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De economische groei was in het afgelopen jaar het sterkst op het
Europese vasteland en in Japan: het herstel dat zich afgetekend had in
1978, nam in kracht toe; zelfs de investeringsneiging van de ondernemin-
gen, die sedert de breuk van 1974-1975 op een laag peil stond, werd hier-
door opnieuwaangewakkerd. In de Verenigde Staten, Canada en het Ver-
enigd Koninkrijk, daarentegen, gaf de conjunctuur een duidelijk minder
gunstige ontwikkeling te zien dan in het voorafgaande jaar.

Reeds sedert 1977 vertoonde de coniunctuurbeuieging in de geïndus-
trialiseerde landen geen synchroon verloop meer. Het gevolg ervan was
een afvlakking van de totale groei in het geheel van de landen die deel
uitmaken van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ont-
wikkeling; vandaar dat het tempo van die groei van het ene jaar op het
andere niet merkelijk veranderde : in volume 3,7 pct. in 1977, vervolgens
3,9 pct. in 1978 en 3,2 pct. in 1979. Die afvlakking .heeft verhinderd dat
het gemiddelde peil van alle grondstoffenprijzen, met uitzondering van de
aardolie, zou worden meegetrokken in een even forse stiiging als ten tilde
van de synchrone eonjunctuur van 1972-1974.

Toch oefende ze niet meer de nodige remmende invloed uit om te
vermijden dat de binnenlandse prijzen in die landen krachtiger gingen
stijgen, nog vooraleer de weerslag van de nieuwe verhoging van de aard-
olie zich liet voelen. In de Verenigde Staten versnelde de prijsstijging, die
in 1978 op gang kwam, ondanks de conjunctuurverzwakking. De vertraging
van het inflatietempo, die in 1978 in Europa tot uiting kwam, sloeg in
vele landen opnieuwom. Over het geheel gezien ontstonden opnieuw
grotere afwijkingen in het inflatiepeil van het ene land tot het andere.

De niet-geïndustrialiseerde landen die geen aardolie produceren
moesten, naast de verzwaring van de aardolierekening, het hoofd bieden
aan een prijsstijging van de ingevoerde fabrikaten, die de gemiddelde prijs-
verhoging van hun uitvoer overtrof. Hun ruilvoet verslechterde; die nieuwe
handicap was er mede oorzaak van dat hun lopend tekort op de betalings-
balans verergerde, wat hen ertoe verplichtte nog meer schulden aan te
gaan, ofschoon voor sommige van die landen de grens van hun betalings-
vermogen nagenoeg bereikt is.
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Het was nochtans de lopende betalingsbalans van de groep der indus-
trielanden, belangrijke invoerders van aardolie, die het meest verslech-
terde : nadat ze in 1978 Door de eerste maal sinds de vorige priisverhoging
van de aardolie met een overschot van ongeveer 10 miljard dollar was
afgesloten, vertoonde ze in1979 opnieuween tekort van zowat 30 miliard.
dollar. Die verslechtering trof bijna alle geïndustrialiseerde landen en
stemde in totaalovereen met ongeceer twee derde van de toename van
het overschot op de lopende rekening van de olie-exporterende landen;
de Verenigde Staten vormden een uitzondering : de verzwakking van hun
economische coniunctuur, in vergeliiking met die in Japan en in Europa,
deed het tekort op hun lopende rekening met het buitenland teruglopen.

De heropflakkering van de binnenlandse inflatie en de opnieuw op-
tredende of toenemende verstoringen van het externe evenwicht moesten
vanzelfsprekend de valutamarkten beïnvloeden. De onrust op die markten
werd verergerd door kapitaalbewegingen, die vaak werden uitgelokt door
speculaties van de economische subjecten omtrent de verwachte ontwik-
keling van de interne waarde of de wisselkoers van de verschillende
valuta' s, maar ook het gevolg waren van de verschillen in rentepeil. De
overheden van de onderscheidene landen poogden nameliik de inflatie
en het tekort tegenover het buitenland terug te dringen· en hun reactie
is het vaakst tot uiting gekomen in een verstrakking van het monetaire
beleid. De opeenvolgende stijgingen van de geldmarkttarieven ziin er het
bewiis van. In de Verenigde Staten hadden ze reeds een aanvang ge-
nomen in 1978, in verband met de oersnelling van de prijsstijging en, tegen
het einde van het iaar, als gevolg van het nieuwe beleid tot ondersteuning
van de dollarkoers. Vanaf de eerste maanden van 1979 gingen ook sommige
Europese landen, waar de toename van de binnenlandse vraag en van
de kredieten te snel werd geacht, over tot renteverhogingen. Van hun kant
bleven de Amerikaanse tarieven aanvankelijk op een hoog peil; daarna
liepen ze zelfs verder op, aangezien de binnenlandse inflatoire spanningen
scherper werden en de dollar zwak bleef; in het najaar bereikten ze
nieuwe maxima. In de loop van het jaar sloeg de beweging ook over naar
de andere Europese landen waar de overheid de stiiging aanvankelijk
niet had gevolgd, omdat in hun economie geen coniuncturele spanningen
optraden en de priisstiiging matig bleef.

In 1980 zullen de landen die netto-importeur zijn van energieproduk-
ten tegeliikertijd, zoals in 1974, af te rekenen hebben met een aanzienlijke
vermeerdering van hun invoeruitgaven, met een relatieve verarming
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voortvloeiend uit de verslechtering van de ruilvoet, met een stijging van
hun kosten en met de weerslag van een daling van de wereldvraag.
Machten de verschillende groepen van economische subjecten in de in-
dustrielanden trachten de vermindering van het reële inkomen, te wijten
aan de aardolierekening, af te wentelen op anderen, dan zou de inflatie
standhouden en, naargelang van de kwetsbaarheid van elk land, een min
of meer forse versnelling ondergaan; de distorsies tussen de verschillende
landen zouden scherpere vormen aannemen. Macht bovendien elk land
pogen zijn aardolietekort af te schuiven op andere landen, dan zou hier-
door een factor van teruggang van de wereldvraag worden toegevoegd
aan twee andere factoren, met name enerzijds het feit dat de olielanden
een deel van hun nieuwe inkomens niet herbesteden en, anderzijds, de
weerslag van de moeilijkheden in de ontwikkelingslanden. De verstorin-
gen van de wereldeconomie zouden de recessie verergeren.

Hoe dan ook, een nieuwe coniunctuuroertraging lijkt oncermiideliik,
al hoort men in alle landen en uit alle hoeken de eis dat dit risico zou
worden afgewend. De nieuwe aardoliecrisis treft immers landen - zowel
geïndustrialiseerde als andere - die vaak erger dan in 1974 gebukt
gaan onder buitenlandse schulden en zorgwekkende overheidsfinanciën.
De armslag die de overheid heeft om de conjunctuur aan te wakkeren en
een lopend tekort te aanvaarden is dus veel enger dan in genoemd jaar.
Van hun kant zullen de aardolieproducenten hun beschikbare overschotten
beleggen op de internationale financiële markten en aldus de massa vlot-
tend kapitaal, die gevoelig is voor wijzigingen in de renteverschillen en
voor speculaties op wisselkoersaanpassingen, nog doen aanzwellen. Dat
toegenomen gevaar voor kapitaalbewegingen zal de zelfstandigheid in de
besluitvorming van het nationale geldbeleid ongetwijfeld nog beperken.

Zelfs in de grote landen noopten de gebeurtenissen van de laatste
jaren de monetaire overheden er reeds toe te erkennen dat hun vrijheid
in de keuze van de doelstellingen van hun beleid en, derhalve, in het
gebruik van hun instrumenten, heknot werd door de beperkingen die hen
werden opgelegd door de internationale omstandigheden en door hun eigen
positie tegenover het buitenland, zoals ze meer bepaald tot uiting komt
in het verloop van de wisselkoersen van hun nationale valuta. De spiraal
cc depreciatie-inflatie )) blijkt meer en meer verderfelijk voor het behoud
van de nationale welvaart. De omgekeerde wisselwerking cc appreciatie-
relatieve prijsstabiliteit )) is gunstig gebleken; in een tijd van kosten-
inflatie was de versteviging van een munt t.O.V. de andere blijkbaar een
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doeltreffend middel om de geïmporteerde prijsstijgingen te verzachten en
om bijgevolg het risico te verminderen dat binnenlandse reacties die stij-
gingen zouden vermenigvuldigen; de feiten schenen te bevestigen dat dit
valutabeleid aldus het concurrentievermogen van de nationale industrieën
begunstigde en dat het derhalve op middellange termijn heilzaam was voor
de activiteit van de landen die het hebben toegepast. Maar evenzeer als
de tegen elkaar opbiedende devaluaties van de jaren dertig, zouden tegen
elkaar opbiedende opwaarderingen of daarop gerichte beleidsoriënteringen
volkomen zinloos zijn mochten ze worden veralgemeend.

Nu in de geïndustrialiseerde landen het monetaire beleid, omwille
van zijn doeltreffendheid, meer en meer de voorrang krijgt onder de instru-
menten van de economische politiek en derhalve alle landen geneigd zijn
het wapen van de rentetarieven te hanteren, zou het voor de welvaart
in de wereld gevaarlijk zijn mochten ze allemaal tegelijk pogen de
koers van hun valuta te verstevigen, de ene om haar nog sterker te maken,
de andere omdat ze haar zwakheid moeten verhelpen. De rentetarie-
ven zullen weliswaar boven het peil bliiven dat zii in de periode van
geringe inflatie bereikten. Mochten echter de competitieve verhogingen
hand over hand toenemen, zonder dat ze de gewenste uitwerking be-
reiken vermits elke individuele terreinwinst onmiddellijk door tegen-
maatregelen wordt tenietgedaan, dan zou de hieruit voortvloeiende
nutteloze opbodbeweging alleen maar schadelijke resultaten opleveren.
Want wat zou men tenslotte oogsten : een verzwaring van de last van
de buitenlandse schulden, een verschuiving in de interne verhouding
tussen de voorkeur voor het financiële sparen en de investeringsbe-
slissingen en, aan het eind, wellicht een ongemeen hard herstel van
het economische en financiële evenwicht door een terugval van de
vraag op een vroeger peil in een wereld die, zonder overgang, de kelk van
de boete moet ledigen.

Een veel diepere en langere economische wereldrecessie dan die van
1975 zou veel meer dan enkel maar materiële waarden in gevaar brengen.

Het is dus volstrekt noodzakelijk dat de naties hun economisch beleid
zo snel mogelii}: coördineren. Indien, onder de middelen van dat beleid,
de valutapolitiek en de geldpolitiek het meest doeltreffend zijn, moet men
precies die zo vlug mogelijk nader tot elkaar brengen.

De Europese Economische Gemeenschap vormt één van de gebieden
- geografisch weliswaar beperkt, maar toch niet zonder betekenis - waar
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die samenhang zonder verwijl kan worden nagestreefd. Bij de invoering
van het Europees Monetair Stelsel, op 13 maart 1979, bevestigden de
lid-staten opnieuw uitdrukkelijk het beginsel van die coördinatie. Dat
stelsel verruimde de zone van vaste wisselkoersen, doorgaans de (( slang ))
genoemd, tot het geheel van de leden van de Europese Economische
Gemeenschap, voorlopig met uitzondering van het Verenigd Koninkrijk.
Het is bekend dat het nieuwe akkoord, naast een nieuw reserve-instru-
ment, de Ecu, een nieuw mechanisme heeft ingesteld - afwijkingsin-
dicator genoemd -, dat het mogelijk maakt de sterkte of de zwakte
van een valuta te evalueren ten opzichte van alle andere valuta's van
de Gemeenschap samen. Wanneer die indicator een bepaalde drempel over-
schrijdt, is hij een signaal voor de overheid van het betrokken land die
dan geacht wordt de geschikte maatregelen te nemen om de druk op haar
munt weg te werken. Ruime wederkerige kredietmogelijkheden zorgen
voor de financiering van de interoenties die vereist ziin om de stabiele
wisselkoersen te handhaven. Maar die geperfectioneerde institutionele me-
chanismen zijn niet voldoende om het stelsel te schragen, ook al vergemak-
kelijken ze aanzienlijk de overgang en geven ze respijt aan de landen
die zich een inspanning tot herstel moeten getroosten, door ze van de
bisstand van de andere te verzekeren. Uiteindelii]: zal de zone van stabiele
wisselkoersen pas op regelmatige en vlotte wijze werken wanneer ze
berust op de diepere grondslag van de solidariteit onder de leden, verenigd
door het gemeenschappeliike belang dat ze hebben bii hun economische
integratie. Die solidariteit zou verloren gaan indien de nationale beleids-
maatregelen zouden worden opgevat op grond van doelstellingen eigen
aan elk land, indien sommige landen zouden trachten de koers van hun
valuta voortdurend te verstevigen en indien nog andere landen lakse hou-
dingen zouden aannemen, zodat het geheelonsamenhangend zou worden
en leiden tot een breuk. Om de noodzakelijke convergentie van het geldbe-
leid en meer nog van het sociaal-economisch beleid te realiseren, moet nog
veel vooruitgang worden geboekt in de dialoog die de beslissing tot han-
delen moet voorafgaan. Nog te vaak blijkt men de groeiende onderlinge
afhankelijkheid van de Europese economieën te onderschatten en oordeelt
men autonoom te moeten handelen. De kleine landen kunnen alleen maar
volgen.

De economische opleving in België kreeg haar eerste impuls van de
buitenlandse vraag, die verstevigde onder invloed van de gunstige coniunc-
tuur in de andere landen van de Gemeenschap, inzonderheid in de
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Bondsrepubliek Duitsland. Het multiplicatoreffect van de buitenlandse
vraag kreeg de steun van binnenlandse stimulansen. Het groeitempo van
het bruto nationaal produkt tegen vaste prijzen versnelde van 0,9 pct. in
1977 tot 2,5 pct. in 1978 en ongeveer 3,5 pct. in 1979, een opmerkelijk re-
sultaat in de nieuwe context van de economische groei in de wereld.

In de verwerkende bedrijven had het herstel zich afgetekend bij de
wisseling van de jaren 1977-1978; in 1978 had het zich slechts langzaam
voortgezet, maar in 1979 kwam het krachtiger tot uiting. In de laatste
maanden van 1979 lag de verzekerde actioiteitsduur op een niveau dat se-
dert de economische breuk van 1974-1975 niet meer was bereikt. Dat was
eveneens het geval met de bezettingsgraad van het produktievermogen;
in de meeste sectoren bleef hij evenwelonder het hoge peil van 1974, dat
trouwens in laatstgenoemd jaar aanleiding had gegeven tot aanzienlijke
uitbreidingsinvesteringen. Over het geheel gezien lag de industriële pro-
duktie in oktober 1979 5 à 6 pct. boven het coniuncturele maximum
van 1974. De toestand is evenwel nog steeds zeer verschillend van de ene
sector tot de andere. Zo was de produktie in de ijzer- en staalnijverheid
en in de textielnijverheid, ondanks haar recente vooruitgang, nog ver ver-
wijderd van de piek van 1974. In sommige sectoren verliep de activiteit
nog minder gunstig, aangezien ze even ver van het vroegere maximum
verwijderd bleef: dat was met name het geval met de kleding- en schoen-
nijverheid en de bedrijven voor eerste metaalverwerking. De bedrijfstakken
die van 1974 tot 1978 reeds een vooruitgang hadden geboekt, met name
levensmiddelen, chemie en rubber, elektriciteit, non-ferrometalen en ver-
voermaterieel, verwezenlijkten daarentegen in 1979 opnieuween aanmer-
kelijke expansie.

