1,26

(73 min 732) ................................. 21,5 0,51 s. Non-ferrometalen (68) ........................ 0,8 1,21
u. Glas (664 en 665) .............................. 21,3 2,65 i. IJzer en staal (67) .............................. 0,8 2,29

Totaal van de regressieve produkten ... 22,0 0,72 Totaal van de regressieve produkten ... 5,8 1,46

Bronnen Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling. Berekeningen door de Nationale Bank van België.

1 Volgens de (herziene) Typeclassificatie voor de Internationale Handel. De cijfers tussen haakjes achter de produkten zijn de num-
mers van de onderverdelingen van genoemde Classificatie.

2 Met uitzondering van de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie.
3 Quotiënt van het aandeel van de uitvoer van een bepaald fabrikaat in de totale uitvoer van fabrikaten van de Belgisch-Luxem-

burgse Economische Unie en het aandeel van datzelfde' produkt in de invoer van fabrikaten in de landen van de Organisatie
voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (met uitzondering van de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie).

4 Produkten waarvan de invoer door de landen van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (met uit-
zondering van de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie) sneller toeneemt dan de totale invoer van fabrikaten van die landen.

5 Produkten waarvan de invoer door de landen van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (met uit-'
zondering van de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie) trager toeneemt dan de totale invoer van fabrikaten van die landen.



Tabel 5.

Dienstenverkeer van de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie met het buitenland

(Milïarden franken)

Vracht- Op- Nieten ver- breng. elderszeke- Andere sten van vermel- Grens- Aanne- Overigeringskos- vervoer- Reis· beleg- de over- arbei- mings- diensten Totaalten voor kosten verkeer gingen heide- ders COD- a
het goe- I en in- trans- treeten
deren- Vef!te· acties 2vervoer ringen

Gemiddelde 1965-1969............... + 1 + 1 - 6 + 1 + 2 + 4 - 1 + 2 + 4

Gemiddelde 1970-1973.............. + 3 ... -12 + 6 + 5 + 5 - 2 + 4 + 9

Gemiddelde 1974-1977............... + 6 + 1 -22 +18 +17 + 6 + 2 + 5 +33

1974 ................................... + 3 ... -18 +12 +13 + 5 - 2 + 2 +15

1975 ................................... + 6 + 1 -20 +16 +15 + 6 - 3 + 7 +28

1976 ................................... + 8 ... -23 +23 +17 + 6 + 4 + 8 +43

1977 .................................... + 7 + 2 -26 +19 +23 + 6 +10 + 5 +46

1977 Eerste 9 maanden ............ + 5 + 3 -23 +14 +17 + 4 + 9 + 3 +32
1978 Eerste 9 maanden ......... v + 6 . .. -25 +16 +19 + 4 + 2 + 5 +27

I Kosten voor vervoer van personen, haven- en douanekosten, kosten voor huur, onder-
houd en herstelling van schepen en vliegtuigen, aankoop en verkoop van bunker-
leveranties.

2 Deze post omvat in hoofdzaak, aan de kant van de ontvangsten, de huishoudelijke
uitgaven van de in de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie gevestigde inter-
nationale instellingen en, aan de kant van de uitgaven, de militaire uitgaven.

a Royalties voor films, octrooien en auteursrechten, makelaarslonen, provisies en di-
verse handelskosten. verzekeringspremies en -uitkeringen (exclusief de verzekeringen
van het goederenvervoer, die geboekt zijn bij de vrachtkosten, en de levens-, kapi-
talisatie- en kredietverzekeringen, die bij het kapitaalverkeer zijn opgenomen), enz.
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Ta,bel 6.

Nationale Bank van België : goud- en deviezenreserves, termijnpositie
in buitenlandse valuta's en, tegenover het buitenland, in Belgische franken

(Miljarden franken)

Goud- en deviezenreserves Termijnpositie waarvan ;

Netto-
JaarlijkseTegoe- tegoeden
verende- Jaarlijkseden of -ver- Bel- Positie Positie ringen in veraride-bij het plich- Buiten- EiDd-

Goud- Interna- tin.gen lundse gische Totaal Buiten- Bel- totaal in in de totale ringen
Einde periode tionele (-) valuta's franken land se gische Totaal buiten- Bel- .goud- en in hetvoor- à Inndae gische deviezen- eindtotaalraad Mene- tegen- à valuta's franken

taire contant contant valuta's franken reserves 3over 2 3Fonds het
1 E.F. (1)=

M.S. (.)+(L)
+(c)+ (i)= (j)= (k)= ,'(1) =

(a) (h) (c) (d) (e) (d)+(e) (g) (h) (g)+(h) (fH(i) (oH(g) (e)+(h) (m) (n)

1970 ......... 73 30 - 39 -1 141 -38 12 -26 115 ( 1) ( 11)
1971 ......... 77 51 - 35 -4 159 -36 27 - 9 150 (-1) ( 23) + 14 + 32
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 ... 95' -3 217 -11 13 2 219 ( 84) ( 10) + 12 + 13
1975 ......... 72 59 .. . 114' -4 241 -12 12 ... 241 (102) ( 8) + 18 + 19
1976 ......... 72 59 .. . 904 -3 218 .. . ... . .. 218 ( 90) (-3) - 25 - 25

1977 Sept. ... 72 59 .. . 112 ' -5 238 ... . .. . .. 238 (112) (-5) + 195 + 195

Dec. ... 72 58 -23 1084 -4 211 .. . ... . .. 211 (108) (-4) - 9 - 9
1978Juni ... 72 52 .. . 114' -4 234 .. . ... . .. 234 (114) (-4) + 246 + 246

Sept. ... 72 51 -28 99 -5 189 - 7 ... - 7 182 ( 92) (-5) - 145 - 215
Dec. ... 72 50 -27 106 -5 196 -12 ... -12 184 ( 94) (-5) - 16 - 28

10mvatten: a) de rechten die de Belgische Staat bezit alf; lid van het Internationale Monetaire Fonds
en die de Nationale Bank van België, krachtens de wet van 19 juni 1959, vervolgens krachtens die
van 9 juni 1969, in haar boekhouding mag opnemen als eigen tegoeden op voorwaarde dat zij de
verplichtingen van de Belgische Staat ter zake op zich neemt, 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.
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 die voortvloeien uit : a) de aanpassing van diverse tegoe-
den en verplichtingen ten gevolge van de revaluatie van de Zwitserse frank in 1971, de appre-
ciatie van de Belgische frank ingevolge de beslissingen van deMonetaire conferentie van Washington
van 18 december 1971, en de devaluatie van de dollar van de Verenigde Staten in 1973, b) de
toewijzingen van bijzondere trekkingsrechten aan België in 1971 en 1972, en c) wijzigingen in
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.
Verandering voor de eerste negen maanden.