De bouwnijverheid, als geheel beschouwd, vertoonde een afwijkend
verloop : na een geringe vooruitgang in 1978, zou de activiteit in die
sector met ongeveer 3 pct. gedaald zijn; die achteruitgang betrof vooral
de oprichting van gebouwen.

De produktiviteit in de verwerkende industrieën verbeterde nog sneller
dan de produktie, ofschoon het groeitempo van deze laatste vrij hoog lag;
het totale aantal gewerkte uren is dan ook opnieuw gedaald. De weerslag
van die daling op de werkgelegenheid blijkt niet meer verzacht te zijn
door een verkorting van de individuele arbeidsduur. Het aantal personen
die werkzaam zijn in de industrie verminderde evenwel ietwat trager
dan in het voorafgaande jaar. Bovendien zou voor de eerste maal sedert
1974 de totale werkgelegenheid in de gehele economie zelfs zijn toe-
genomen, onder meer ten gevolge van de overheidsmaatregelen. Maat' die
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gezamenlijke verbetering - ongeveer 10.000 personen tussen juni 1978 en
juni 1979 - was niet voldoende om de groei van de beroepsbevolking op te
vangen; deze nam toe met ongeveer 27.000 personen : de vervroegde pen-
sioneringen konden namelijk niet opwegen tegen de toename van het
aantal personen in de actieve leeftijdsgroep, een toename die aanzienlijker
was dan in de voorgaande jaren. De werkloosheidsquote is dus nog geste-
gen, zij het in een trager tempo dan in de laatste jaren.

Aan de andere kant had de produktiviteitsverbetering in de venver-
kende industrieën een gunstige uitwerking op het verloop van de loonkosten
per eenheid produkt, waardoor de stijging van de prijzen van de afge-
werkte industriële produkten werd getemperd. Toch was deze, voor het
jaar in zijn geheel, minder gematigd dan in 1978; de stijgingvan de prij-
zen van de diensten vertraagde daarentegen; de prijzen van de levensmid-
delen vertoonden gemiddeld weinig verandering. Derhalve bleef de totale
verhoging van de consurnptieprijzen, gemeten naar de jaargemiddelden,
even groot als van 1977 tot 1978, met name 4,.5 pct. Zij ondergingen in
de loop van het jaar slechts geleidelijk de - voor deze prijzen in hoofd-
zaak indirecte - weerslag van het feit dat de ingevoerde produkten
veel duurder werden; van het begin tot het einde van 1979, was de
stijging van de consumptieprijzen kleiner dan in de andere landen van
de Gemeenschap, Nederland uitgezonderd.

De loonsom zou, zoals in 1978, in reële termen met nagenoeg 3 pct.
gestegen zijn, dit is minder dan het bruto nationale produkt tegen vaste
prijzen. De inkomens 1lan de eenmanszaken zouden sterker toegenomen
zijn dan in 1978.

De netto-overdrachten van de gezinnen aan de overheid - belastin-
gen betaald door de eerstgenoemde, min alle overdrachten die ze van
de overheid ontvangen - zouden lichtjes verminderd zijn. Kortom, voor
het geheel van de gezinnen, d.w.z. alle particulieren - loontrekkenden
of niet - en ook de eenmanszaken, zouden de inkomens na belasting
in dezelfde mate toegenomen zijn als het nationale produkt. De gezinnen
blijken bijna hetzelfde aandeel van hun beschikbaar inkomen te hebben
gespaard als in .1978. Aangezien men relatief minder dan in het voorafgaan-
de jaar in de bouw van woningen investeerde, zouden de besparingen van
de gezinnen in hogere mate de vorm van financiële activa hebben aange-
nomen. Het netto-overschot dat door de gezinnen ter beschikking kan wor-
den gesteld voor de financiering van het tekort van andere sectoren, zou
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dan ook in verhouding tot het nationale produkt iets belangrijker geweest
zijn dan in 1978, terwijl het sedert 1976 was teruggelopen.

De netto financieringsbehoefte van de vennootschappen, eveneens uit-
gedrukt in procenten van het nationale produkt, bleef van 1978 tot 1979
vrijwel stabiel, nadat ze sedert 1975 was gedaald. Het volume van de in-
vesteringen in vast kapitaal is weliswaar gestegen met ongeveer 4 pct.,
tegen 3 pct. in het voorafgaande jaar, en ook de voorraadvorming was be-
langrijker; maar de eigen middelen waarover de vennootschappen konden
beschikken om die uitgaven te financieren en hun vroegere investeringen
af te schrijven, waren, dank zij de stijging van de winsten, niet meer zo
mager als in 1978. De industrie in haar geheel zag het volume van haar
verkopen sterker toenemen dan in 1978, terwijl borendien de prijzen sneller
stegen dan de kosten per eenheid: de weerslag, op die kosten, van de prijs-
stijging van de ingevoerde grondstoffen en van de produkten en diensten
gekocht van andere sectoren werd met name ten dele gecompenseerd door
de daling van de loonkosten per eenheid produkt. Ook in de andere sectoren
schijnt de stijging van laatstgenoemde kosten, zoals in 1978, ietwat lager
gebleven te zijn dan die van de verkoopprijzen. In totaal zou het bruto-in-
komen van de vennootschappen in 1979 ongeveer 10 pct. van het bruto
nationale produkt hebben bereikt, tegen 9,2 pct. in 1978 en 1l,.'3pct. gedu-
rende de periode 1971-1974. Het verloop van de niet-uitgekeerde winsten
zou van dezelfde aard zijn geweest als dat van de bruto-inkomens.

Zo het beschikbare inkomen van de gezinnen en dat van de vennoot-
schappen konden toenemen, het eerste in dezelfde verhouding als het na-
tionale produkt, het tweede sneller dan dat produkt, dan is het doordat
de ontvangsten van de Staat, in de betekenis van het geheel van deover-
heidslichamen, voor de eerste maal sedert 1970 minder toenamen dan dat
produkt en dat het lopende tekort van die sector nog verergerde. De
belastingheffing haalde weliswaar, wegens de belastingprogressie, een
meer dan proportioneel voordeel uit de zelfs nominale verhogingen van
de inkomens, maar haar toename werd afgeremd door de begrenzing
van de inkomens waarop sommige bijdragen tot de sociale zekerheid wor-
den berekend; zij werd niet meer, zoals in 1978, opgedreven door de dub-
bele heffing van opcentiemen ten voordele van de lokale overheid; bo-
vendien werden in 1979 belastingverlichtingen toegestaan ten voordele van
de bedrijfsinvesteringen. Van zijn kant bleef het aandeel van de lopende
uitgaven in het nationale produkt toenemen in het. tempo dat sedert het
begin van de jaren zeventig werd opgetekend, ondanks de afremmings-
maatregelen waarin door de begroting voor 1979 was voorzien; deze golden
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immers niet voor de niet-samendrukbare uitgaven, zoals de lasten van de
overheidsschuld, evenmin als voor de met de crisis verbonden uitgaven,
zoals de subsidies voor werkverschaffing en werkloosheidsverzekering. Bij
het lopende tekort kwamen de netto kapitaaluitgaven van de gezamenlijke
overheid, die sterk zijn toegenomen in vergelijking met 1978, een iaar
waarin ze naar volume zelfs waren gedaald. In totaal zijn de netto finan-
cieringsbehoeften van de overheid bijgevolg gestegen van 7,2 pct. van
het nationale produkt in 1978 tot nagenoeg 9 pct. in 1979, d.i. het hoogste
aandeelonder de belangrijkste landen van de Europese Economische
Gemeenschap, Italië uitgezonderd.

De verruiming van de overheidsuitgaven voegde zich bij die van de
investeringen en van het porticuliere verbruik, en hij die van de uitcoer,
en leidde zo tot een verhoging van de invoer die, naar volume, die van de
uitvoer benaderde. Aangezien de handelsbalans van de Belgisch-Luxem-
burgse Economische Unie in 1978 reeds een tekort vertoonde, vermeer-
derde de nominale waarde van het tekort. Bovendien verminderde het
nettosaldo van de inkomsten uit beleggingen en investeringen, o.m. wegens
de lasten van de buitenlandse schuld; die vermindering werd niet gecom-
penseerd door de saldi van de overige cc onzichibare » transacties; derhalve
liep het overschot van het gezamenlijke cc dienstenverkeer )),dat van 1970
tot 1977 was gestegen, nog aanmerkelijk terug. Het tekort van het geheel
van de lopende betalingen van de Economische Unie bereikte aldus om
en bij de fr. 85 miljard. De netto-afvloeiingen van particulier kapitaal,
die een structureel karakter aannemen, waren van hun kant belangrijker
dan in 1979; bij de aanvang van het jaar werden ze in de hand gewerkt
door renteverschillen die verband hielden met de achterstand van de
conjuncturele ontwikkeling in België tegenover die van sommige industrie-
landen, maar tegen het midden van het jaar kregen ze een meer speculatief
karakter.

Het verloop van het tekort in de balans van het lopende verkeer, dat
sinds vier jaar voortdurend verergerde, is uiterst zorgwekkend. De omvang
die het aannam schept een probleem dat tot ernstige bezinning noopt;
hierna zal daarop dieper worden ingegaan.

In de loop van 1979 dwong het tekort in de buitenlandse betalingen
de Bank ertoe op de valutamarkt deviezen te verkopen om het eindtekort
van de buitenlandse betalingen te dekken; die steuninterventies bedroegen
fr. 113 miljard voor het gehele jaar.
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Derhalve diende de Bank haar rentebeleid te herzien en haar tarieven
aanzienlijk te verhogen. De gewogen gemiddelde rentevoet van de mid-
delen die de Bank aan de geldmarkt verschaft steeg aldus van een minimum
van 6,1 pct. omstreeks midden maart tot een maximum van 11,7 pct.
medio januari 1980. De stijging was sterker dan tijdens de voorgaande
valutacrisissen, maar ze viel samen met een internationale opgaande trend
van de rentetarieven; de nominale afstand tussen de rentetarieven in het
buitenland en die in België is dus kleiner gebleven dan gedurende de
andere periodes van spanning op de valutamarkten. Weliswaar zijn de
reële rentepercentages, d.w.z. na aftrek van de prijsstijging, aanzienlijk
sterker opgelopen in België en Nederland dan in de belangrijkste andere
landen. Maar waarschijnlijk waren de verschillen tussen de nominale rente-
tarieven doorslaggevend bij de beslissingen om in het buitenland op korte
termijn te beleggen of te lenen, des te meer daar het wisselkoersrisico
verminderde, dit dank zij de grotere stabiliteit van de koersen, inzonder-
heid tussen de valuta's van de landen aangesloten bij het Europees
Monetair Stelsel.

Die redenering gaat natuurlijk niet op voor langlopende beleggingen,
waarvoor de reële rentetarieven meer betekenis behouden. Bovendien wor-
den op elke nationale kapitaalmarkt de rentetarieven bepaald door een inge-
wikkeld geheel van factoren, o.m. de verstoringen van het evenwicht tus-
sen het aanbod van en de vraag naar langlopend kapitaal in het binnen-
land. In België overtrof die vraag, voortvloeiend uit het financiëletekort
van de Staat en van de ondernemingen, het aanbod van langlopende beleg-
gingen door de sector ((gezinnen )), die in zijn geheel een spaaroverschot
heeft; dat aanbod onderging natuurlijk ook de invloed van de evolutie van
de korte-termijntarieven en van het feit dat men rekende op een stijging
van de lange-termijntarieven. Die stijging werd aldus een werkelijkheid
wegens het ontoereikende aanbod op de markt, ondanks een aanzienlijke
verruiming van de monetaire financiering van de Staat, die ten dele plaats-
vond door verkoop aan de Bank van geleende deviezen, en ondanks het
beroep op het buitenland van sommige instellingen van de openbare sector.
Wel bleef de stijging veel meer gematigd dan op de markt van het kortlo-
pende geld en blijkt het rentepeil op lange-termijngeld in België thans niet
bijzonder hoog te zijn in vergelijking met de rentetarieven in het bui-
tenland; bovendien vond ze plaats in een periode waarin de onder-
nemingen in staat waren een belangriiker deel VQ1~ hun investeringen met
eigen middelen te financieren, dank zij de verbetering van hun rentabili-
teit.
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Naarmate de op de geldmarkt beschikbare middelen krapper werden,
ten gevolge van het tekort tegenover het buitenland, vulden de financiële
instellingen hun kasmiddelen ten dele aan door een beroep te doen op de
Bank. Deze moest evenwel vermijden een eventuele speculatie in de hand
te werken door het scheppen van te goedkope en te overvloedige middelen.
Vandaar deverhoging van de rentetarieven van de Bank, terwijl de her-
discontoplafonds slechts werden aangepast ten belope van fr. 10 miljard,
een bedrag dat aanmerkelijk beneden dat van de deviezenverliezen bleef.
Maar het belangrijkste deel van het beroep op de laatste kredietgever ging
uit, niet van de financiële instellingen zelf, maar van de Schatkist, via het
Rentenfonds of door verkoop van geleende deviezen aan de Bank. Eind
1978 had de financiering van de Schatkist door de Bank, in die diverse
vormen, fr. 68 miljard bereikt; eind 1979 bedroeg ze fr. 147 miljard; in
die toename met nagenoeg fr. 80 miljard zijn dan nog niet de ongeveer
fr. 10 miljard monetisatie van de overheidsschuld begrepen, m.a.w. de
nieuwe voorschotten die de Bank toestond aan het Rentenfonds, dat over
geen andere middelen beschikte om zijn aankopen tot regulering van de
beurskoers van de overheidsobligaties te financieren. Heel die omvangrijke
schepping van liquiditeiten verschafte opnieuw middelen, herkomstig van
de Bank, aan de financiële instellingen. Daardoor kon de Bank tegenover
de verstoring van het externe evenwicht het wapen van de financiële be-
perkingen niet met de nodige kracht gebruiken.

In 1976 werd de lopende rekening van de betalingsbalans van de
Belgisch-Luxemburgse Economische Unie deficitair. Het negatief saldo
nam van jaar tot jaar toe.

Die evolutie, die we eerder reeds een ernstig probleem noemden, is
niet toe te schrijven aan de Luxemburgse partner; ofschoon de ramingen
van zijn buitenlandse lopende rekening tot op zekere hoogte onnauwkeurig
zijn, is het duidelijk dat die rekening met een overschot sluit, een aan-
zienlijk overschot zelfs rekening houdend met de grootte van het land;
het is het resultaat van de belangrijke ontvangsten voortvloeiend uit de
dienstenverlening.

Het is de Belgische economie die in haar internationale transacties
een steeds groeiend tekort vertoont. In 1979 lag dat tekort voor het geheel
van het goederen- en dienstenverkeer en de inkomensoverdrachten om en
bij fr. 95 miljard.
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Het lopende tekort van de buitenlandse betalingen vertegenwoordigde,
in de periode 1976-1978, 1 pct. van het Belgische bruto nationale produkt;
in 1979 bereikte de verhouding ongeveer 2,9 pct.