6 Verandering voor de eerste zes maanden.

180



Tabel 7.

Nationale Bank van België : goud- en deviezenreserves, termijnpositie
in buitenlandse valuta's en, tegenover het buitenland, in Belgische franken l

(Veranderingen in milia-rden franken)

Goud- en deviezenreserves Termijnpositie 2 waarvan :

Netto-
Tegoe· tegoeden

den of ·ver- Buiten- Bel· Eind· Positie Positie
Goud- bij het pli ch- land-se gis che Totaal Buiten- BeI· totaal in in

Interna- tingen Totaal buiten- Bel·voor- tionale tegen- valuta's franken lundse gische Iandse gischeraad à à valuta's frankenMene- over contant contant valuta's franken
taire het (f)=Fonds E.F.

M.S.3 (a)+(h)
+(c)+ (i)= Ij)= (k)= (1)=

(a) (b) (c) (d) (e) (d)+(e) (g) (h) (g)+(h) (f)+(i) (d)+(g) (e)+(h)

Gemiddelde 1970-1973 ............... - l + 94 + 1 +12 . .. +21 + 1 + 6 + 7 +28 (+13) (+ 6)
Gemiddelde 1974-1977 ............... ... + 1 - 7 + 5 . .. - 1 + 7 - 6 + 1 . " (+12) (- 6)

1974 .................................... ... - 1 - 4 +18 - 1 +12 +15 -14 + l +13 (+33) (-15)

1975 .................................... . .. + 5 . .. +14 - 1 +18 + 1 . .. + 1 +19 (+15) (- I)
1976 .................................... .. . + 1 . .. -26 .. . -25 +12 -12 . .. -25 (-14) ( -12)

1977 .................................... . .. - 1 -24 +16 . .. - 9 ... .. . . .. - 9 (+16) ( ... )

1978 .................................... . .. - 7 - 5 - 2 - 2 -16 -12 . .. -12 -28 (-14) (- 2)

1977 Eerste 9 maanden ............ .. . . .. ... +20 - 1 +19 . .. .. . . .. +19 (+20) (- I)

1978 Eerste 6 maanden ............ . .. - 4 +24 + 5 - 1 +24 . .. .. . . .. +24 (+ 5) (- 1)
3" kwartaal ..................... . .. - 1 -28 - 8 - 1 -38 - 7 . .. - 7 -45 (-15) (- I)
Eerste 9 maanden ............ ... - 5 - 4 - 3 - 2 -14 - 7 . .. - 7 -21 (-10) (- 2)

l Exclusief de boekhoudkundige veranderingen. Zie tabel6 van deze Bijlage, inzonderheid noot 3.

2 Het teken + wijst op een vermeerdering van de door de Nationale Bank van België te ontvangen bui-
tenlandse valuta's of Belgische franken, of op een vermindering van de door de Bank te leveren bui-
tenlandse 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 door de
Bank te leveren buitenlandse valuta's of Belgische franken. De voornaamste termijntransacties van
de Bank zijn : lOverkopen van buitenlandse valuta's tegen Belgische franken aan buitenlandse cen-
trale banken om het wisselkoersrisico te dekken dat voortvloeit uit het aanhouden van reserves in
buitenlandse valuta's; in dit geval laat het opnemen van de termijntransacties in de tabel uitschij-
nen 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) J; waren er slechts termijntransacties van die aard, dan
zouden de cijfers van de kolommen (f) en (j) dezelfde zijn; 2° verkopen van buitenlandse valuta's
aan de overheidssector in het vooruitzicht van komende vervaldagen van de overheidsschuld in de-
viezen; in dit geval laat het opnemen van de termijntransacties in de tabel uitschijnen dat sommige
deviezeureserves 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 devie-
zeureserves en verschilt aldus van kolom (f), die de schijnbare evolutie van die reserves weergeeft.

3 Het teken + wijst op een vermeerdering van de nettotegoeden of een vermindering van de nettover-
plichtingen ; het teken - wijst op een vermindering van de ..nettotegoeden of. eerr vermeerdering van
de nettoverplichtingen.

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



Tabel 8.

Officiële wisselkoersen 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
100 Cana- 100 100 1

1978 U.S.' Duitse Franse pond Italiaanse dese Nederl. Zweedse Zwits. peseta Deense Oostene. Noorse Finse

dollar mark
yen

frank sterling lire dollar gulden kroon frank kroon schilling kroon mark
escudo zaïre

Januari
Hoogste 33,26 15,66 13,87 7,03 63,83 3,81 30,43 14,51 7,08 16,77 41,11 5,73 217,75 6,41 8,23 '82,40 40,13
Laagste 32,18 15,46 13,53 6,91 62,97 3,74 29,39 14,43 6,99 16,17 40,20 5,65 215,40 6,35 8,13 81,30 39,56
Gemiddelde 32,84 15,51 13,64 6,96 63,50 3,77 29,83 14,47 7,04 16,52 40,73 5,69 216,17 6,38 8,18 81,88 39,88

Februari
Hoogste 32,79 15,70 13,59 6,90 63,89 3,80 29,55 14,58 7,05 17,60 40,61 5,74 218,50 81,75 39,76
Laagste 31,41 15,49 13,20 6,58 61,24 3,69 28,14 14,47 6,84 16,52 39,17 5,62 215,75 1 2 78,75 38,67
Gemiddelde 32,30 15,56 13,46 6,68 62,66 3,76 29,02 14,51 6,96 16,97 40,07 5,69 216,60 80,56 39,39

Maart
Hoogste 32,36 15,64 14,21 6,89 61,34 3,74 28,87 14,61 6,93 17,45 40,26 5,68 217,00 5,98 7,67 78,75 39,35
Laagste 31,11 15,54 13,13 6,53 58,46 3,66 27,78 14,51 6,82 16,29 39,06 5,64 215,60 5,89 7,55 76,85 38,43
Gemiddelde 31,66 15,57 13,68 6,72 60,44 3,70 28,16 14,56 6,88 16,69 39,59 5,66 216,21 5,94 7,60 77,95 38,93