Die nadelige balans is weliswaar geen alleenstaand geval. Aldus kan
men tegenover het Belgische percentage van 1 voor dezelfde periode de
overeenkomstige, eveneens negatieve cijfers van andere landen stellen :
0,4 pct. voor de Verenigde Staten, 0,5 pct. voor Frankrijk, 2,4 pct. voor
Zweden, 3,6 pct. voor Denemarken, 4,1 pct. voor Oostenrijk en 10,2 pct.
voor Noorwegen. Men moet echter ook de positieve verhoudingen ver-
melden: 0,5 pct. voor Nederland, 1pct. voor Italië en voor de Bondsrepu-
bliek Duitsland, 1,4 pct. voor Japan, 5,6 pct. voor Zwitserland; of nog,
het evenwichtssaldo van het Verenigd Koninkriik. Al die geïndustrialiseerde
landen werden getroffen door de aardoliecrisis, de meeste onder hen welis-
waar minder erg dan de Belgische economie; daarentegen hadden ver-
scheidene onder hen de laatste jaren af te rekenen met een sterkere
inflatie dan België. Uit de vergeliiking van het percentage van 1979 met
dat van de periode 1976-1978 blijkt een verslechtering in het Verenigd
Koninkrijk, de Bondsrepubliek Duitsland, Nederland, Zweden en Dene-
marken, maar nergens is ze zo ongunstig als in België; zelfs in Japan, waar
de ommekeer relatief opvallend is, vertegenwoordigde het tekort van 1979
nog maar 0,7 pct. van het nationale produkt. Bovendien konden tal van
deficitaire landen hun tekort in 1979 verminderen : de vermelde ver-
houding bedroeg nog slechts 0,1 pct. voor de Verenigde Staten, 2,3 pct.
voor Noorwegen, 3 pctccoor Oostenriik; in Frankrijk werd de verhouding
opnieuw positief met 0,3 pct.; zij is dat in Zwitserland gebleven met
3,2 pct.; in Italië is ze zelfs tot 2,2 pct. toegenomen.

De toename van het externe tekort van de Belgische economie is
zorgwekkend, niet enkel wegens haar gevolgen, maar vooral uit het oog-
punt van haar fundamentele betekenis.

Wat dat betreft, bewijst haar duur dat het niet om een toevallig ver-
schiinse] gaat. Het gaat evenmin om een louter coniuncturele beweging,
aangezien zij aanhield zowel gedurende de recessie van 1977 als tijdens
de oplevingen van 1976 of 1979. Het is geen verschiinsel van financiële
aard : de lopende rekening geeft geen financiële transacties weer, maar
wel inkomensbewegingen. Walmeer het lopende tekort tegenover het
buitenland uitgedrukt wordt in een percentage van de nationale produk-
tie van goederen en diensten, toont het derhalve aan in welke mate de bin-
nenlandse bestedingen van iedere aard dit nationale produkt overtroffen
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hebben. Het verschil kan slechts worden gedekt door reële middelen die de
Belgische economie zich in het buitenland aanschaft, zonder andere tegen-
post dan een netto schuldaanwas.

Dit mechanisme moet worden verduidelijkt.
Enerzijds moeten of willen alle Belgische economische subjecten sa-

men - gezinnen, vennootschappen of bedrijven zonder vennootschaps-
vorm, overheid - zich in het buitenland een uiterst ruime variëteit van
produkten en diensten aanschaffen. Ofwel gebruiken ze die goederen en
diensten als dusdanig onmiddellijk om te investeren - bijvoorbeeld afge-
werkte uitrusting of materieel - of om te verbruiken - bijvoorbeeld af-
gewerkte of bijna afgewerkte produkten en diensten, inzonderheid die van
het toerisme. Ofwel worden de door het buitenland geleverde produkten en
diensten verwerkt in binnenlandse fabrikaten, die vervolgens bestemd zijn
voor binnenlands oerbruik of binnenlandse investeringen - dat is o.a. het
geval met de energieprodukten, de grondstoffen, de halffabrikaten en tal-
rijke diensten, bijvoorbeeld het vervoer. In dit tweede, indirecte proces
geeft de uiteindelijke gebruiker zich meestal geen rekenschap van de om-
vang van de invoeruitgave die hij teweegbrengt wanneer hij een produkt of
een dienst koopt die hem wordt geleverd door Belgische bedrijven : de acti-
viteit van deze laatste heeft de buitenlandse oorsprong van de ingevoerde
inhoud doen verdwifnen. In werkelijkheid bevat de binnenlandse besteding
op dit ogenblik gemiddeld voor één derde, direct of indirect, in het buiten-
land aangekochte produkten en diensten.

Opdat de lopende rekening van de nationale economie met het buiten-
land in evenwicht zou zijn, moeten al de aankopen die de porticuliere of
openbare consumenieti of investeerders, bewust of onbewust, gedurende
een bepaalde periode in het buitenland doen, worden betaald met produk-
ten en diensten die gedurende dezelfde periode worden uitgevoerd. De
waarde van deze leveringen, die gelijk moet zijn aan die van de invoer die
voor binnenlandse bestedingen bestemd is, is die welke de Belgische pro-
ducenten bij de verwerking hebben toegevoegd aan de ingevoerde goede-
ren en diensten die vervat zijn in hun uitvoer van goederen en diensten.
Het is dus niet het totale bedrag van de uitvoer van goederen en diensten
dat in aanmerking moet worden genomen, want ook die hebben een hoge
ingevoerde inhoud: thans bedraagt hij gemiddeld 40 pct. van het bedoelde
bedrag; ten belope van dit percentage gaat het alleen om wederuitvoer. De
toegevoegde waarde in de uitvoer vormt het inkomen dat verkregen werd
ter gelegenheid van transacties met buitenlandse klanten, het resultaat van
een nationale produktie-activiteit die toereikend en efficiënt op buiten-
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landse markten is gericht. Voor België mag men ramen dat deze in de
uitvoer begrepen toegevoegde waarde gedurende de jaren 1970 tot 1973
ongeveer fr. 40 miljard hoger lag dan de incoercomponent van de binnen-
landse bestedingen; dit overschot is verdwenen en heeft plaatsgemaakt
voor een tekort waarvoor het indrukwekkend bedrag van fr. 95 mdiard
werd genoemd.

Sedert vier [aarverzeilde België in een toestand van toenemende even-
wichtsverstoring, waarbij het geheel van de directe en vooral indirecte uit-
gaven in het buitenland meer en meer het inkomen dat verdiend wordt door
voor de buitenlandse markten te werken, overschrijdt.

Wegens haar deficitaire positie en omdat ze derhalve debiteur is voor
het nettosaldo van de van het buitenland verkregen reële middelen, moest
de Belgische economie tegenover het buitenland schulden aangaan. Die
schulden, waarvan de hiernavermelde bedragen ook de verplichtingen
tegenover het Groothertogdom Luxemburg bevatten aangezien het hier
enkel België betreft en niet de Economische Unie, werden via diverse
kanalen aangegaan. Van eind 1975 tot eind september 1979 heeft de
Staat ziin netto buitenlandse schuld met fr. 80 miliard verhoogd; de
openbare financiële instellingen en de overheidsbedrijven met fr. 20 mil-
jard; de Belgische handelsbanken met fr. 80 miljard. Daarenboven heeft
de Bank een vermindering moeten toestaan van haar netto buitenlandse
tegoeden ten belope van fr. 60 miljard: die vermindering is zowel het resul-
taat van schulden aangegaan door de Bank, als van de afstand van liquide
schuldvorderingen; de verarming van het externe financiële patrimonium
is in beide gevallen dezelfde. De massa financiële middelen - ongeveer
fr. 240 miljard in totaal- die aldus werden ingeschakeld om de rekeningen
met het buitenland te vereffenen, overtrof ruimschoots het gecumuleerde
lopende tekort van dezelfde periode, dat grosso modo op fr. 140 miliard
wordt geraamd. Dat tekort stemt overeen met de netto schuldaanwas. Het
overschot van de geleende middelen heeft gediend om de netto-afvloeiingen
can particulier kapitaal can die periode te compenseren; de in België ge-
vestigde gezinnen en ondernemingen - met uitzondering van de banken -
verhoogden hun tegoeden in het buitenland, zoals reeds gezegd inclusief
het Groothertogdom Luxemburg, ten belope van een bedrag dat, per saldo)
op fr. 100 miljard kan worden geraamd. Ten belope van dit laatste bedrag
wegen de buitenlandse schulden en schuldvorderingen voor de economie in
haar geheel tegen elkaar op, met dien oerstonde dat porticuliere econo-
mische subjecten tegoeden vormden in het buitenland, wat de banken en de
overheidssector ertoe bracht schulden aan te gaan.
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Het is en blijft hoe dan ook een feit dat het eerste gevolg van het
lopende tekort een nettolening is, aangegaan door de nationale economie
bij het buitenland. Die schuld zal in de komende jaren een nadelige weer-
slag hebben op de betalingsbalans van België. De dienst van de te betalen
intresten - of, wat daarmee overeenkomt, het verlies van de intresten die
vroeger van het buitenland werden ontvangen als vergoeding voor de
belegging van de officiële reserves -, zal immers de lopende rekening met
het buitenland belasten met een toegenomen uitgave die des te zwaarder
doorweegt daar de rentetarieven op de internationale markt hoog zijn:
voor de nieuwe schulden van de laatste vier jaar, bedraagt die last oermoe-
delijk om en bij fr. 15 miljard. En die raming is dan nog een saldo : van de
intresten die de officiële instanties en de banken aan het buitenland moeten
betalen en die veel hoger liggen dan dat bedrag, werden de inkomsten afge-
trokken die de rest van de particuliere sector zal innen op de beleggingen
die hij in de loop van de periode gedaan heeft; het is echter niet
zeker dat de bedoelde inkomsten zullen worden gerepatrieerd: in de
mate dat zulks niet geschiedt, zou de last van de financiële dienst van
de nettoverplichtingen van de openbare sector en van de banken met
zijn volle gewicht doorwegen op de lopende rekening van België met
het buitenland.

Het tweede onmiddellijke gevolg van de verslechtering van die reke-
ning kwam tot uiting op de valutamarkt. De aanhoudend zwakke positie
van de Belgische frank gedurende het grootste gedeelte van het afgelopen
jaar heeft vrijwel geen andere oorzaken; hoewel speculatieve bewegingen
op bepaalde ogenblikken de druk op de frank hebben doen toenemen, is
het hoofdzakelijk het tekort in het lopende verkeer dat de vermindering
van de officiële deviezenreserves veroorzaakte. In het stelsel van de dub-
bele valutamarkt worden de handelstransacties, in de ruime betekenis,
immers afgehandeld op die markt waarop de Bank regulerend moet op-
treden, overeenkomstig de beginselen van het zogenaamde (( slang-
akkoord » en vervolgens van het Europees Monetair Stelsel. Het zijn dus
in de eerste plaats de intereenties van de Bank zelf die het lopende tekort
hebben moeten financieren.

Zolang het lopende tekort blijft bestaan, ongeacht de omvang eroan,
kan het land in geen geval zijn schulden tegenover het buitenland vermin-
deren: het moet integendeel lenen om het nieuw tekort te dekken - of
officiële reserves afstaan - en tegelijkertijd lenen om de oude, verval-
lende leningen af te lossen.
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De reserves aan internationale betaalmiddelen zijn zeer groot en de
internationale kredietmogelijkheden waarover de Bank beschikt werden
nauwelijks aangesproken; maar zowel de ene als de andere zijn niet onuit-
puttelijk. Daarbij komt nog dat het verkrijgen van officiële kredieten uit-
eindeliik: afhankelijk gemaakt wordt van de aanvaarding van nauwkeurige
voorwaarden. Het beroep op de buitenlandse financiële markten is nog
mogelijk voor de andere sectoren van de economie, aangezien het krediet
van België onaangetast is; maar elke hiikomende schuld brengt nieuwe
lasten met zich mee.

De ommekeer
in de
handelsbalans

De waarneming van de veranderingen die zich in de loop van de iaren
zeventig hebben voorgedaan in de buitenlandse rekening van de Belgisch-
Luxemburgse Economische Unie -- die men wel als analyse-instrument
moet gebruiken aangezien men niet over afzonderlijke gegevens voor Bel-
gië alleen beschikt - toont duidelijk aan dat de verslechtering van de lo-
pende rekening haar oorsprong vindt in de goederentransacties.

Ongetwijfeld heeft het reisverkeer naar het buitenland van jaar tot
jaar een hogere netto-uitgave meegebracht; in 1979 bereikte deze meer dan
fr. 35 miliard. Hetzelfde geldt voor de overdrachten van de overheid, met
name voor de bijdragen van beide Staten in de Europese instellingen, die
bijna fr. 40 miljard bedroegen in 1979. Maar andere categorieën van lo-
pende verrichtingen sloten met steeds positievere saldi; zo bijvoorbeeld de
vervoerontvangsten, die in 1979 een netto-opbrengst van zowat fr. la mil-
fard opleverden; of nog, de werkingsuitgaven van de internationale instel-
lingen die hun zetel hebben op het grondgebied van de Economische Unie
en die in 1979 een overschot van ongeveer fr. 25 miljard opleverden; nog
andere rubrieken sloten regelmatig met een boni - bijvoorbeeld de netto-
inkomsten uit beleggingen, die weliswaar vanaf 1977 aan het afnemen
zijn. Alles bij elkaar vertoont de balans van de zogenaamde « onzichtbare ))
verrichtingen in de loop van het laatste decennium een verbetering, hoewel
de laatste twee faren minder goed waren.

Onder de goederentransacties, ten slotte, hebben de « arbitrages ))-
dit zijn de aankopen, bij een buitenlandse leverancier, van produkten die
als dusdanig elders opnieuw worden verkocht - steeds een overschot
opgeleverd dat over het algemeen toegenomen is.

Het zijn dus de belangrijke veranderingen in de bedragen van de
uitvoer en de invoer die oorzaak waren van de ommekeer van de lopende
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rekening met het buitenland. Het jaarlijks handelsoverschot bedroeg in de
eerste vier van de jaren zeventig gemiddeld ongeveer fr. 40 miljard; in
de laatste vier jaar beliep het jaarlijks tekort gemiddeld ongeveer fr. 65 mil-
jard; het bereikte ongeveer fr. 90 miljard voor het jaar 1979 alleen.

Uitgedrukt in bedragen, vertoonde de handelsbalans van de grote
categorieën van produkten ingrijpende veranderingen. Het aanzienlijke te-
kort in de rubriek van de grondstoffen, dat normaal is in een verwerkend
land en dat gedurende de eerste periode, van 1970 tot 1973, gemiddeld
fr. 65 miljard per jaar bedroeg, verdubbelde in de tweede periode, van 1976
tot 1979, ten gevolge van de prijsstijging en van de ontwikkeling van de
activiteit. Voor de energieprodukten bedroeg het - onvermijdelijke - te-
kort in de eerste periode ongeveer fr. 40 miljard per jaar; in de tweede pe-
riode is het iets meer dan verdrievoudigd en in 1979 neemt het opnieuw
toe. Voor de fabrikaten is het overschot - dat in een verwerkend land
noodzakelijk is - spijtig genoeg weinig gestegen sedert de eerste periode,
waarin het ruim fr 100 miljard bereikte. De vergelijkende internationale
cijfers - die niet verder reiken dan 1978 - tonen duidelijk aan dat de
evolutie van de balans van de fabrikaten voor de Belgisch-Luxemburgse
Economische Unie ongunstiger uitviel dan voor haar belangrijkste han-
delspartners.

Uit die ontwikkelingen per groep van produkten blijkt de ontzaglijke
weerslag van de verhoging van de grondstoffenprijzen en van de veel ster-
kere stijging van de prijzen van de aardolie en andere energieprodukten.
Die stijging deed de ruilvoet voor de Belgische economie verslechteren:
de gemiddelde prijzen van de uitgevoerde produkten konden niet worden
verhoogd in dezelfde mate als de gemiddelde priizen. van de inl.loer;de be-
weging van deze laatste werd kracht bijgezet toen de olieproducenten be-
slisten te reageren tegen het duurder worden van de industriële produkten
in de wereld.