April
Hoogste 32,42 15,68 14,50 7,01 59,13 3,73 28,60 14,65 6,99 17,04 40,11 5,71 217,75 5,96 7,66 77,50 39,50
Laagste 31,21 15,54 14,21 6,89 58,55 3,67 27,38 14,56 6,86 16,44 39,21 5,64 215,90 5,90 7,54 76,20 38,84
Gemiddelde 31,78 15,59 14,36 6,94 58,86 3,71 27,85 14,60 6,92 16,73 39,70 5,67 216,60 5,93 7,60 76,86 39,15

Mei
Hoogste 33,28 15,64 14,78 7,14 60,26 3,81 30,06 14,62 7,12 17,27 40,97 5,81 217,60 6,08 7,77 40,29
Laagste 32,26 15,56 14,33 7,00 59,05 3,72 28,62 14,55 6,99 16,45 39,90 5,70 216,40 5,98 7,64 3 39,50
Gemiddelde 32,88 15,60 14,55 7,07 59,74 3,78 29,43 14,59 7,07 16,75 40,55 5,77 217,07 6,04 7,69 39,96

Juni
Hoogste 32,96 15,77 16,00 7,28 60,88 3,83 29,52 14,66 7,16 17,65 41,55 5,81 219,50 6,08 7,72 72,10 40,50
Laagste 32,58 15,64 14,77 7,09 59,23 3,78 28,95 14,59 7,04 17,09 40,78 5,77 217,50 6,03 7,61 71,20 39,94
Gemiddelde 32,69 15,69 15,27 7,14 60,05 3,81 29,16 14,63 7,09 17,35 41,19 5,80 218,24 6,05 7,64 71,67 40,18

Juli
Hoogste 32,61 15,77 16,95 7,36 62,25 3,84 29,05 14,65 7,16 18,44 41,98 5,81 218,90 6,05 7,74 71,65 41,18
Laagste 32,12 15,75 15,94 7,25 60,54 3,80 28,44 14,55 7,10 17,71 41,37 5,75 218,60 5,99 7,67 70,73 40,23
Gemiddelde 32,37 15,76 16',22 7,29 61,31 3,82 28,79 14,60 7,13 17,96 41,72 5,78 218,77 6,00 7,71 71,24 40,47

Augustus
Hoogste 32,27 15,77 17,33 7,37 62,07 3,83 28,37 14,61 7,16 19,28 42,83 5,80 218,85 6,02 7,75 71,15 40,71
Laagste 30,70 15,67 16,40 7,13 60,46 3,73 26,94 14,49 7,03 18,46 41,26 5,68 217,25 5,95 7,60 68,80 39,55
Gemiddelde 31,50 15,74 l'6,68 7,23 61,03 3,76 27,64 14,53 7,09 18,82 42,06 5,72 218,31 5,98 7,66 69,65 40,01

September
Hoogste 31,64 15,77 16,45 7,21 61,23 3,77 27,24 14,53 7,07 20,92 42,58 5,74 218,35 5,98 7,69 69,25 39,94
Laagste 30,45 15,73 16,18 6,99 60,28 3,70 25,89 14,50 6,94 19,25 42,03 5,69 217,58 5,94 7,58 67,25 39,03
Gemiddelde 31,06 15,76 16,35 7,12 60,81 3,74 26,67 14,51 7,02 19,78 42,31 5,72 217,94: 5,96 7,63 68,50 39,59

Oktober
Hoogste 30,49 16,16 7,05 60,08 3,71 25,67 14,56 6,92 19,33 42,36 217,65 7,57 67,20 39,14
Laagste 27,14 4 15,34 6,78 56,90 3,43 23,07 14,44 6,60 18,24 40,21 4 214,70 1 7,16 63,00 36,62
Gemiddelde 29,08 15,82 6,90 58,34 3,58 24,59 14,51 6,78 18,89 41,60 216,41 7,39 65,45 38,13

November
Hoogste 30,51 15,79 15,77 6,92 59,19 3,58 26,07 14,57 6,89 18,31 42,61 5,69 215,80 5,94 7,53 65,10
Laagste 29,20 15,67 15,36 6,84 57,84 3,51 25,08 14,48 6,78 17,32 41,23 5,67 214,35 5,88 7,33 64,20 5

Gemiddelde 29,95 15,72 15,61 6,87 58,67 3,55 25,54 14,52 6,84 17,87 42,07 5,69 214,94 5,91 7,46 64,75
December

Hoogste 30,67 16,00 15,45 6,92 59,51 3,60 26,28 14,66 6,90 17,90 42,91 5,69 218,75 7,56 65,60 29,56
Laagste 28,79 15,79 14,84 6,88 58,48 3,47 24,30 14,57 6,71 17,62 41,12 5,65 215,65 1 7,29 63,25 28,60
Gemiddélde 29,81 15,83 15,20 6,90 59,09 3,54 25,28 14,60 6,80 17,77 42,00 5,68 216,38 7,42 64,33 29,18

Jaar
Hoogste 33,28 17,33 7,37 63,89 3,84 30,43 14,66 7,16 20,92 42,91 219,50
Laagste 27,14 4 13,13 6,53 56,90 3,43 23,07 14,43 6,60 16,17 39,06 _4 214,35 1 2 3 5

Gemiddelde , ' 31,49 15,08 6,99 60,39 3,71 27,66 14,55 6,97 17,69 41,14 216,97

1 Noorse kroon 4

Februari Oktober December Jnnr

van I van I van 112
van 1 I van 13 van 1 I van 10 van 1 I van 12 1 jan. 13 febr. 16 okt. "Ut~t
tot 10 tot 28 tot 13 tot 31 tot 11 tot 31 tot tot tot 31 dec

10 fehr. 13 okt. 11 dec. .

Hoogste

: I
0,39

I
0,02

I
5,91

I
5,95

I
5,04

I
5,S9

I
0,41

I
0;08

I
5,U5

I
5,S9

Laagste 0,30 5,93 5,Ua 5,81 5,B9 5,74 6,35 5,89 5,82 5,74
Gemiddelde 0,37 5,07 5,94 5,80 5,Ul 5,81 0,38 5.98 5,89 5,81

Oktober Janr

VUil I VUIJ
van 1 I van 10 1 jan. 10 okt,
tot 13 tot 31 tot tot

13 okt. 31 dec.

Duitse ! Hoogste . 15,77 ,]5,811 15,77 10,00

mark Laagste . 15,75 15,70 15,46 15,G7
Gemiddelde 15,70 15,78 15,65 15,77

Deense ! Hoogste , 5,70 5,09 ' 5,81 5,On

kroon Laagste . 5,G8 5,G6 5,62 5,1.)5
Gemiddelde 5,69 5,67 5,72 5,08

2 Finse mark 3 Escudo 5 Zaïre

Februari Jaar

van I van
van 1 l "an 13 1 jan. 13 febr.
tot 10 tot 28 tot tot

10 febr. 31 dec.