De verslechtering van de ruilvoet noopte de Belgische economie ertoe
een omvangrijker volume eigen produkten te leveren om hetzelfde volume
buitenlandse produkten als voorheen te verkriigen. De in totale waarde
uitgedrukte handelsbalans kon bijgevolg slechts onveranderd blijven in-
dien de toename van het volume van de uitvoer die van het volume van de
invoer overtrof, evenredig met het verschil dat tussen de prijzen was ont-
staan: voor een ongewijzigd volume binnenlandse bestedingen diende meer
te worden geproduceerd, alleen ten voordele van het buitenland.
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Uit de feiten is evenwel gebleken dat zich tussen de eerste vier jaar van
het decennium en de jaren 1977-1978 een omgekeerde beweging heeft voor-
gedaan,' naar volume gemeten, lag de expansie van de Belgisch-Luxem-
burgse invoer duideliik hoger dan die van de uitvoer. Die ontwikkeling
van de volumes van het handelsverkeer was voor ongeveer de helft verant-
woordelijk voor de ommekeer in de handelsbalans, terwijl de andere helft
kan worden verklaard door de verslechtering van de ruilvoet.

De ontwikkeling
van de uitvoer

Zopas is aangetoond dat de Belgisch-Luxemburgse uitvoer, naar
volume, niet de aanzienlijke expansie verwezenlijkte die nodig was, maar
slechts vrij middelmatig groeide.

Die tegenvaller kan niet worden verklaard door een algemene ontoe-
reikendheid van de buitenlandse vraag " naar volume ligt de stiiging
van de uitvoer van de Economische Unie lager dan de algemene stijging
van de invoer van de derde landen, of men nu de wereld in haar geheel
beschouwt, of enkel de lid-staten van de Organisatie voor Economische
Samenwerking en Ontwikkeling, of enkel de voornaamste handelspartners
van de Economische Unie.

De expansie van de uitvoer werd evenmin afgeremd door zijn geogra-
fische oriëntering, integendeel " de toename zou minder groot zijn geweest
mochten de verkoopstromen vanaf de eerste jaren van het decennium een
gelijkaardig patroon hebben vertoond als die van het geheel van de voor-
naamste handelspartners. Bij die vaststelling geldt evenwel een uitzonde-
ring,' de Economische Unie heeft betrekkelijk weinig voordeel gehaald
uit de aanzienlijke ontwikkeling van de vraag vanwege de olieproducerende
landen; vóór hun verrijking vertegenwoordigden die markten voor haar
immers slechts een vrij ondergeschikt afzetgebied, in vergelijking met de
betekenis die ze hadden voor het geheel van de industrielanden.

Wel moet worden erkend dat de nationale economie sterk aan concur-
rentiekracht heeft ingeboet. Een belangrijk element van de concurrentie-
kracht, met name de structuur van de uitvoer naar produkten, vertoont, op
nationaal niveau, bepaalde gebreken; zij weerspiegelt de specialisatie-
graad van de industrieën. Indien die uitvoer in de eerste jaren van het
decennium een gelijkaardige samenstelling van goederen had vertoond als
die van het gemiddelde van de belangrijkste handelspartners, dan zou hij
wel krachtiger gegroeid zijn. Volgens een statistische analyse, waarvoor
de beschikbare gegevens echter niet verder reiken dan het jaar 1977, is
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die structuur, ondanks een aanpassingsinspanning, in de loop van het de-
cennium te anachronistiscli gebleven. Slechts één vijfde van de Belgisch-
Luxemburgse uitvoer van fabrikaten, in de loop van de jaren 1974 tot
1977, bestond uit produkten die als (( progressief )) mogen worden be-
schouwd, in die zin dat hun aandeel in de totale waarde van de invoer
van fabrikaten door de gezamenlijke geïndustrialiseerde landen toenam.
De produkten die als (( regressief ))mogen worden bestempeld, vertegen-
woordigden van hun kant nog bijna de helft van het bedrag van de uitvoer
van fabrikaten. Het overschot van de handelsbalans van de Economische
Unie voor die cc regressieve ))produkten is geleidelijk afgebrokkeld, behalve
in 1974 dat een uitzonderlijk jaar was voor de ijzer- en staalnijverheid,
terwijl het voor de cc progressieve )) produkten verbeterde.

Het marktaandeel van de Economische Unie liep eveneens terug onder
de druk van nieuwe concurrenten, met name Aziatische en Latijns-Ame-
rikaanse landen die een snelle industrialisering doormaken en landen met
een geleide economie. Maar, hoe belangrijk ze ook zijn, de uitwerkingen
van die nieuwe arbeidsverdeling in de wereld op de Belgisch-Luxemburgse
uitvoer moeten niet worden overschat. In 1977 is, in vergelijking met het
gemiddelde van de faren 1970-1973, het aandeel van de Economische
Unie, voor de fabrikaten, in de totale markt van de industrielanden ge-
daald van 6,1 tot .5,6 pct.; het deel van die vermindering dat moet worden
toegeschreven aan het doordringen van nieuwe producenten mag op
0,2 pct. worden geraamd.

Een factor die remmend werkte op de expansie van de nationale uit-
voerindustrie was tenslotte - het dient onderstreept - het gebrek aan
rendabiliteit van de sector in zijn geheel. De weerslag van die factor op
de uitvoer kan niet nauwkeurig worden berekend. Hif is nochtans onmis-
kenbaar. Wanneer de rendabiliteit gedurende enige tijd ontoereikend bliift,
verdwijnen ondernemingen, worden afdelingen gesloten, uitbreidingspro-
jeeten opgegeven, budgetten voor onderzoek beknot, of veranderen expor-
terende bedrijven van activiteit en worden leveranciers van binnenlandse
diensten, fa zelfs invoerders en verlopen de omschakelingen naar cc pro-
gressievere ))produkten moeizamer.

Het is niet mogelijk een formeel en onaanvechtbaar oordeel te vellen
over het gebrek aan rendabiliteit van de uitvoer. Maar de internationale
vergelifkingen werpen wel een duideliik licht op de verslechtering van de
bedrijfsomstandigheden tegenover de zeven belangrifkste handelspartners
en -concurrenien. Alle aanduidingen stemmen op dit punt overeen : sedert
de jaren 1973-1974 is de kloof gegroeid; het jaar 1978 bracht enige verbe-
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tering; voor 1979 is de vergelijking nog niet mogelijk. De industrie onder-
gaat de wet van de internationale prijzen, zelfs op de binnenlandse markt
die voor het merendeel van de fabrikaten nog concurrentieel is; derhalve
moest ze zich afstemmen op de voorwaarden van haar partners. De dispa-
riteitsindexcijfers van de industriële groothandelsprijzen en van de uitvoer-
prijzen, uitgedrukt in een gemeenschappelijke valuta, zijn stabiel, ofwel
evolueerden ze enigszins in het voordeel van de Belgische industrie voor
de periode 1975 tot 1978 - de laatste gegevens waarover men beschikt.
Maar in dezelfde periode zijn de kosten sneller gestegen dan, gemiddeld,
bij haar belangrijkste concurrenten; die verslechtering duurde evenwel niet
voort in 1978 en evenmin, naar het schijnt, in 1979.

Het verloop van de kosten van de Belgische industriële ondernemin-
gen, in vergelijking met die van de buitenlandse bedrijven, kan worden
ontleed aan de hand van drie gegevens.

In de eerste plaats de gemiddelde prijzen van de ingevoerde grond-
stoffen, produkten en materialen. Zelfs uitgedrukt in een gemeenschappe-
lijke valuta, met andere woorden zelfs indien men in de vergelijking het
voordeel van de relatieve waardevermeerdering van de frank buiten be-
schouwing laat, blijkt uit de dispariteitsindexcijfers niet dat de Belgische
industrie, gedurende de periode 1970-1978, in dit opzicht nadeel onder-
vond; uitgedrukt in nationale munt, verandert de dispariteit zelfs in het
voordeel van België.

Inde tweede plaats, de loonkosten per eenheid produkt in de verwer-
kende industrieën. In vergelijking met het gemiddelde van de belangrijkste
concurrerende landen ondervonden de Belgische bedrijven geleidelijk een
toenemende handicap, behalve in 1978 toen een verbetering intrad.
Het bedoelde nadeel kan worden gemeten aan de hand van het dis-
pariteitsindexcijfer uitgedrukt in een gemeenschappelijke valuta. Het
vloeide voort uit het feit dat de uurlonen in de Belgische industrie tot in
1977 veel meer stegen dan het gemiddelde van de andere landen; de-
zelfde beweging, maar met een geringere intensiteit, kan worden waarge-
nomen wanneer de relatieve stijgingen uitgedrukt zijn in nationale valuta's;
de Belgische kosten ondergingen ook in zekere mate het nadeel van de
snellere vermindering van de arbeidsduur per arbeidsplaats dan in het
buitenland. Die handicap verminderde evenwel doordat de produktiviteit
in de Belgische bedrijven vlugger verbeterde, maar hij verdween niet
helemaal. In de jaren '70 kwam de toename van het aandeel van de per-
soneelsbezoldigingen in de totale toegevoegde waarde van de verwerkende
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industrieën in België op bijzonder scherpe wijze tot uiting, ook al kon die
verschuiving in het buitenland eveneens worden waargenomen. Er zij nog
aangestipt dat het begrip produktiviteit, zoals het hier benaderd wordt, van
zeer globale aard is; zij weerspiegelt niet alleen de verbetering van het
individuele rendement of de grotere efficiëntie van de firma; zij vloeit
ten dele ook voort uit andere factoren, zoals het wegsnoeien van de dode
takken, het opgeven van minder rendabele activiteiten, het verloren gaan
van arbeidsplaatsen en gedeeltelijke werkloosheid.

In de derde plaats, was het in België dat de sterkste prijsverhogingen
werden opgedrongen aan de verwerkende industrie door alle andere secto-
ren van de economie. De verantwoordelijkheid van die andere sectoren in
de ontwikkeling van de industriële kostprijzen wordt vaak onderschat. Het
gaat om een dubbel proces. Het eerste is direct: de prijzen die de industrie
betaalt aan de andere sectoren voor leveringen en prestaties die zij nodig
heeft voor haar eigen activiteiten - bouwwerken, vervoer, financiële dien-
sten, diensten van zelfstandigen - drukken op haar eigen kosten. Het
tweede werkt indirect, via de koppeling van de lonen, die de industrie
zelf betaalt, aan de consumptieprijzen; zo het peil van die bezoldigingen
sneller omhoogging dan elders, was die beweging derhalve niet uitsluitend
van reële aard. In de loop van het decennium - behalve in de allerlaatste
jaren - was de stijging van de consumptieprijzen, die de industriële lonen
meetrekt, veel sterker dan die van de verkoopprijzen van de fabrikaten;
zij was dus te wijten aan andere factoren dan het duurder worden van die
produkten. Het dient te worden onderstreept dat in de belangrijkste con-
currerende landen de beweging van de consumptieprijzen en die van de
prijzen af fabriek minder ver uit elkaar liepen, in het voordeel van de
eerstgenoemde, ten koste van de andere.

Het verloop van de prijzen van die niet-verwerkende sectoren is zelf
de resultante van een complex geheel van factoren : prijzen van de inge-
voerde produkten, bezoldigingen van het personeel, winsten van bedrijfs-
leiders of inkomens van zelfstandigen, financiële lasten, taksen en zelfs de
directe belastingdruk, in de mate dat de weerslag ervan stroomafwaarts kan
worden afgewenteld. Die grote, niet-verwerkende sector, die meer invoert
dan hij uitvoert en die het grootste deel van zijn prestaties in nationale munt
aanrekent, haalde in ruime mate voordeel uit het feit dat de prijzen bij
de invoer relatief minder gestegen zijn dan in het buitenland. Maar de
uurlonen die hij aan zijn personeel betaalt veranderden in samenhang
met de lonen in de industrie; zij liepen dus sneller omhoog dan in de andere
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landen. De winsten van bedrijfsleiders en de inkomens van zelfstandigen
schijnen geen opvallende achterstand te hebben vertoond tegenover de
personeelsbezoldigingen; de algemene praktijk om de winstmarges vast
te stellen in de vorm van een percentage van de kostprijs komt neer op
een indexering; zo stelt men vast dat in het indexcijfer van de consumptie-
prijzen dat van de diensten - waarin het ondernemingsinkomen wel dege-
lijk vervat is - sinds 1970 minder gestegen is dan de uurlonen, maar meer
dan de loonkosten per eenheid produkt; ook het sociologische demonstratie-
effect zet de talrijke individuele ondernemers in die sectoren ertoe aan hun
inkomens aan te passen, rekening houdend met de loonsverhogingen. Aan-
gezien de aard van hun activiteiten een bescherming vormt tegen de buiten-
landse concurrentie en zij in ruime mate georganiseerd zijn in corporatieve
groeperingea waarvan het optreden uitmondt in afspraken op de binnen-
landse markt, zijn die sectoren meestal in staat, veel meer dan de verwer-
kende nijverheid, niet alleen de verhogingen van hun kosten, maar zelfs
het geheel of een deel van hun belastingen, stroomafwaarts gemakkelijk
af te wentelen door ze in hun prijzen door te berekenen. Maar hoewel hun
kosten sterker opliepen dan in de belangrijkste concurrerende landen, ver-
beterde de totale produktiviteit van die sectoren, waartoe trouwens de open-
bare diensten behoren, niet sneller dan in het buitenland, in tegenstelling
met wat in de verwerkende nijverheid werd waargenomen. Die produktivi-
teit, zoals men ze statistisch meet voor het geheel van een uitgebreide sec-
tor, weerspiegelt de uitwerking van een verscheidenheid van gegevens;
haar verbetering kan worden belemmerd door verdubbelingen, hypertrofie,
zelfs door een verborgen onderbezetting van de uitrustingen en van de
actieve personen.

De tertiaire sector vertoont in België een snellere ontwikkeling dan
in tal van concurrerende landen; over het geheel genomen neemt de pro-
duktiviteit er minder toe dan in de industrie. In de loop van het decennium
verminderde het deel van de beroepsbevolking dat werkzaam is in de pri-
maire en secundaire sectoren het sterkst in België; de werkgelegenheid in
de verwerkende bedrijven daalde er aanzienlijk, zoals in Nederland. In die
twee landen verschaft de tertiaire sector proporttoneel meer werkgelegen-
heid dan in de Bondsrepubliek Duitsland, Frankrijk, Italië, het Verenigd
Koninkrijk en Japan; het verhoudingscijfer nadert dicht bij datgene dat in
de Verenigde Staten werd bereikt. Wat de landen van de Europese Gemeen-
schap betreft, is het in België dat, van 1970 tot 1977, de werkverschaffing
zich het meest ontwikkelde in het geheel van de sectoren die niet exporteren
of, in elk geval, veel minder voor de uitvoer werken dan de verwerkende
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industrieën : de bouwnijverheid, de verhandelbare diensten en de openbare
diensten. Terwijl de activiteiten van het bedoelde geheel, in totaal, veel
minder ontvangsten uit het buitenland opleveren dan de verwerkende
industrieën, geven de inkomens die zij doen ontstaan niettemin aanleiding
tot bestedingen die, ook in hun geval, gemiddeld voor één derde betrekking
hebben op buitenlandse produkten en diensten.

De invoer van de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie is, zoals
reeds gezegd, naar volume, sneller toegenomen dan de uitvoer.

Snelle stijging
van de invoer

De groeivoet van de invoer overtrof ook die van de finale besteding
- binnenlandse bestedingen en uitvoer. Gemiddeld ging iedere toename
van de finale besteding met 1pct. in de periode tussen1970-1973 en 1977
gepaard met een stijging van 1,6 pct. van het volume van de invoer. Het
peil van die elasticiteitscoëfficiënt weerspiegelt gedeeltelijk de invloed
van de internationalisering van de markten. Voor de Europese Economische
Gemeenschap in haar geheel, zoals voor de groep van de lid-staten van de
Organisatie coor Economische Samenwerking en Ontivikkeling, is de coëf-
ficiënt eveneens hoog. Voor elk van beide groepen landen verminderde hij
echter tussen het eerste deel van het decennium en het tweede. Voor de
Economische Unie, daarentegen, bleef hij onveranderd. Dit verschil in
evolutie toont aan dat de neiging om meer in te voeren in geval van een
stijging van de finale vraag, sterker blijft in België. Die vaststelling beves-
tigt tenslotte enkel maar wat eerder reeds werd uiteengezet met betrekking
tot het verlies aan concurrentiekracht van de nationale verwerkende indus-
trieën; deze worden trouwens ook getroffen op de binnenlandse markt,
hetzii omdat ze zich te weinig hebben aangepast aan de veranderingen van
de vraag, hetzii omdat hun kosten sneller stiigeï: dan die van huii concur-
renten.

Maar die zwakheid van de nationale verwerkende niiverheid verklaart
slechts gedeelteliik waarom het volume van de invoer sterker toenam dan
dat van de uitvoer. Ook de druk van de binnenlandse vraag moet worden
vermeld. Voor de eerste zeven [aar van de jaren zeventig namen de beste-
dingen in België doorgaans sneller toe dan in het buitenland; dat gold niet
meer voor 1977 en evenmin voor 1978, het laatste jaar waarvoor gegevens
beschikbaar zijn. Van 1974 tot 1976 bliikt de binnenlandse besteding sterker
toegenomen te zijn dan de reële mogeliikheden van de economie, die,
zoals reeds gezegd, niet worden bepaald door de stiiging van het bruto
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Binnenlandse
vraag, inkomens
en tekort van de
overheidsfinanciën

nationale produkt, maar door die van dit produkt gecorrigeerd met de
verslechtering van de ruilvoet. Aldus berekend ziin de middelen die werke-
liik beschikbaar waren voor de binnenlandse consumptie en investeringen
in deze drie iaar slechts met 5,7 pct. gestegen, terwijl het bruto nationale
produkt met 8,2 pct. vermeerderde. Het is nochtans het laatstgenoemd
groeipercentage dat algemeen wordt beschouwd als de maatstaf van de
mogeliike verbetering van de individuele reële inkomens van elke aard.
Die verkeerde ziensuiiize verklaart enigermate de verslechtering van de
balans van het handelsverkeer met het buitenland.

In een kleine economie, die moet rekenen op haar talent van verwerker
om haar materiële welvaart te beveiligen, die zowel voor haar bevoorrading
als voor haar verkopen afhankelijk is van het buitenland, kan men de vraag
stellen hoe de binnenlandse bestedingen zich hebben kunnen ontwikkelen
in een tempo dat niet toelaatbaar was wanneer men rekening hield met
de vertraging van de economische groei in de wereld en met de specifieke
moeiliikheden van de nationale exportbedrijven.

De ontwikkeling van de gezinsinkomens is van betekenis, omwille van
de ruime plaats die ze innemen in het nationale inkomen en het aandeel
dat de eruit voortvloeiende bestedingen vertegenwoordigen in het natio-
nale produkt; van betekenis zijn ook de financiële besparingen die met die
inkomens worden gevormd en beschikbaar zijn voor de [inanciering van
de deficitaire sectoren.

Naaftrek van de directe belastingen en de bijdragen voor de sociale
zekerheid die te hunnen laste vallen, maar na toevoeging van de over-
drachten komend van de overheid, vertegenwoordigden de beschikbare
inkomens van de gezinnen, inclusief de bedrijven zonder oennootschaps-
vorm, ongeveer 76 pct. van het nationale produkt voor het gemiddelde
van de jaren 1970 tot 1973; die verhouding bereikte ongeveer 78 pct. voor
het gemiddelde van de jaren 1975 tot 1978; de stijging betreft vooral de
inkomens uit loonarbeid. Die aangroei van het aandeel van het beschikbaar
inkomen van de gezinnen deed zich voor de helft voor ten nadele van dat
van de vennootschappen en voor de helft ten nadele van dat van de
overheid. Het aandeel van het bruto beschikbaar inkomen van de vennoot-
schappen verminderde van de ene op de andere periode van 8 pct. tot
7 pct. van het nationale produkt. Het bruto beschikbaar inkomen van de
overheid van zijn kant komt overeen met de som van de directe of indirecte
belastingen en de bijdragen van de sociale zekerheid, verminderd met de
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overdrachten aan de gezinnen, de subsidies aan de ondernemingen en de
intereeten van de overheidsschuld; dat inkomen van de Staat verminderde
gedurende de aangeduide periodes van 16 tot 15 pct. van het nationale
produkt. In 1979 liep dit percentage verder terug, terwijl het aandeel van
de vennootschappen verbeterde en dat van de gezinnen stabiel bleef.

In feite zijn de burgers zelf oorzaak van het geldgebrek van de Staat,
de juridische uitdrukking van hun collectiviteit.

De belastingen betaald door de vennootschappen, waarvan het bruto
bedrijfsresultaat verminderde in verhouding tot het nationale produkt,
bleven immers gehandhaafd op ongeveer 2,7 pct. van dat produkt.

Maar de gezinnen hebben hun netto inkomensoverdrachten aan het
geheel van de overheid verminderd van 14,5 pct. van het nationale produkt
- gemiddelde van de jaren 1970 tot 1973 - tot 13,7 pct. - gemiddelde
van de jaren 1975 tot 1978; die netto-overdrachten vertegenwoordigen het
verschil tussen de som van de directe belastingen, bijdragen voor de so-
ciale zekerheid en alle indirecte belastingen die particulieren aan de Staat
betalen enerzijds, en de som van de overdrachten en toelagen die dezelfde
particulieren van de Staat ontvangen - exclusief de bezoldigingen en de
pensioenen van het rijkspersoneel - en de intresten van de overheids-
schuld, anderzijds; het percentage ging van 1978 tot 1979 nog omlaag.

Terzelfder tijd eisten de gezinnen dat de overheid hen steeds geva-
rieerdere en duurdere diensten kosteloos of bijna kosteloos zou verlenen.
Dat openbaar verbruik is van de eerste periode tot de tweede gestegen
van 14,4 tot 17,1 pct. van het nationale produkt. Dit percentage schijnt
in 1979 nog te zijn toegenomen.

Die uiteenlopende ontwikkeling van, enerzijds, de netto-inkomens
waarvan de gezinnen afstand doen om de diensten van de Staat te betalen
en, anderzijds, de waarde van de consumptieve voorzieningen die zij van
diezelfde diensten van de Staat eisen, leidde tot een toestand waarin alle
burgers samen meer opstreken dan ze samenbrachten. Alles bij elkaar ging
het proces verder dan de organisatie van een herverdeling van de inkomens:
het gaat om een verdeling van inkomens, even ondoorzichtig als de vorige,
die steunt op monetaire financiering en, ten slotte, op buitenlandse lening.
Die anomalie is, voor de volkshuishouding als geheel, het resultaat van indi-
viduele gedragingen die homogeen worden, ondanks de verscheidenheid
van de situaties die eraan ten grondslag liggen. Druk van al degenen - en
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de uitzonderingen ziin zeldzaam - die van mening ziin dat de openbare
voorzieningen die aan hun a priori rechtmatige behoeften moeten tege-
moetkomen zoals steeds te karig verdeeld worden, zonder zich af te vragen
hoe hoog de eindrekening zaloplopen en hoe de kosten zullen wor-
den gedragen; druk ook van al degenen - en ze zijn talrijk - die de
verdere ontwikkeling van de collectieve voorzieningen vragen, zonder
zich zorgen te maken over de noodzakelijke financieringsmiddelen; druk
van degenen die van de Staat eisen dat hij de werking van particuliere
dienstverlenende instellingen subsidieert, zonder dat hij de hand mag hou-
den aan de toename van de op de gemeenschap wegende last; optreden
van degenen die van de laksheid van de reglementen profiteren om op
onrechtmatige wiize allerlei toelagen van verscheidene aard te oerkriigen,
alsook, ten slotte, het voor de staatsfinanciën erg dure optreden van al
degenen die zich aan hun fiscale verplichtingen onttrekken, meestal met
een onschuld of een spitsvondigheid die hen in de waan laten goede burgers
te ziin. Inmiddels zijn er nog personen wier werkeliike armoede scherp af-
steekt tegen de overvloed van een land met een van de hoogste inkomens
per hoofd ter wereld.

IIet financiële tekort van de overheid werd nog eerzieaard door de in-
vesteringsuitgaven, ook al bereiken die slechts 4 pct. van het nationale pro-
dukt, en door de kapitaalsubsidies aan verlieslatende bedrifven, voorname-
lijk in de overheidssector. Dat totale financiële tekort nam geleidelijk uit-
breiding en steeg van 4 pct. van het nationale produkt voor de eerste
periode tot 7 pct. voor de tweede;in 1979 klom het, zoals reeds werd ver-
meld, tot een nieuw maximum van ongeveer 9 pct.

De Staat zag zich aldus verplicht meer en meer schulden aan te gaan
voor rekening van de gemeenschap. De enkelingen waaruit deze laatste is
samengesteld zijn er zich niet van bewust dat België als geheel boven zijn
middelen leeft; ze dragen immers zelf geen enkele persoonliike last wanneer
ze openbare voorzieningen genieten en wanneer ze kosteloos van gemeen-
schapsuitrustingen gebruik maken en aldus twee pijnloze bestedingen toe-
voegen aan die welke ze met hun eigen middelen betalen.

Bovendien werd het ontzagliike tekort van de ooerheid niet meer vol-
doende gefinancierd door de financiële besparingen van de gezinnen. Aan-
gezien de bestedingen van deze laatste in de vorm van verbruik en woning-
bouw nog meer toenamen dan de beschikbare' inkomens, ziin de finan-
ciële besparingen die de porticulieren aan de andere twee sectoren kunnen
verschaffen minder overvloedig geworden: ze vertegenwoordigden 9,5 pct.
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van het nationale produkt voor het gemiddelde van de [aren.1970 tot 1973;
die verhouding liep terug tot 8,5 pct. in de [aren 197.5tot 1978. Tussen die
twee periodes verminderden de financieringsbehoeften van de bedritoen
weliswaar van 3 pct. tot ongeveer 1,5 pct. van het nationale produkt, wegens
het relatief zwakke peil van de bedriifsinvesteringen. Maar de inkrimping
van het financiële tekort van de bedrijven was niet voldoende om de vraag
naar financieringsmiddelen en het aanbod van besparingen in evenwicht te
brengen. Het verschil leek door de geldschepping te kunnen worden over-
brugd. Uiteindelijk kan echter de globale afwiiking tussen binnenlandse
financiële overschotten en tekorten slechts opgevuld worden door het bui-
tenland. In de [aren 1975 tot 1978 trad een nettobiidrage van het buitenland
- 0,5 pct. van het nationale produkt - in de plaats van de nettolening aan
het buitenland - 2,7 pct. van het nationale produkt - in de [aren 1970 tot
1973. Die ommekeer beduidt, in financiële termen, dat in de loop van de
iongste periode de lopende rekening met het buitenland deficitair werd.

De beschikbare gegevens voor het iaar 1979, waarover reeds gehandeld
werd, tonen ooerduidelisk dat de evenwichtsverstoring in de openbare
financiën aanzienlijk verergerde en dat de nettoschulden tegenover het
buitenland sneller toenamen.

Uit het samenspel van de beschreven ontwikkelingen oerschiinen de
factoren die het ontstaan en daarna de verzwaring van het tekort van de
lopende rekening veroorzaakten. Dat tekort is de resultante van drie fun-
damentele gegevens. Het eerste is de buitensporige verhoging van de ener-
giepriizen door in het buitenland getroffen beslissingen : door haar weer-
slag op de ruilvoet berokkende die verhoging in België, zoals in de andere
landen, een reëel inkomensverlies, waarmee de burgers en de Staat onge-
twiifeld te weinig rekening hielden in hun plannen t.a.v. hun inkomen en
bestedingen. Het tweede ziin de ontoereikende vorderingen en de kwets-
baarheid van de verwerkende nifverheid tegenover de internationale mede-
dinging op de binnen- en buitenlandse markten : ze paste haar specialisa-
ties te traag aan en leed onder de ontoereikendheid van haar rendabiliteit,
die te veel werd aangevreten door de lasten die haar werden opgelegd door
andere sectoren, waaronder, indirect, de Staat, terwijl de inkomens die ze
uitkeerde te snel vermeerderden. Het derde gegeven betreft de groei van
de binnenlandse vraag in een tempo dat de reële mogelijkheden van de
economie overtrof; die vraag werd ondermeer ondersteund door een ver-
schuiving van het nationale inkomen naar de gezinnen ten koste van de
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Staat; deze laatste bleef echter steeds maar vriigeviger consumptieve uit-
gaven doen; bii gebrek aan de nodige middelen moest hii in ziin behoeften
voorzien door geldschepping en uiteindeliik terugvallen op het buitenland.

De wegen
naar het
herstel

Op de duur ziin dergelijke evenwichtsverstoringen niet houdbaar. Zii
dragen in zich de kiemen van wezenliike moeiliikheden. Laat men de
dingen op hun beloop, dan kunnen zif niet anders dan verder ontaarden. Er
moet orde op zaken worden gesteld. Dit vergt een collectieve inspanning,
die echter niet op een zodanige wijze mag worden gespreid dat de sociale
ongelijkheden verscherpt of zelfs maar alleen bestendigd worden.

Het is vanzelfsprekend ondenkbaar dat, zonder overgangsperiode, de
verstoring van het evenwicht volledig zou kunnen worden weggewerkt. Al
te sterke geneesmiddelen zijn nefast voor de patiënt. Maar het past evenmin
de ernst van de toestand voor de patiënt te verbergen en hem dus, zonder
enige waarschuwing, te laten wegkwijnen van een kwaal die geneeslijk is.

In 1979 deed zich een gebeurtenis voor buiten de Belgische economie,'
de nieuwe en enorme priisstiiging van de aardolie; zii voorspelt weinig
goeds voor de eerstkomende evolutie van de buitenlandse rekening van de
nationale economie, die meer dan de meeste andere voor de dekking van
haar energiebehoeften op de invoer is aangewezen. Een nieuwe ontred-
dering bedreigt aldus de geïndustrialiseerde economieën en zal weldra ook
onafwendbaar haar weerslag in België laten voelen.

Maar de balans van het lopend verkeer ondergaat niet enkel de invloed
van gebeurtenissen of veranderingen die zich op wereldvlak voordoen. Zii
'wordt ook, in positieve of in negatieve zin, gewijzigd door binnenlandse
ontwikkelingen " talrijke onderliggende gegevens beïnvloeden op indirecte
wijze zowel het volume van de uitvoer als dat van de invoer, zoals werd
aangetoond. Jammer genoeg zijn de schakels tussen de binnenlandse fac-
toren en de betalingsbalans vaak onzichtbaar. Derhalve, ook alligt het niet
buiten het bereik in te werken op de binnenlandse gegevens en de ontwik-
keling ervan voldoende te wiizigen om het buitenlandse probleem geleide-
liik te verzachten zonder de binnenlandse toestand te schaden, ziin de te
volgen wegen slecht bebakend. Het gebeurt zelfs dat, om een bepaald
binnenlands probleem op te lossen, besloten wordt economische beleids-
maatregelen te nemen zonder voldoende rekening te houden met de onder-
linge samenhang en dat daarna, via een niet onmiddellijk zichtbare weg, de
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uitwerkingen van die beslissing de onevenwichtigheid tegenover het buiten-
land verder doen toenemen, waardoor uiteindelijk het interne probleem dat
men had willen oplossen, van de weeromstuit nog wordt verergerd.