Hoogste

I
8,25

I
7,03

I
8,25

I
7,77

Laagste 8,18 7,44 8,13 7,16
Gemiddelde 8,21 7,57 8,19 7.58

Mei Jaar I

I

van I van

Ivan 1 van fi 1 ju n . 8 mei
tot 5 tot 31 lot tot

5 mei 31 d ec.

Hoogste

I
77,00

I
73,00

I
82,40

I
73,00

Laagste 77,00 n,BD 70,20 03,00
Gemiddelde 77,00 72,52 79,30 G8,45

November Jaar

van I van
yan 10 I van 28 1 jan. 28 nov.
tot 27 tot 30 lot tot

31 okt. 31 dec.

Hoogste

I
31.37

I
20.45

I
41,18

I
eo.se

Laagste 30,88 2U,30 36,02 28,60
Gemiddelde 31,12 29,41 39,56 29,21

De notering werd geschorst van 1 tot 9 november.



Tabel 9.

Officiële stand van de rijksschuld *

(Miljarden franken)

Directe schuld Van de
in Belgische (ranken Indirecte

Republiek Eind-Zaïre
Einde periode in buiten- schuld over- totaal

Gevea- Schuld op Kort- landse 'I'otaal genomen 4middel- valuta's 2
tigde lange lopende Totaal 1 schuld

schuld termijn schuld 3

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 .................. 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

1978 Oktober ...... 985 6 302 1.203 14 1.307 122 . .. 1.429
December ... 977 6 279 1.262 14 1.276 151 . .. 1.427

* Zie Tijdschrift van de Nationale Bank van België, Statistieken, tabel XVI·3.
Brow : l\finisterie van Pinunciën , 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 10 van deze
Bijlage vermeldt de veranderingen in de rijksschuld die voor de Schatkist geen
aanleiding gaven tot geldbewegingen.
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Tabel 10.

Rijksschuld en gebruikte middelen
voc,r de dekking van de netto flnanclerlngsbehoeften van de centrale overheid

(Veranderingen in miljarden franken)

1977 1978
1973 1974 1975 197& 1977

Eerste 10 maanden

l. Rijksschuld l ..................... +53 +56 +107 +130 +171 +170 +200

2. Verrichtingen zonder geldbewe-
gingen :

a) Schatkistcertificaten in het
bezit van het Internationale
Monetaire Fonds 2 ............ (+ 1) (- I) (- 2) (- 3) C+ 3) (+ 2) (+ 15)

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 ..................... (+ 3) ( ... ) ( ... ) ( .. . ) ( . .. ) ( .. . ) ( ... )

Totaal 2.... + 2 - 1 - 2 - 3 + 3 + 2 + 15

3. Voor de dekking van de netto
financieringsbehoeften door de
Schatkist gebruikte middelen
(= 1. - 2.) ..................... +51 +57 +109 +133 +168 +168 +185

4. Gedebudgetteerde schuld ten las-
te van de centrale overheid 4 ••• +20 +20 +21 + 23 + 22 + 18 + 12

5. Voor de dekking van de netto
financieringsbehoeften van de
centrale overheid gebruikte mid-
delen (= 3_ + 4.) 5 ............ +71 +77 +130 +156 +190 +186 +197

l Volgens tabel 9 van deze Bijlage.

2 De afgifte van schatkistcertificaten aan het Internationale Monetaire Fonds voor
de gedeeltelijke storting van de verhogingen van het Belgisch 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 tabellI, blz. 65.
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Tabel 11.

Finanoiële aotiva in Belglsohe franken in het bezit ''!lan de bedrijven en partloulleren *

(Veranderingen in miijarden franken)

Voor ten hoogste een jaar Voor meer dan een jaar

Deposito's Deposito's
Monetaire op Kasbons Eindtotaal
kasmid- op termijn Kasbons Diversen Totaal en obli- Deposito's Aandelen Totaal

delen gewone en met gutles 2boekjes l opzegging

1971 .................. + 36 + 54 + 13 + II ... +114 + 54 + II + 3 + 68 +182

1972 .................. + 65 + 88 + 9 + 5 + 1 +168 + 53 t 8 + 1 + 62 +230

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

1974 .................. + 34 + 51 + 83 + 7 ... +175 + 91 - 1 + 7 + 97 +272

1975 .................. + 92 +137 - 22 + 9 + 2 +218 v+ 96 + 13 + 4 V +ll3 V +331

1976 .................. + 37 +106 + 91 + 5 - 4 +235 V +146 + 3 + 3 V +152 V +387

1977 .................. + 73 +103 + 5 + 5 + 1 +187 V +213 + 7 + 10 V +230 V +417

1977 Eerste 10 ID. V + 52 + 47 - 2 + 2 + 3 +102 +203 + 6 + 9 +218 +320
1978 Eerste 10 ID. V + 11 + 53 + 60 + 10 + 4 +138 +145 ... + 10 +155 +293

* Zie Tijdschrift van de Nationale Bank van België, Stafisf.ieken, tabellen XIII-4b, XV-3a. en 4.

l Zie tabel 12 van deze Bijlage.

2 Zie tabellen 13, 14 en 15 van deze Bijlage.
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Tabel 12.

Deposito's op gewone boekjes

(Veranderingenin miljarden franken)

Depositonemende instellingen

I
Algemene

I
Private

I
Openbare TotaalBanken Spaar- en spaarkassen krediet-

Lijfrentelms instellingen

1971 ........................... + 22 + 16 + 12 + 4 + 54
1972 ........................... + 35 + 23 + 23 + 7 + 88
1973 ........................... + 25 + 19 + 20 + 6 + 70
1974 ........................... + 13 + 18 + 13 + 7 + 51
1975 ........................... + 51 + 3û + 33 + 17 + 137
1976 ........................... + 33 + 27 + 29 + 17 + 106
1977 ........................... + 44 + 24 + 20 + 15 + 103

1977 Eerste 10 maanden ... + 28 + 7 + 4 + 8 + 47
1978 Eerste 10 maanden ... + 24 v + 8 + 13 v + 8 v+ 53
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Tabel 13.