Bovendien blijft het knipperlicht van het totale lopende tekort tegen-
over het buitenland te ver achter de horizon van de individuele economische
zorgen van de bedrijven en particulieren om door elkeen als een hem betref-
fend waarschuwingsteken erkend te worden; de publieke opinie schenkt
aan die waarschuwing te weinig aandacht; zij geeft zich onvoldoende reken-
schap van de gevolgen voor de toekomst. Zelfs indien zij sommige zwak-
heden van de nationale economie aanvoelt, beseft zij niet voldoende hoeveel
scherpzinnigheid en solidariteit het herstel vereist; zij betoont zeer veel
tegenzin tegenover de epicuristisch geïnspireerde suggestie dat men zich
vandaag bepaalde gemeenschappelijke inspanningen en offers zou kunnen
getroosten om te verhinderen dat de offers weldra veel groter en de inspan-
ningen veel zwaarder zouden worden.

Er bestaat in elk geval geen mirakelrecept dat pijnloos zou zijn. Een
waardevermindering van de frank tegenover de valuta's van het Europese
Monetaire Stelsel zou geen soelaas brengen. Een depreciatie zou in dit land,
zoals elders, leiden tot de verhoging in nationale munt van alle prijzen van
de buitenlandse produkten die onmisbaar zijn voor de bevoorrading van
het land : grondstoffen, energieprodukten en de kapitaal- en verbruiks-
goederen die hier niet worden geproduceerd. Het gevolg van die ruilvoet-
verslechtering, met name een werkelijke verarming, zou doorgaans niet
worden aanvaard, aangezien een gelijkaardige maar ongetwijfeld ernstiger
inkomensbeknotting toch van de hand werd gewezen toen zij voortvloeide
uit de verhoging van de aardolieprijzen. De strakke mechanismen die, door
overeenkomst of spontaan, 1Jrijwel alle inkomens aan de prijzen binden,
zouden nu niet ineens worden prijsgegeven. Men heeft al aangetoond dat
de stijging van de prijzen, kosten en nominale inkomens zeer snel de niet-
'beschutte industrie in haar geheel het voordeel zou ontnemen dat zij, in
andere omstandigheden en in een andere tijd, uit een dergelijke ingreep
zou hebben kunnen halen voor haar verkoopvolume of haar winstmarge.
Men heeft zelfs bewezen dat die operatie voor deze beide elementen uit-
eindelijk wellicht op een nettoverlies zou uitdraaien. Bovendien zou men
de naweeën kunnen onderschatten waaraan men de toekomstige financie-
ring van de nationale economie blootstelt als men door een officiële beslis-
sing de voordelen van beleggingen in het buitenland zou erkennen. Geleerd
door het voorbeeld van andere valuta's die keer op keer werden gedeva-
lueerd, zouden de beleggers ongetwijfeld een nog grotere voorkeur krijgen
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voor tegoeden in andere munten, op het ogenblik zelf dat overvloedige
spaarmiddelen nodig zullen zijn om de binnenlandse behoeften te kunnen
financieren.

Ook op korte termijn is er geen oplossing : evenwichtsverstoringen
die geleidelijk ontstaan zijn kan men niet verhelpen in weinig tijd. Die
verstoringen zijn gegroeid uit ontwikkelingen die zij vervolgens mede in
stand hebben gehouden en die de structuur van de activiteit, de spreiding
van de actieve bevolking, de inkomensverdeling per sector, de richting
van het onderwijs, de welvaart en de levenswijze hebben veranderd.

En nochtans kan men niet blind zijn voor de invloed van het begro-
tingstekort van de overheid, die hiervoor al werd beschreven. Als de over-
heidsfinanciën niet meer beheerst worden, van het rechte pad wegslippen en
daardoor leiden tot een buitensporig gebruik van de ((bankbiljettenpers ))
- dat gemakkelijke instrument -, als men, met andere woorden, de lasten-
verdeling blindelings laat gebeuren en op zoek gaat naar krediet bij vreem-
de geldschieters, dan stuurt men de nationale economie uiteindelijk in de
war. Het is derhalve nodig inspanningen te leveren om orde op zaken te
stellen in de financiële toestand van de Staat.

In theorie zou men de vermindering van het overheidstekort kunnen
verwezenlijken door de fiscale of parafiscale druk verder te verhogen.
Maar alle kringen zijn nu al unaniem wanneer zij de zware betastingen
aan de kaak stellen en sommige verlagingen ervan eisen; de eensgezindheid
in dat protest verdwiint maar wanneer het erom gaat aan te wijzen welke
categorieën van belastingplichtigen men minder zou moeten belasten. Het
zou zonder twijfel verantwoord zijn, zonder de totale belastingen te ver-
hogen, de lastenin overeenstemming met de bestaande wetten en regle-
menten toch juister te verdelen, door de belastingontduiking beter op te
sporen en harder te treffen.

Immers, het staat vast dat elke nieuwe verhoging van die druk econo-
mische gevolgen zou hebben. Natuurlijk, het is moeilijk zich een oordeel
te vormen over de invloed van een belastingverzwaring op sommige inves-
terings-, bouw- of beleggingsbeslissingen, op het scheppende dynamisme
van de mensen of ondernemingen, op de groei van de bedrijvigheid. Dat
neemt niet weg dat die invloed er is en ongetwijfeld· niet erg gunstig
uitvalt voor een doeltreffende werking van de' nationale economie. Het
is hoe dan ook duidelijk dat iedere groep die belastingdruk tracht af te
wentelen op de andere, en dat die afwenteling, door de verschillende
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beschreven mechanismen heen, terecht komt in de kosten, in de priizen
en, via deze, in de lonen; hand over hand overgedragen, weegt de last
uiteirulelii]: vooral op de rendabiliteit van de bedrijven waarvan de prijzen
in de concurrentie op de internationale markt worden bepaald.

Het staat daarenboven buiten kijf dat, in verhouding tot het nationale
produkt, de fiscale en parafiscale druk in de jaren 1970-1978 meer is ver-
hoogd in België en het Groothertogdom Luxemburg dan in elk ander land
van de Europese Economische Gemeenschap. Volgens dezelfde berekening
was die druk in 1978 alleen in Nederland zwaarder dan in België. Niet de
indirecte belastingen zijn toegenomen ten opzichte van het nationale pro-
dukt : die verhouding blijft ongeveer dezelfde als in het buitenland. De
verzwaring komt van de rechtstreekse belastingen; de groei van deze laatste
werd vooral veroorzaakt door de - voor de regeringen comfortabele -
uitwerking van de progressie van de belastingschalen waarvan de schiiven
slechts gedeeltelijk werden geïndexeerd; zij heeft ook te maken met de
toepassing van het stelsel van samenvoeging van de inkomsten van de echt-
genoten, in een tijd waarin steeds meer vrouwen aan het economisch
actieve leven gaan deelnemen.

Het tekort van de Staat willen uitwissen door de belastingdruk op de
nationale economie nog te verzwaren betekent derhalve dat men deze
ernstige risico's doet lopen.

De gezondmaking zou dan ook moeten worden aangepakt aan de
kant van de uitgaven. Het tekort dat tot uiting komt op de rekeningen
van het geheel van de sector ({Staat JJ, in de ruime betekenis, wordt op
ongeveer fr. 300 miljard geraamd in 1979; indien voor de onmiddelliike
toekomst het enige doel zou zijn dit tekort te handhaven op zijn huidig
bedrag, dat in vergelijking met de financiële middelen nochtans indruk-
wekkend is, dan zou de aanwas, in absolute waarde, van die uitgaven
moeten worden beperkt tot die van de lopende ontvangsten. Aan deze
opdracht is niet te ontkomen, want aanvaarden dat de uitgaven procen-
tueel nog even snel zouden groeien als de ontvangsten zou natuurlijk bete-
kenen dat het te financieren tekort nog zou toenemen.

Voorzeker, men zou eerder moeten streven naar een verlichting van
de totale overheidsuitgaven, ook al zouden de overheden in hun sanerings-
inspanning niet méér kunnen doen dan de verhouding tussen dit totaal
en het nationale produkt verlagen. Om dit doel te bereiken is er reeds
een moeilijke afremming van verschillende uitgavencategorieën vereist;
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de moeilijkheden waarnaar verwezen wordt vloeien voort uit, wellicht
onvermijdelijke, juridische hinderpalen en uit het verzet dat beslist uit
vele kampen zou rijzen wanneer men wat minder vrijgevig zou worden
dan gewoonlijk. Maar men zou een economisch risico nemen, mocht men
verder willen gaan en een stoutmoedig beleid toepassen dat de totale
overheidsuitgaven, op een absolute wijze, scherp zou besnoeien, ten einde
terzelfder tijd het tekort van de Staat en de invoer te doen dalen, ervan
uitgaand dat deze laatste wordt beïnvloed door het verbruik van de gezin-
nen, dat afhankelijk is van hun beschikbaar inkomen, dat op zijn beurt
wordt beïnvloed door de nettobetalingen van de Staat. Maar men zou
aldus de ogen sluiten voor de alomtegenwoordigheid van de Staat: hij int
directe en indirecte belastingen, taksen en parafiscale heffingen in alle
stadia van de activiteit en de inkomensvorming. Die inkomsten zouden
echter door de aanvankelijke vermindering van de uitgaven nadelig beïn-
vloed worden, zodat die vermindering, om doeltreffend te zijn, een veel-
voud zou moeten vormen van de uiteindelijk gewenste inkrimping van het
tekort. De ingreep bij de aanvang zou dan echter zo belangrijk zijn dat de
samendrukking van de binnenlandse bestedingen onvermijdelijk de werk-
loosheid weer zou opjagen - waardoor de staatsuitgaven opnieuw met zo-
veel zouden verhogen - en de winsten van de bedrijven aantasten - wat
de staatsinkomsten nog zou verminderen.

In de huidige omstandigheden zonder meer globaal in de binnenlandse
bestedingen hakken zonder voor de vervanging ervan te zorgen, betekent
een vacuüm scheppen. Bij gebrek aan meer positieve maatregelen zal dat
vacuüm geen vervangingsactiviteiten en -werkgelegenheid doen ontluiken;
het zal geen stroom van elders verdiende inkomens, met andere woorden
inkomens afkomstig uit het buitenland, doen ontstaan. Want dat de Bel-
gische producenten van goederen en diensten hun afzet in het buitenland
niet genoeg hebben kunnen ontwikkelen, is niet te verklaren door de te
grote vraag van een oververhitte binnenlandse markt of door de overbezet-
ting van hun produktievermogen. Zonder andere veranderingen zou een
radicale verlaging van het totaal van de overheidsuitgaven de op de
uitvoer gerichte activiteiten niet meer levenskracht en doeltreffendheid
geven; zij zou hun concurrentievermogen en rendabiliteit niet verhogen.

Men moet derhalve een nieuwe verdeling van de kaarten bedenken
en die aanvaardbaar maken voor alle partijen die er kriigen : financiële
groepen, besturen, beroepsorganisaties en heel wat andere die verantwoor-
delijkheid dragen. Die nieuwe verdeling zou opnieuw meer armslag moeten
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laten aan de ondernemingen en werknemers van alle rang die, dank
zif hun activiteit en doeltreffendheid, voor de bevolking oan dit land het
buitenlandse inkomen verdienen dat de Belgen nodig hebben om te leven
zoals zij het wensen. De groei van dat buitenlandse inkomen zou bestedin-
gen mogelijk maken die op gezondere basis zouden gefinancierd zifn dan
die gedekt door liquiditeitsschepping ten behoeve van de Schatkist. Hif zou
de belastinggrondslag werkelijk verruimen. H if zou bijdragen tot het herstel
van het evenwicht op de lopende betalingsbalans en de vermindering van
het beroep op buitenlandse schuld. Hij zou beter zorgen voor werkgele-
genheid dan Malthusiaanse houdingen de werkloosheid kunnen verhelpen.
Op die wijze zou het mogelijk zijn de overheidsuitgaven - in verhouding
tot het nationale produkt, niet in absolute cijfers - traag en geleidelijk
terug te dringen; men zou de noodzaak van die uitgaven niet meer zo
groot vinden als vandaag, nu zelfs zeer gematigde voorstellen van de Re-
gering zoveel stormen uitlokken.

De Belgische aanpak van de problemen voortvloeiend uit de mutaties
in de wereld was in de jongste jaren stellig verkeerd. M en was niet in staat
een beredeneerde keuze te maken, omdat het land al te fragmentarisch
voorgelicht was. Men moet het de ingewikkelde waarheid van de samen-
hangen leren en duidelijk uitleg over de onderlinge verbanden verstrekken.
Pas daarna mag het uur van de keuzebeslissingen slaan.

En de redelijke keuzen vragen geen enorme offers. Want de even-
wichtsverstoringen zijn wel zorgwekkend, maar nog lang niet vernietigend.

Een van de zwaarste moeilijkheden waarmee men de eerstkomende
maanden zal hebben af te rekenen, is de aanzienlijke verhoging van de
aardolierekening. Het tekort van de handelsbalans voor de gezamenlijke
energieprodukten vermeerderde van nagenoeg fr. 110 miljard in 1978 tot
ongeveer fr. 150 miliard in 1979; in 1980 zal het aanzienlii]: hoger liggen dan
fr. 200 miljard, indien de toestand bliift wat hii is. De weerslag van dat
tekort op de lopende rekening met het buitenland zal van dien aard zifn
dat de overheden niet met gekruiste armen zullen kunnen toezien. Dat
betekent nog niet dat men een binnenlandse deflatie moet overwegen:
een restrictief beleid zou de uitwerkingen van de reeds vaststaande ver-
traging van de wereldgroei nog versterken. In plaats van te pogen de
weerslag van de aardoliecrisis op anderen af te wentelen, zou men die
weerslag moeten temperen door zelf een inspanning te leveren om het
aardolieverbruik onmiddellifk te verminderen. De Belgische Regering
moedigt de geleidelifke substitutie van andere energiedragers aan, maar
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zal uiteraard pas op lange termijn resultaten bereiken. De huidige dreiging
vergt krachtdadige en snelwerkende maatregelen tot afremming van het
aardolieverbruik.

Die donkere wolk mag evenwel niet doen vergeten dat de nationale
economie gelukkig stevig staat. Zij heeft andere zwakke punten, maar
houdt nog sterke troeven in de hand; het komt erop aan die gepast uit
te spelen.