Uitstaande obligaties en kasbons met meer dan een jaar looptijd
in Belgische franken

Indeling naar emittenten

(Veranderingen in miljarden franken)

Private
spaar-

Openbare kassen,
Centrale Overige finan- Overheids- hypotheek- Overige
overheid overheid ciële bedrijven Banken en kapi- emit- Totaal

1 instel- talisatie- tenten
lingen maat-

2 schappijen
2

1971 ........................... + 79 + 2 + 41 + 10 + 5 + 5 + 9 +151

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 + 13 +159

1975 ........................... + 92 + 6 + 53 + 5 + 10 -+ 11 v+ 28 V +205

1976 ........................... + 91 + 10 + 66 + 18 + 16 + 15 v+ 13 V +229

1977 ........................... +159 + 10 +147 + 14 + 30 + 18 v+ 9 V +387

1977 Eerste 10 maanden V +167 + 10 +124 + 15 + 27 + 17 + 3 +363
1978 Eerste 10 maanden v +138 + 6 + 42 + 24 + 19 + 12 + 7 +248

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.

187



Tabel 14.

Uitstaande obligaties en kasbons met meer dan een jaar looptijd
in Belgische franken

Indeling naar het houderschap

(Veranderingen in miljarden franken)

Instellingen Overi~emet Overigeoverwegend financiële Overheid Buitenland r Totaal
geldscheppend instellingen houders 2

karakter 1

1971 ..................... + 49 + 45 + 2 + 1 + 54 + 151

1972 ..................... + 54 + 58 + 1 + 1 + 53 + 167

1973 ..................... + 49 + 27 + 3 + 1 + 75 + 155

1974 ..................... + 40 + 26 + 2 . .. + 91 + 159

1975 ..................... + 46 + 62 + 1 . .. V + 96 V + 205

1976 ..................... + 29 + 43 + 2 + 9 V +146 V + 229

1977 ..................... + 91 + 79 . .. + 4 V +213 V + 387

1977 Eerste 10 ill. ... V + 91 + 66 . .. + 3 +203 + 363
1978 Eerste 10 ill. ... V + 41 + 60 ... + 2 +145 + 248

1 Exclusief de nettoaankopen van sommige financiële instellingen, waarvan het bedrag
voor 1978 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 bedrijven en particulieren. Zie tabel 15 van
deze Bijlage.
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Tabel 15.

Obligaties en kasbons met meel' dan een jaar looptijd in Belglsohe franken
in het bezit van de bedrijven en de partleutleren

Indeling naar emittenten

(Veranderingen in miljarden franken)

Private
Openbare spaar.

kassen,
Centrale Overige finu n- Overheids- hypotheek. Overige

ciële Banken emit- Totaaloverheid overheid instel- bedrijven en kupi- tenten
lingen talisatie-

maat-
schappijen

1971 ........................... + Hi + 1 + 22 + 1 + 5 + 5 + 4 + 54
1972 ........................... + 20 + 1 + 13 + 1 + 5 + 2 + 11 + 53
1973 ........................... + 20 . .. + 30 + 2 + 6 + 6 + 11 + 75
1974 ........................... + 25 - 1 + 37 + 4 + 7 + 11 + 8 + 91
1975 ........................... + 26 + 2 + 34 ... + 9 -+ 10 v+ 15 v+ 96
1976 ........................... + 47 + 2 + 45 + 14 + 16 + 14 v+ 8 v+146

1977 ........................... + 72 + 4 + 86 - 1 + 30 + 18 v+ 4 v+213

1977 Eerste 10 maanden v + 77 + 4 + 78 + 2 + 27 + 17 - 2 +203
1978 Eerste 10 maanden v + 64 + 3

I
+ 29 + 13 + 18 + 12 + 6 +145
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Tabel 16.

Creditrentetarieven ~, 1

(In procenten)

'I'ermijndeposito'a bij de banken Deposito's op gewone
(3 maanden) spaarboekjes bij de Algemene Gemiddeld

Spaar. en Lijfrentekas 3 beursrendement
Einde periode van de staats-

leningen (met
Grote Gewone

Ettec- Fictieve meer dan fi jaar
deposito's 2 deposito's tieve bruto- looptijd) 4

rente l'ente

1967 ........................... n.b. 3,60 3,50 4,38 6,58
1968 ........................... n.b. 3,00 3,50 4,38 6,65
1969 ........................... 9,000 6,00 4,00 5,00 7,80
1970 ........................... 6,875 5,50 4,50 5,63 7,79
1971 ........................... 5,500 4,00 4,50 5,63 7,17
1972 .. .... . ... . .. ...... ... . . .. . 5,250 3,00 4,00 5,00 7,21
1973 ........................... 9,500 5,75 4,75 5,04 7,02

1974 ........................... 10,500 7,00 6,25 7,81 9,03
1975 ........................... 5,875 4,65 5,50 6,87 8,72
1976 ................. ......... 9,250 6,75 5,50 6,87 9,22

1977 Juni .................. 6,250 5,50 5,50 6,87 8,61
December ............ 9,125 5,00 5,50 6,87 8,76

1978 Januari ............... 7,125 5,00 5,25 6,56 8,71
Februari ............ 6,500 5,00 5,25 6,56 8,54
Maart .................. 5,250 5,00 5,25 6,56 8,30
April .................. 5,375 4,50 5,00 6,25 8,25
Mei .................. 5,250 4,50 5,00 6,25 8,22
Juni .................. 5,250 4,50 5,00 6,25 8,22
Juli ..........~....... 5,875 4,50 5,00 6,25 8,25
Augustus ............ 6,500 4,50 5,00 6,25 8,45
September ............ 7,125 4,50 5,00 6,25 8,40
Oktober ............... 10,000 4,50 5,00 6,25 8,62
November ............ 0,000 4,50 5,00 6,25 8,69
December ............ 9,375 4,50 5,00 6,25 8,80

* Zie 'I'ijdschrift. van de Nationale Bank van België, Statistieken, tabellen XIX-5, Û en 7.

l Rentepercentages van beleggingen in Belgische franken die openstaan voor het pu-
bliek; percentages vóór belastingheffingen bij de bron.

:2 Indicatieve percentages voor de deposito's van fr.Stot 20 miljoen.
.s 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 effectieve rentevoet niet worden vergeleken met die welke voorkomen in
de tabel voor de overige beleggingen. Het fictief brutorentepercentage is een goede
vergelijkingsbasis in het geval van de particulier die, van de inkomens van zijn ande-
re beleggingen, noch min noch meer afdraagt dan de bij de bron geheven belasting.

4 Percentages bij het begin van het volgende jaar of van de volgende maand.
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Tabel 17.

Belgische en buitenlandse langlopende rendementspereentages 1

Internationale Verenigd Verenigde Bondsrepubliek
Be~gië markt Koninkrijk Staten Duitsland

Beursrendement Rendement van Rendement van Rendement van Rendement van
van de staats- de Euro-obliga- de staats- de Federale-Re- de obligaties van
leningen met ties in dollars obligaties op de geringsobligaties de cverheids-

meer dan 5 jaar voor meer dan secundaire Io~_ de secundaire sector op de
looptijd 2

7 JOOl'
markt markt (10 jaar secundaire

(20 jaar) en meer) markt

1967 December ·... .. ..... . 5,3 7,2 4,3 5,4 5,1
1968 December ·.. . . . . . . .. . 5,3 7,3 4,8 5,7 4,7
1969 December ............ 6,2 8,0 5,4 6,8 5,7
1970 December ............ 6,2 8,4 5,7 6,0 6,2
1971 December ............ 5,7 7,7 4,9 5,6 5,9
1972 December ............ 5,8 7,3 5,9 5,6 6,5
1973 December ... ......... 6,3 8,1 8,8 6,4 7,2
1974 December .... ........ 7,2 10,0 11,5 6,8 7,4
1975 December ·. ... ... .. .. 7,0 9,0 9,6 7,2 6,2
1976 December ............ 7,4 8,1 10,1 ,6,4 5,5

1977 Juni .................. 6,9 8,0 8,1 7,0 4,6
December ............ 7,0 8,3 7,4 7,2 4,3

1978 Januari . . ... ..... ... . . 7,0 8,4 7,3 7,5 4,1
Februari ........ " .. 6,8 8,4 7,8 7 ,6 4,1
Maart .................. 6,6 8,4 7,7 7,6 3,9
April ....... . ..... ..... 6,6 8,3 8,3 7,7 3,9
Mei .................. 6,6 8,6 8,5 7,9 4,1 ,
Juni .................. 6,6 8,8 8,6 7,9 4,2
Juli .................. 6,6 8,8 8,5 8,1 4,4
Augustus ............ 6,8 8,8 8,4 7,9 4,6
September ............ 6,7 8,8 8,5 7,8 4,5
Oktober ....... ...... .. 6,9 9,2 8,7 8,1 4,5
November ·....... .. . . 7,0 9,2 8,8 8,2 4,7
December ............ 7,0 9,3 8,9 8,4 4,7

Bronnen,' Internationale markt : Bondbrede. Verenigd Koninkrijk : Bank of England. Berekeningen door de Nationale
Bank van België. Verenigde Staten : Federal Heserve Bulletin. Bondsrepubliek Duitsland : Statistiques
financières de l'Organisation de Coopération et de Développement Economiques. Berekeningen door de Nationale
Bunk van België.

1 Rendementspercentages na eventuele belastingheffing bij de bron, d.w.z., voor
België : roerende voorheffing van 20 pct.: voor het Verenigd Koninkrijk : veran-
derlijk basistarief van de belasting op het inkomen; voor de Bondsrepubliek Duits-
land : belasting op de coupons van 25 pct.

Percentage vantoepassing aan het begin van het volgende Jaar of van de volgende
maand.
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Tabel 18.

Offioieel disconto- en voorsohottentarief van de Nationale Bank van België *
(Inprocenten)

Disconto 1 Voorschotten in rekening-courant
en leningen tegen

Geaccepteerde, I
bij een bank

gedomicilieerde
wissels,

warrants en
geviseerde 2

of
gecertificeerde

accepten
waaraan

buitenlandse
handels-

tmnsncties
ten grondslag

liggen

Schatkist-
certificaten
uitgegeven

voor meer dan
130 dagen en

voor maximum
374 dagen

3

Schutkist- en
Rentenfonds-
certificaten
uitgege~eJ).

voor maXIITIUm
130 dagen

3

Andere
overheide-

fondsen
4

Overige wissels
en promessen

Einde [nor
1969 ........................... 7,50 9,50 9,00 9,25 9,50
1970 ........................... 6,50 8,50 8,00 8,25 8,50
1971 ........................... 5,50 7,00 6,50 6,75 7,00
1972 ........................... 5,00 6,00 6,00
1973 ........................... 7,75 8,50 8,50
1974 ....... . ........ ..... . ..... 8,75 9,50 9,50
1975 ........................... 6,00 6,00'
1976 ........................... 9,00 10,00
1977 ........................... 9,00 9,00'
1978 ........................... 6,00 8,50

19'78

1 januari· 4 januari 9,00 9,00
5 januari 18 januari 8,50 8,50
19 januari· 1 februari 7,50 7,50
2 februari 15 maart 6,50 6,50
16 maart 29 maart 6,00 G,OO
30 maart 26 juli...... 5,50 5,50
27 juli 11 oktober ......... G,OO 6,00
12 oktober· 31 december ... 6,00 8,50

* Zie 'I'ijdschritt yan de Netionale Bunk van België, Statistiekcu , tabel XIX·la.

l 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 beleningspercenta.ge

4 Maximaal beleningspercentage

95 pct.

80 pct.
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Tabel 19.

Speoiale rentepercentages en gewogen gemiddelde rentevoet
van de Nationale Bank van België *

Herdisconterings-
mogelijkheid van Voorschotten boven

Disconto voor op het Herdiscontering- het maandelijkse
het subplafond B en Weerborginstituut quotum toegewezen Gewogen gemiddeldeEinde periode voor de mobilisering aan de banken, deaangerekend papier van niet op de private spaarkassen rentevoet 4

l
herdiscon toplafouds en de openbare
aangerekend papier kredietinstellingen 3

2

1973 ........................... 9,50
1974 ........................... 9,50 10,00 10,25 9,lS
1975 ........................... G,OO 6,50 5,73
1976 ........................... 10,00 10,50 9,06

1977 Juni .................. 6,25 6,25 6,03
December ............ 9,00 9,25 7,73

1975 Januari ............... 7,50 7,75 7,27
Februari ............ 6,50 6,75 6,46
Maart .................. 5,50 5,75 5,51
April .................. 5,50 5,75 5,50
Mei .................. 5,50 5,75 5,50
Juni .................. 5,50 5,75 5,50
Juli .................. 6,00 6,25 5,69
Augustus ............ 6,50 6,25 5,95
September ............ 6,50 6,25 6,02
Oktober ............... S,50 10,70 10,70 7,00
November ............ S,50 S,50 9,55 6,44
December ............ S,50 9,00 9,50 6,S9

* Zie Tijdschrift van de Nationale Bank van België, Statiatiekeu , tabellen XIX-lb en Ie.

l Van kracht van 8 juli 1974 tot 31 maart 1975, van 12 februari tot 16 juni 1976,
van 23 juli tot 19 december 1976 en sedert 12 oktober 1978.