Over het geheel gezien, konden de Belgische industriële bedrijven in
1978 en 1979 op merkwaardige wijze voordeel halen uit het contune-
tuurherstel in de wereld. Zeker, in sommige sectoren blijft de activiteit
erg getroffen; maar in vele gevallen zijn omschakelingen aan de gang.
Men zou ze kunnen vergemakkelijken door een gezamenlijk, nauwkeurig
en dynamisch industrieel beleid, opgezet door de overheid in samen-
werking met de economische en sociale kringen. Dat beleid zou tegelijker
tiid twee oogmerken moeten nastreven : werkverschaffing en verbetering
van de lopende rekening met het buitenland. Het zou een ruime inhoud
moeten hebben en de particuliere en openbare initiatieven in de hand
moeten werken, hetzij in bestaande bedrijven, hetzij in nieuwe vestigingen.
Men zou kennelijk verouderde reglementen kunnen herzien, administratieve
hinderpalen voor de uitvoering van investeringsbeslissingen kunnen uit-
schakelen. De diensten die de vereiste vergunningen moeten verlenen
zijn her en der verspreid en vormen aldus een nutteloze hindernis. Op een
aantal uitzonderingen na werkt de Belgische industrie efficiënt,: zij zou het
in nog hogere mate kunnen indien meer betrokkenen bliik gaven van ver-
nieuwend dynamisme en er een klimaat van grotere verstandhouding ge-
schapen werd. Bovendien zou het aantal kreupelen minder snel toenemen
indien zij niet meer zouden worden gestut door de overheid die ze de kruk-
ken bliift aanreiken.

De industrie kon haar produktiviteit aanzienlijk opvoeren. Zij zou
moeten kunnen rekenen op de steun van de andere sectoren die zich tot doel
zouden stellen dezelfde resultaten te bereiken. Een achteruitgang van de
exporterende sectoren, die het meest blootstaan aan de internationale con-
currentie, zou de hele beschermde sector - zowel de openbare als de parti-
culiere - treffen : zijn activiteiten, zijn inkomens en, op middellange ter-
mijn, ziin arbeidsplaatsen.

Op de ontsporing van de voorgaande [aren volgde in 1978 en 1979,
in de industrie, een duidelijke matiging van de reële loonstijging. Zit was
niet tevergeefs, als men de resultaten bekijkt die in de laatste twee jaren
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werden binnengehaald inzake dispariteit van kosten en prijzen tegenover
het buitenland. Die houding, die blijk geeft van begrip voor de problemen,
zou moeten voortduren. Zij zou zich bovendien moeten uitbreiden,
indien dat nog niet het geval is, tot de categorieën van inkomens die tot
stand komen in bedriijstakken die wellicht in gemakkeliiker omstandig-
heden werken dan de industrie, en, in elk geval, tot die inkomens waarvan
de groei de jongste tiid eerder schijnt te ziin versneld, zonder dat ze
- in tegenstelling met de winsten van de verwerkende bedrijven - vooraf
onder de crisis te liide» hadden.

Zij die van de staatsruif eten hebben zich, allen samen, een steeds
ruimer manna toegeëigend. Zij zullen voortaan moeten aanvaarden dat
men voorrang gaat verlenen aan de minstbedeelden. Het is helemaal niet
meer mogeliik dat de Staat, die iedereen moet dienen, voortgaat zich te
financieren via geldschepping, wat de nationale economie ertoe brengt
schulden aan te gaan tegenover het buitenland. Zo wordt de toestand
tenslotte uitzichtloos. De gezinnen kunnen niet langer eisen dat hun in-
komens en hun verbruik steeds sneller toenemen dan het nationale produkt.
Men staat tegenover de feiten en men moet er wel rekening mee houden;
en in een minder gemakkelijke periode maken de feiten buitensporig ge-
worden eisen en overdreven geworden luxe schadelijk.

De Regering heeft uiting gegeven aan haar wil tot herstel. Die was
onontbeerlijk geworden. Het openliike verzet dat volgde op de voornemens
van de Regering - zoniet op hun aankondiging, dan toch op de modali-
teiten van de overwogen actie - steunde misschien wel op begriipelijke
motieven. Maar uiteindelijk kan men de handhaving en de vooruitgang
van de nationale welvaart niet waarborgen als elke groep in zijn eigen
standpunt oastgeepiikerd bliift. In een minder gunstige tijd kan een volk
ziin algemeen welzijn immers slechts verdedigen door de moeilukheden
onbevangen onder ogen te zien, zich een solidaire arbeidsinspanning op
te leggen en te zorgen voor een biZUike verdeling van het al bii al toch
draaglijke gewicht van die matiging, waardoor het ergste wordt vermeden.

23 januari 1980.
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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-
zelfde periode van elk van de beschouwde jaren.

Conventionele tekens

n.b.

het gegeven bestaat niet
nihil of te verwaarlozen hoeveelheden
niet beschikbaar
voorlopig
raming
procent

v
r
pct.



1. INTERNATIONALE ECONOMISCHE EN MONETAIRE
ONTWIKKELINGEN

De economische eonjunctuur binnen de groep van de landen die lid
zijn van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling
vertoonde opnieuw, zoals tijdens de voorgaande twee jaren, een asynchroon
verloop. Het groeitempo van het bruto nationale produkt vertraagde dui-
delijk in Noord-Amerika en in het Verenigd Koninkrijk, terwijl het integen-
deel versnelde in de meeste overige belangrijke lid-staten, inzonderheid
in Japan en in de Bondsrepubliek Duitsland. Vooral de rechtstreekse en
indirecte impulsen die van dit laatste land uitgingen schiepen een beter
internationaal klimaat voor het Belgische bedrijfsleven, ofschoon de groei
voor het gehele gebied van de Organisatie voor Economische Samen-
werking en Ontwikkeling, wegens de betrekkelijk grote dimensie van de
Amerikaanse economie, van bijna 4 pct. in 1978 terugviel tot ongeveer
3 pct.

In de loop van het jaar kwam in dat beeld weinig verandering. Terwijl
de recessiefactoren in de Verenigde Staten, Canada en het Verenigd
Koninkrijk gaandeweg sterker werden, bleef het eonjunctuurpatroon elders
meestal gunstig, zelfs na de drastische verhoging, omstreeks het midden
van het jaar, van de prijs van de ruwe aardolie. De nieuwe schok die daar-
door werd teweeggebracht, op het ogenblik dat de verstoringen van de
eerste aardoliecrisis nog niet helemaal waren weggewerkt, en die nog
versterkt zal worden door de in december aangekondigde prijsverhogingen,
zal pas vanaf 1980 voluit zijn uitwerkingen doen gelden op de economische
groei, de betalingsbalansen, de wisselkoersen en waarschijnlijk ook op de
werkloosheid. De totale omvang van deze laatste veranderde in het ver-
slagjaar weinig, o.m. doordat de conjunctuurvertraging in de Verenigde
Staten gepaard ging met een daling van de produktiviteit, eerder dan met
een teruggang van de werkgelegenheid.

Daarentegen was de weerslag op de reeds eerder op gang gekomen
versnelling van de prijsstijging al duidelijk zichtbaar. Wat de verbruiks-
prijzen betreft, kwam die versnelling reeds tot uiting vanaf het einde van
1977 in de Verenigde Staten, vanaf het midden van 1978 voor het geheel
van de lid-staten van de Europese Economische Gemeenschap en vanaf

3



Grafiek 1.
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de lente van 1979 in Japan. In de eerste helft van het afgelopen jaar
was ze vooral een gevolg van de stijgende wereldvraag, die in 1978 de
industriële grondstoffenprijzen omhoogstuwde en de interne inflatoire
krachten versterkte; ook de strenge winter 1978-1979, die o.m. levensmid-
delen en brandstoffen duurder maakte, oefende een invloed uit. De reeds
vermelde verhogingen van de aardolieprijzen deden het inflatietempo,
gemeten aan de verbruiksprijzen, tijdens het tweede halfjaar uitlopen tot
boven de 10 pct. voor de gezamenlijke landen die lid zijn van de Organisatie
voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling. De versnelling verliep
echter ongelijkmatig, zodat de internationale dispariteiten weer aanmerke-
lijk toenamen, vooral tussen, aan de ene kant, landen zoals Japan, de Bonds-
republiek Duitsland en de Beneluxlanden, waar de stijgingen beperkt ble-
ven tot om en bij de 5 pct., en, aan de andere kant, landen zoals Italië, het
Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten, waar ze meer dan het dubbele
en in bepaalde gevallen meer dan het drievoudige bereikten. Naar het voor-
beeld van wat zich na de aardoliecrisis van eind 1973 afspeelde, moet
men verwachten dat de prijsverhogende gevolgen zich nog verder over
1980 zullen laten gevoelen. Er treden met name een reeks afgeleide uit-
werkingen op, inzonderheid via de prijzen van de niet-ingevoerde aardolie
en van de meeste andere energiedragers, via bepaalde beleidsreacties
en niet het minst via het hele proces van wederkerige af- en terugwentelin-
gen van het inkomensverlies dat met de ruilvoetverslechtering gepaard
gaat. De uiteinde1ijke weerslag van de olieprijsverhogingen zal dus afhan-
kelijk zijn van een veelheid van factoren. Hoe dan ook, vast staat dat België
op dat gebied tot de meer kwetsbare landen behoort.

Het asynchrone conjunctuurverloop en de nieuwe olieschok brachten
aanzienlijke verschuivingen teweeg in de saldi van de lopende rekening van
de betalingsbalansen.

SALDI VAN DE LOPENDE REKENING VAN DE BETALINGSBALANS

(Miljarden dollars van de Verenigde Staten)

lü7R liJ7iJ Verandering

Landen van de Organisatie voor Economische Sa-
menwerking en Ontwikkeling + 9

Lenen van de Organisatie van aardolie-exporterende
landen + 7

- 30 - 39

+ 65 + 58

-11

- 1 1/2

Niet-olie-uitvoerende ontwikkelingslanden - 36

Overige landen - 9 1/2

- 47

-11

Bron : Organisn tie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling.
Meer uitgesplitste cijfers worden vcrstre-kt in tcbr.l 1 in Hijlage n.
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· Voor het gehele gebied van de Organisatie voor Economische Samen-
werking en Ontwikkeling is de ommekeer van het hierboven vermelde
saldo van het lopend verkeer vrijwel uitsluitend terug te vinden in de
handelsbalans, meer bepaald voor ruim twee derde in de daling van
de ruilvoet en voor de rest in een ongunstige ontwikkeling van de
in- en' uitgevoerde volumes; verscheidene olie-uitvoerende landen met
een hoge invoergerichtheid hadden in 1978 immers af te rekenen met
een gezamenlijk tekort van meer dan 10 miljard dollar in hun lopende
transacties met het buitenland en beperkten derhalve hun invoer van
fabrikaten.

Van de grote landen konden alleen de Verenigde Staten het saldo
van het lopend betalingsverkeer met het buitenland tijdens het afgelopen
jaar verbeteren. Onder de bepalende factoren dienen te worden vermeld
het relatief lagere groeitempo van hun economie, een versterkte concurren-
tiepositie in termen van voor wisselkoersveranderingen gecorrigeerde
kosten en prijzen, alsmede de aanhoudend stevige vraag naar landbouw-
produkten; bovendien nam het overschot van het onzichtbare verkeer
sterk toe, vooral dank zij een opmerkelijke stijging van het investerings-
inkomen.

Het lopende betalingsverkeer met het buitenland van de meeste andere
belangrijke landen kwam in de rode cijfers; dat was ook het geval met
Japan en de Bondsrepubliek Duitsland, die in 1978 nog grote overschotten
hadden geboekt. De laatstgenoemde ontwikkeling, samen met de terug-
gang van het tekort van de Verenigde Staten en de inkrimping van het
overschot van landen waarvan het saldo in 1979 nog duidelijk positief
was - inzonderheid Italië, Zwitserland en Frankrijk - verminderden
de heersende spreiding in de lopende saldi.

Wat de niet-olie-uitvoerende ontwikkelingslanden betreft, kon het
gunstige verloop van het volume van hun buitenlandse handel niet op-
wegen tegen de verslechtering van de ruilvoet. Het tekort van hun lopende
transacties met het buitenland verhoogde aldus met zowat 11 miljard
dollar tot ongeveer 47 miljard. Desondanks konden ze een reëel groei-
tempo van circa 5 pct. handhaven en ook hun officiële reserves, dank zij
kapitaalinvoer, nog wat aanvullen.

Vanzelfsprekend ging het overschot op de lopende rekening van de
olie-uitvoerende landen opnieuw de hoogte in : terwijl de waarde van hun
invoer stabiel bleef - omdat de prijsstijging gecompenseerd werd door
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een daling van de volumes -, ging die van de uitvoer fors naar omhoog.
Voor 1979 wordt het overschot geraamd op 65 miljard dollar, tegen 59 mil-
jard in 1974; wanneer men echter het eerstgenoemde bedrag uitdrukt in
termen van koopkracht voor de produkten van de verwerkende nijverheid
die deze landen invoeren, vertegenwoordigt het minder dan twee derde
van het overschot in 1974.

Het andere deel van de betalingsbalans, met name het kapitaalverkeer,
vertoonde eveneens omvangrijke, niet steeds heel doorzichtige bewegingen.

Grafiek 2.

GEWOGEN GEMIDDELDE WISSELKOERSEN VAN ENKELE VALUTA'S
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Grosso modo boekten de Verenigde Staten gedurende het eerste halfjaar
een zeer belangrijke kapitaalinvoer, die werd aangemoedigd door aantrek-
kelijke renteverschillen, door het duidelijke herstel van de lopende rekening
van de betalingsbalans en door het feit dat de Amerikaanse overheid tegen
het einde van 1978 blijkbaar haar « benign neglect» ten aanzien van de
dollarkoers had laten varen. Die kapitalen kwamen vooral uit Zwitserland,
de Bondsrepubliek Duitsland en Japan; de overheden van die landen ver-
zetten zich aanvankelijk niet tegen die kapitaaluitvoer. want die paste in het
raam van hun monetair beleid en werd in bepaalde gevallen ook gunstig
beoordeeld voor zijn corrigerende invloed op een overdreven geachte
waardevermeerdering van hun valuta. Na de forse aardolieprijsstijgingen
in het midden van het jaar trad er een kentering in : kapitalen vloeiden
weg uit de Verenigde Staten en een nettokapitaalinvoer deed zich opnieuw
voor in de Bondsrepubliek Duitsland en Japan, omdat het rentevoordeel
ten gunste van de beleggingen in dollars inmiddels vernauwd was, als ge-
volg van de opwaartse beweging van de rentestand in Europa en in Japan,
en mede wegens de opnieuw toenemende onzekerheid met betrekking tot
de ontwikkeling van de wisselkoersen van bepaalde valuta's.

De beschreven omvangrijke kapitaalbewegingen hadden voor het
overgrote deel weinig te maken met welkome compensatie van tekorten of
overschotten op de lopende rekeningen; vaak verhoogden ze daarentegen
de saldi in termen van de totale betalingsbalansen. De effectieve wissel-
koersen van de voornaamste valuta's konden dan ook slechts ten koste
van zeer belangrijke interventies beter worden beheerst dan tijdens de
vorige drie jaren. Uitzondering hierop maakte de yen, waarvan de forse
stijging van het voorgaande jaar volledig ongedaan gemaakt werd. Voor het
eerst sedert lang namen ook de Verenigde Staten, ter uitvoering van de
eind 1978 gesloten overeenkomsten, in niet onbelangrijke mate deel aan
die interventies. Deze laatste gaven aanleiding tot omvangrijke verkopen
van dollars in de lente, toen de koers van de dollar duidelijk opwaarts ge-
richt was, en nadien tot netto-aankopen sedert de zomer, toen hij op-
nieuw tekenen van verzwakking vertoonde. Ook grepen beperkte inter-
venties plaats krachtens de overeenkomsten ter vernauwing van de schom-
melingsmarges van bepaalde Europese valuta's - de zogenaamde slangak-
koorden - en vanaf 13 maart in het raam van het in de plaats ervan ge-
komen Europees Monetair Stelsel; ze hadden vooral betrekking op de
Belgische frank en de Deense kroon. De spilkoersen binnen het Europees
Monetair Stelselondergingen een eerste aanpassing toen de bilaterale
spilkoersen van de Duitse mark op 24 september met 5 pct. opgewaar-
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deerd werden tegenover de Deense kroon en met 2 pct. tegenover de
andere valuta's van het stelsel en een tweede toen de bilaterale spilkoersen
van de Deense kroon op 30 november tegenover de andere valuta's ver-
laagd werden met 4,76 pct.