2 Van kracht sedert 21 december 1973.

3 Van kracht sedert 8 juli 1974.

4 Gemiddelde kosten van het beroep op de Nationale Bank van België voor de finan-
ciële instellingen die op directe of indirecte wijze kredieten aan de bedrijven en
particulieren financieren. Voor de berekening ervan is het gemiddelde gemaakt van
de verschillende rentepercentages, gewogen met het bedrag van de financieringen
verkregen door deze instellingen tegen die rentepercentages.
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Tabel 20.

(In procenten)

Geldmarktrente *

194

H.W.I. : Niet op de

Schatkistcerbi-
Handelspapier aangerekend herdisconto-
op de herdiscontoplafonds plafonds uan-

fieaten op bij de Nationale Bank gerekende Interbanken-
zeer korte van België (120 dagen bankaccepten deposito's

Daggeld 1
termijn

en minder) verhandeld op
(3 muauden )2 3 de markt van

(3 maanden) het particuliere 2

2 op het I op het disconto (voor

subplafond A subplufond B
± 90 dagen)

2

1970 ..................... 6,25 6,95
I

6,00 7,00 n.b.

1971 ..................... 3,70 4,80 4,45 5,65 n.b.

1972 ..................... 2,48 4,50 4,90 5,40 n.b.

1973 ..................... 4,81 7,65 7,65 9,50 10,16
1974 ..................... 9,25 10,50 8,65 I 10,00 10,90 11,25
1975 ..................... 4,63 6,05 5,25 5,80 6,50
1976 ..................... 8,38 10,00 8,90 9,65 10,00

1977 Juni ............... 6,024 6,75 5,75 6,35 6,81
December ...... 4,915 9,25 8,75 9,50 9,75

1978 Januari ......... 7,56 7,75 7,25 7,50 - 7,75
Februari ......... 4,12 6,75 6,25 6,60 7,06
Maart ............ 4,64 5,75 5,25 5,60 5,81
April ............ 4,04 5,60 5,25 5,50 6,00
Mei ............... 3,63 5,60 5,25 5,50 5,87
Juni ............... 4,06 5,75 5,25 5,50 5,87
Juli ............... 3,85 (j,35 5,75 6,10 6,50
Augustus ......... 5,06 7,00 5,75 6,80 7,12
September ...... 4,93 7,50 5,75 7,00 7,75
Oktober ......... 7,41 10,00 5,90 8,bO 10,10 10,62
November ...... 6,96 8,75 5,00 8,50 9,30 9,62
December ...... 6,45 9,25 5,90 8,50 9,50 10,00

* Zie Tijdschrift van de Nationale Bank vnn België, tabellen XIX-2, 3 en 4.

1 Daggemiddelden.

2 Einde periode.

3 'rot 22 oktober 1973 en van 10 tot 16 maart 1978 : rentepercentages voor de
verrichtingen op 61 tot 120 dagen; van 24 maart tot 11 oktober 1978 : renteper-
centages voor de verrichtingen op 31 tot 120 dagen.

4 Eerste halfjaar.

5 Tweede halfjaar.
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BIJLAGE 7

AANBEVELING VAN MONETAIR BELEID VAN
23 OKTOBER 1978

Ter bestrijding van de spanningen op de valutamarkt, die op dat ogenblik een
kritiek stadium hadden bereikt, verstrekte de Bank, krachtens de wet van 28 de-
cember 1973, op 23 oktober 1978 een aanbeveling aan de voornaamste financiële
instellingen.

Die spanningen vloeiden voort uit kortlopende kapitaalbewegingen die o.m. het
gevolg waren. van de zwakte van de dollar en van speculanies in verband met de ver-
wezenlijking van een Europees monetair stelsel. Aangezien deze kortlopende kapitaal-
bewegingen - die o.m. de vorm aannemen van commerciële vorderingen op het
buitenland die door de bedrijven worden gevormd ter gelegenheid van buitenlandse-
handelstransacties - in de loop van de vroegere valutacrisissen vaak werden gefi-
nancierd met kredieten van Belgische financiële instellingen, werden de banken,
de private spaarkassen en de voornaamste openbare kredietinstellingen verzocht ervoor
te zorgen dat de kredieten die voor dergelijke soort financiering kunnen worden gebruikt,
m.a.w., in de praktijk, de kortlopende kredieten aan in de Belgisch-Luxemburgse
Economische Unie gevestigde bedrijven, niet in buitensporige mate zouden toenemen.
De andere aan bedrijven verleende kredieten - d.w.z. in hoofdzaak de « Creditexport »-
kredieten, de investeringskredieten en de leasingkredieten -, de huisvestingskredieten,
de kredieten ter financiering van verkopen op afbetaling evenals de kredieten aan de
universiteiten en de universitaire ziekenhuizen werden aan geen enkele norm onder-
worpen.
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De normen voor de kortlopende kredieten aan de bedrijven werden zo vastgesteld
dat ze de economische activiteit niet belemmerden : voor het laatste kwartaal van 1978
stemde het toegestane expansietempo, rekening houdend met de duur van de periode
en de seizoenfactoren, overeen met het gemiddelde van de periode 1974-1977, namelijk
15 pct. per jaar. De aldus toegestane expansie moest immers in zeer ruime mate
toereikend zijn, aangezien het tempo van de prijsstijging duidelijk trager was dan
gedurende de bovengenoemde jaren en aangezien o.m. dientengevolge het expansie-
tempo van de betrokken kredieten in de loop van de eerste negen maanden van 1978,
op jaarbasis, slechts 9 pct. bereikte.



Concrete normen, aangepast aan het seizoenpatroon, werden voor het einde van
de maanden november en december berekend. Hierbij moest rekening worden gehouden
met sommige bijzondere verschijnselen. Zo werd bij spanningen op de geldmarkt -
zoals er zich in 1978 hebben voorgedaan ten gevolge van de onrust op de valuta-
markt - een vermindering waargenomen van de relatieve belangrijkheid van de
({ straight loans» 1; aangezien deze laatste duurder waren geworden dan de gewone
kaskredieten, vervingen de bedrijven die er voorheen een beroep op deden ze door
kredieten van de tweede soort. Om een scheeftrekking van de verhoudingen tussen
financiële instellingen te vermijden, moesten derhalve normen worden vastgesteld die
rekening hielden met een t.o.v. het totaal minder dan proportionele verhoging van
de ({ straight loans » en een meer dan proportionele stijging' van de ({ andere kort-
lopende kredieten aan bedrijven ». Het referentiebedrag voor de opgenomen
« straight loans» en voor de opgenomen « andere kortlopende kredieten aan bedrijven»
was gelijk aan het gemiddelde van de eind juli, augustus en september 1978 opge-
nomen bedragen. Het totale opgenomen bedrag van de « straight loans » en van de
({ andere kortlopende kredieten aan bedrijven » mocht volgende normen niet over-
schrijden :

- eind november 1978 : de som van het referentiebedrag van de « straight
loans », verhoogd met 1 pct., en van het referentiebedrag van de « andere kortlopende
kredieten aan bedrijven », verhoogd met 5,5 pct.;

- eind december 1978 : de som van het referentiebedrag van de « straight
loans », verhoogd met 1,5 pct., en van het referentiebedrag van de « andere kortlopende
kredieten aan bedrijven », verhoogd met 10 pct.

Voor elke financiële instelling waren de normen tenminste gelijk aan de som
van het referentiebedrag van de ({ straight loans » en van het referentiebedrag van
de « andere kortlopende kredieten aan bedrijven », verhoogd respectievelijk met
fr. 25 en 50 miljoen eind november en eind december 1978.

Iedere overschrijding van het gezamenlijke werkelijk uitstaande bedrag van de
opgenomen « straight loans » en van de opgenomen ({andere kortlopende kredieten aan
bedrijven» t.O.V.de bovenvermelde normen heeft aanleiding gegeven tot de vorming van
een monetaire reserve gedurende één maand en voor een bedrag gelijk aan de normover-
schrijding, in de vorm van een tegoed op het credit van een speciale renteloze rekening
bij de Bank. Bovendien moesten de financiële instellingen, waarvoor een normover-
schrijding was vastgesteld, deze overschrijding zo vlug mogelijk wegwerken. Zij moesten
zich tevens verantwoorden bij de Bank, die zich het recht voorbehield hun mogelijk-
heden van beroep op de laatste kredietgever te verminderen of op te heffen. Het
aantal aldus opgetekende individuele overschrijdingen was zeer beperkt en het totale
bedrag ervan was zeer gering.

Ten gevolge van de ontspanning die op de valutamarkt tot uiting is gekomen en
om de uitbreiding van het kortlopend krediet aan de bedrijven soepeler te laten ver-
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l Leningen in rekening met een vast bedrag, op te nemen voor een vaste termijn van ten hoogste
een jaar.



lopen, besliste de Bank, op 22 november, het stijgingspercentage dat van toepassing
was op het referentiebedrag van de ({ andere kortlopende kredieten aan bedrijven »
van 5,5 op 6 pct. te brengen om de norm voor eind november te berekenen.

De interventies van de Bank op de deviezenmarkt gedurende het derde kwartaal
en in de maand oktober hebben een verkrapping veroorzaakt van de kasmiddelen van
de banken en, bijgevolg, een stijging van de rentepercentages op de geldmarkt. Deze
stijging droeg ertoe bij de kortlopende kapitalen in de Belgisch-Luxemburgse Econo-
mische Unie te weerhouden. Zij zou zich evenwel niet hebben voorgedaan, of zou in
ieder geval minder krachtig zijn geweest, indien de financiële instellingen hun porte-
feuille overheidspapier en overheidsfondsen ,hadden verminderd en aldus de Bank
ertoe hadden gedwongen, door een verhoging van haar voorschotten aan de Schatkist,
de kasmiddelen waarover ze beschikten opnieuwaan te vullen. Daarom werden de
financiële instellingen verzocht het totale bedrag aan tegoeden in Belgisch overheids-
papier en overheidsfondsen in Belgische franken, uitgegeven of gewaarborgd door de
Staat, de provincies of de gemeenten, te handhaven op een peil dat ten minste gelijk
was aan een referentiebedrag bepaald als het gemiddelde dagelijkse bedrag, berekend
op basis van de kalenderdagen, van de certificaten van de Schatkist en van het
Rentenfonds gedurende de periode gaande van 25 tot en met 29 september, vermeer-
derd met het bedrag op 30 september van het andere overheidspapier en de andere
overheidsfondsen.

Ingeval het opeisbaar passief van een financiële instelling verminderde t.o.v, het
bedrag op 30 september 1978, mocht deze instelling de bovenvermelde tegoeden ver-
minderen voor zover ze tussen deze tegoeden en haar opeisbaar passief een verhouding
handhaafde die ten minste gelijk was aan de verhouding tussen het referentiebedrag
van haar portefeuille overheidspapier en overheidsfondsen, enerzijds, en haar opeisbaar
passief op 30 september, anderzijds.
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De naleving van de verplichting een minimumportefeuille overheidspapier en
overheidsfondsen te handhaven, werd driemaal geverifieerd. De bedragen waarop deze
verificaties betrekking hadden, waren de volgende :

- eerste verificatie : de som van het gemiddelde dagelijkse bedrag van de certi-
ficaten van de Schatkist en van het Rentenfonds, gedurende de periode gaande van
30 oktober tot en met 3 november, en van het bedrag op 31 oktober van het andere
overheidspapier en de andere overheidsfondsen ;

- tweede verificatie : de som van het gemiddelde dagelijkse bedrag van de eer-
tificaten van de Schatkist en van het Rentenfonds, gedurende de periode gaande van
4 tot en met 8 december, en van het bedrag op 30 november van het andere overheids-
papier en de andere overheidsfondsen;

- derde verificatie : de som van het gemiddelde dagelijkse bedrag van de eer-
tificaten van de Schatkist en van het Rentenfonds, gedurende de periode gaande van
22 tot en met 28 december, en van het bedrag op 31 december van het andere over-
heidspapier en de andere overheidsfondsen.

Indien, bij een verificatie, bleek dat de tegoeden in overheidspapier en overheids-
fondsen van een instelling een tekort vertoonden, moest die instelling, gedurende een



maand, in een speciale renteloze rekening bij de Bank, een reserve vormen voor een
bedrag gelijk aan dat tekort. Alleen bij de bovenvermelde tweede en derde verificatie
werden enkele tekorten, voor een overigens beperkt gezamenlijk bedrag, geconstateerd.

In een geest van samenhorigheid en ter wille van het belang dat de Luxemburgse
economie erbij heeft om speculatieve uitvoer van kortlopend kapitaal uit het gemeen-
schappelijke monetaire gebied van België en het Groothertogdom Luxemburg af te
remmen, trof de Commissaris voor de Controle van de Luxemburgse banken, op
20 oktober 1978, gelijkaardige maatregelen t.o.v. de Luxemburgse banken.
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