De interventies op de valutamarkten gingen o.m. uit van de bezorgd-
heid om de inflatoire impulsen die via de externe rekening de volkshuis-
houding kunnen binnendringen, in te dijken. Dat opzet ligt ook ten grond-

Grafiek 3.
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slag aan de afspraken die tussen de industrielanden gemaakt werden ten
einde de invoer van ruwe aardolie te beperken, en aan de bezuinigings-
plannen inzake verbruik van aardolieprodukten en van energie in het
algemeen. Een gelijklopende bezorgdheid om ook de interne inflatoire
krachten in bedwang te houden heeft tevens in de meeste landen een
restrictieve ombuiging van het beleid uitgelokt, die vooral tot uiting kwam
in de monetaire politiek, inzonderheid in de vorm van opmerkelijke ver-
hogingen van de rentetarieven.

Bij de aanvang van het jaar lag de rente voor geldmarktbeleggingen
in Euro-dollars een flink stuk hoger dan voor gelijkaardige beleggingen
in de meeste Europese valuta's en in yen. Dat renteverschil was in overeen-
stemming met de uiteenlopende eonjunctuursituaties : hoogconjunctuur
in de Verenigde Staten, een groeitempo dat nog matig was in Japan en be-
trekkelijk laag in Europa; het werd bovendien in de hand gewerkt door het
in oktober 1978 door de Amerikaanse overheid getroffen besluit om voor-
taan de wisselkoers van de dollar metterdaad te ondersteunen. Zowel de
versnelling van de eonjunctuurexpansie als de reeds zichtbare of dreigende
opflakkering van de inflatie en, voor bepaalde landen zoals Japan en de
Bondsrepubliek Duitsland, de ontwikkelingen inzake de lopende transacties
met het buitenland, droegen ertoe bij dat de rente in Europa en in Japan
een opwaartse beweging inzette, die in de lente aan kracht won. Toen de
dollar weer onder druk kwam te staan, na de verhoging van de aardolieprijs,
en de inflatoire ontwikkeling van de prijzen niets van haar onrustwekkend
karakter verloor, reageerde de Amerikaanse overheid met nieuwe rente-
verhogingen. Ook in Europa en in Japan zette de haussetendens onver-
minderd door, in verband met de reeds beschreven ontwikkelingen van de
prijzen en van de saldi van de lopende rekeningen van de betalingsbalansen.
In het spoor van de toonaangevende markten volgden onvermijdelijk de
andere landen, waaronder ook België. Daarbij trad het gevaar voor een on-
gecoördineerde opbodbeweging meer en meer op de voorgrond.

In het vlak van de internationale monetaire samenwerking zij vermeld
dat het Internationale Monetaire Fonds bij de aanvang van het jaar
aan zijn leden 4 miljard bijzondere trekkingsrechten toewees, waarvan
92,56 miljoen toegekend werden aan België. Verder werd in de schoot
\Van deze instelling beslist over te gaan tot de uitstippeling van de
concrete modaliteiten van een zogenaamde substitutierekening. Het
principe van deze laatste bestaat erin dat de lid-staten vrij reserve-
valuta' s - inzonderheid dollars - kunnen deponeren op de rekening
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en in ruil daarvoor schuldeiser worden van een evenwaardig, in bij-
zondere trekkingsrechten luidend bedrag. Men hoopt aldus meer vat
te krijgen op het internationale monetaire gebeuren, door de rol van
het bijzondere trekkingsrecht te versterken en door de stabiliserende
invloed die hiervan zou kunnen uitgaan op de wisselkoers van de dollar.

Tenslotte moet er worden aan herinnerd dat op 13 maart de mecha-
nismen van het reeds geciteerde Europees Monetair Stelsel in werking
traden 1. Dit stelsel sluit aan bij de vroegere « Europese monetaire slang » ,

d.i. het stelsel van stabiele wisselkoersen tussen de valuta' s van de
landen die de akkoorden van Bazel ter vernauwing van de schommelings-
marges waren blijven toepassen, met name de Bondsrepubliek Duitsland,
de Beneluxlanden en Denemarken, met dien verstande dat het stelsel
uitgebreid werd tot de overige landen van de Gemeenschap, behoudens
een partiële uitzondering voor het Verenigd Koninkrijk. Die uitbreiding
ging echter gepaard met een aanpassing van de werkingsmodaliteiten, een
verruiming van de financiële middelen en de toevoeging van een paar
belangrijke nieuwigheden.

Het Europees Monetair Stelsel blijft, zoals de slang, steunen op het
beginsel van de beheersing van de valutaschommelingen rond een rooster
van bilaterale spilkoersen; tussen twee valuta's van het stelsel mag de
afwijking tegenover die spilkoersen niet groter zijn dan 2,25 pct., met
die uitzondering nochtans dat de Italiaanse lire tot 6 pct. mag afwijken;
het Britse pond sterling, dat tot hiertoe in dit mechanisme niet werd inge-
schakeld, blijft nog vrij zweven. De kredietfaciliteiten waarin het vroegere
stelsel voorzag met het oog op de financiering van de interventies die
nodig waren om de koersen te stabiliseren, werden verruimd.

Daarnaast omvat het Europees Monetair Stelsel twee belangrijke
innovaties. De eerste betreft de afwijkingsindicator, bedoeld als een
instrument aan de hand waarvan men de sterkte of de zwakte van een
valuta t.O.V. de andere valuta's samen kan evalueren om zo nodig het
nemen van corrigerende maatregelen uit te lokken. De tweede heeft
betrekking op het in gemeenschap brengen - vooralsnog op basis van
tijdelijke en hernieuwbare swapovereenkomsten - bij het Europees Fonds
voor Monetaire Samenwerking, van een deel van de officiële goud- en
dollarreserves van elk deelnemend land, in ruil voor een nieuw reserve-

1 Het Tijdschrift van de Nationale Bank van België, LIV, dl. II, ms 1-2, juli-augustus 1979, blz. 3-
43, bevat een uitvoerige beschrijving van dat stelsel.
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instrument dat bestemd is voor de centrale banken en door deze laatste
kan aangewend worden voor hun financiële transacties, onderling of met
het Europees Fonds. Dit reserve-instrument is uitgedrukt in een nieuwe
rekeneenheid, de Ecu, waarvan de waarde gebaseerd is op een mand
samengesteld uit de nationale valuta's van de landen van de Europese
Gemeenschap.

2. EVOLUTIE VAN DE GROTE SECTOREN IN DE BELGISCHE
ECONOMIE

De Belgische economie nam deel aan de algemene expansie van de
bedrijvigheid in de Europese Gemeenschap. De hiermee gepaard gaande
snellere groei van het reële nationale inkomen kwam zowel de particulieren
als de vennootschappen, maar meer deze laatste, ten goede.

a) Particulieren 1

De stijging van het reële bruto-inkomen van de particulieren, dat wil
zeggen inclusief de afschrijvingen en de te betalen directe belastingen,
maar exclusief de ontvangen netto transferinkomens, kan op zowat 2,7 pct.
worden geraamd, tegen respectievelijk 2,3 en ongeveer l pct. in de voor-
afgaande twee jaren.

In de eerste periode van de jaren zeventig lagen die stijgingspercen-
tages echter aanmerkelijk hoger.

Het inkomen uit bezoldigde arbeid, de voornaamste component van
het inkomen van de particulieren, zou het afgelopen jaar in reële termen
met zowat 2,8 pct. gegroeid zijn, tegen 2,7 pet. in 1978. De gemiddelde
bruto-uurverdienste van de arbeiders in de industrie en het vervoer steeg,
althans voor de eerste negen maanden, met 3 pct., tegen 2,3 pct. Beide
groeipercentages overtroffen evenwel de toeneming van de uitbetaalde
loonsom, aangezien het aantal gewerkte uren, zowel in 1979 als in 1978,
daalde. De contraetlonen van de bedienden, hoofdzakelijk tewerkgesteld
in de tertiaire sector, namen in dezelfde periode reëel met 1,6 pct. toe,

1 Het begrip « particulieren » omvat hier ook alle ondernemingen die niet de juridische vorm van
kapitaal- of personenvennootschap hebben.
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zoals in 1978. Daarnaast dient men hier rekening te houden met een onge-
veer even grote uitbreiding als in 1978 van het aantal tewerkgestelde be-
dienden, meer bepaald bij de Overheid.

Grafiek 4.
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uit de nationale rekeningen.
2 Bezoldigingen van de 100n- en weddetrekkenden, ondernemersinkomen van de zelfstandigen, uitgekeerd inkomen van

de personenvennootschappen en inkomen uit vermogen toevloeiend nun particulieren. In het ondernemersinkomen van
de zelfstandigen en in het inkomen uit woongebouwen toevloeiend aan porticulioren zijn de nlsclu-ijvingen begrepen.
Bovendien, met het doel het bruto nutionnul produkt, ongewijzigd te houden, werd het bruto-inkomen van de pnrticu-
lieren verhoogd ter oompensatie van de vermindering van de brutorcscrverin.gen van de vennootschappen toegepast cm
rekening te houden met de vervangingakosten van liet geïnvesteerde knpitnul ell vun de verwerkte voorraden.

a Bruto-lukomen Villi de pnrticulicron berekoud hiervoor plus do on tvungen lopende netto truusfors (vooral afkomstig vau
dl! sociale zekerheid) Cil min de betaalde directe belastingen.

Een ander bestanddeel van het bruto-inkomen van de particulieren,
met name het inkomen uit vermogen, zou ongeveer evenveel gegroeid zijn
als in 1978. De huuropbrengsten zouden iets trager zijn toegenomen, maar
de opbrengsten uit financiële beleggingen weerspiegelden de verhoging
van het rentepeil.

13



Over de groei van het ondernemersinkomen van zelfstandigen, ten
slotte, zijn weinig recente gegevens beschikbaar; wel mag worden aan-
genomen dat hij hoger lag dan in het voorgaande jaar. Binnen die groep
zou het inkomen van de landbouwers nochtans gedaald zijn.

Wanneer men nagaat wat als bruto-inkomen voor de particulieren
werkelijk beschikbaar bleef na betaling van de directe belastingen - die
in 1978 relatief hoog waren wegens de dubbele betaling van de gemeente-
belasting - en van de sociale bijdragen, en na toevoeging van de ontvan-
gen sociale transfers, dan vindt men een groei, in reële termen, van onge-
veer 3,5 pct., tegen minder dan 2 pct.

Zoals blijkt uit de belangrijkste indicatoren van het volume van het
particulier verbruik, is het groeitempo van dit laatste toegenomen, namelijk
van 2,4 pct. tot meer dan .'3,5pct. Die verbetering had vooral betrekking
op de voeding, de weefsels en kleding, de auto's en sommige diensten
(persoonlijke verzorging en hygiëne, communicatie, diverse ontspannings-
vormen), terwijl de duurzame huishoudelijke artikelen en de meubilering
in mindere mate aan die opleving deelnamen.

In de loop van het tweede halfjaar scheen de expansiebeweging
enigszins te verzwakken.

Zoals in de drie voorgaande jaren lag het groeitempo van het parti-
culier verbruik hoger dan dat van het reële beschikbare inkomen van de
particulieren; nominaal bedroeg het groeitempo van het particulier ver-
bruik 8,4 pct. en dat van het beschikbare inkomen 8,2 pct., zodat een kleiner
deel van het beschikbare inkomen gebruikt werd voor binnenlandse inves-
teringen, terugbetaling van leningen of financiële beleggingen.

De spaarquote van de particulieren die, uitgedrukt in verhouding tot
het beschikbare inkomen, ongeveer 22 pct. bedraagt is iets gedaald;
in de voorafgaande jaren was ze geleidelijk teruggelopen, komend van
een maximum van 24 pct. in 1975.

Het nieuwe feit is de vermindering van de bruto binnenlandse inves-
teringen van de particulieren, namelijk van bijna 12 pct. van het beschik-
bare inkomen in 1978 tot bijna 11 pct. Die ontwikkeling weerspiegelt de
verzwakking van de woningbouw, niet alleen in reële termen, maar ook
in totale nominale waarde, in weerwil van de verdere stijging van de bouw-
prijzen. De vraag verminderde in die sector trouwens vrijwel zonder onder-
breking vanaf het tweede halfjaar van 1976, zoals blijkt uit het verloop
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van de bouwvergunningen en van de door Stedebouw verstrekte gunstige
adviezen. Bepalende factoren waren de vroegere vertraging in de groei
van de reële inkomens van de particulieren, de hoge bouwprijzen en de
geleidelijke afneming van de inflatieverwachtingen, terwijlook de verho-
ging van de reële rentelast van de hypothecaire leningen niet bevorderlijk
was voor het aangaan van bouwleningen.

Grafiek 5.

KAPITAALREKENING VAN DE PARTICULIEREN

(In procenten van hun beschikbaar inkomen, in ioerkeliike priizen)
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Bronnen " Netto kupituuloverdruchten : Rijksbegrotingen. Brut.obespnringen en bruto kapitaalvorming : Nntiouuul Instituut
voor de Stuf-istiek. Berekeningen en ramingen ; Nationale Dank VUn België.

1 De kupitaalovardrachten zijn bewegingen vau middelen om niet, bestemd voor de financiering vuu investeringen en
beleggingen.

2 Verschil tussen liet bruto beschikbare inkomen on liet particulier verbruik.

3 Brutovorming VUil vast kapitaal Cil veranderingen in de veestapel.

4 Berekend als rostgrootheid tussen, enerzijds, de brutobespurfngon Cil ucbto kupituu lovcrdrnchf cn en, nudcraijds, de Lrulo
kupituulvorrning.

De hierboven beschreven vertraging van de investeringen in woningen
zou, ondanks de daling van de spaarquote, tot gevolg hebben gehad dat
het financieringsvermogen van de particulieren voor de eerste maal sedert
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1975 zou vermeerderd zijn, namelijk van 10,6 pct. van het bruto beschik-
bare inkomen in 1978 tot 11,3 pct. of, in absolute bedragen, van fr. 255
tot 294 miljard.

Die evolutie kwam echter nog niet tot uiting in de cijfers van de
eerste tien maanden : het financiële overschot van de particulieren ver-
minderde, voor die periode, van fr. 208 miljard in 1978 tot fr. 192 miljard.
Dat beeld moet volgens de hiervoren vermelde ramingen veranderd zijn
in de laatste maanden. Bovendien moet men er rekening mee houden dat,
met het huidige statistische materiaal, de cijfers over de financiële activa
en schulden van de particulieren slechts een zeer benaderend karakter
hebben : zo diende men te onderstellen dat de monetaire kasmiddelen
- waarvan de groei, zoals hierna zal blijken, sterk is vertraagd - geheel
door particulieren worden gevormd en kon men ook geen rekening houden
met de handelsschulden of -vorderingen van de particulieren tegenover
de vennootschappen of de Overheid.

Tabel 1.

VOnMING VAN FH~ANCIELE ACTIVA Doon DE PARTICULIEHEN 1

] tl Belgis che frun ken
Op het bui ten lnud

IEindtotaal

op België
--- In pro-

waarvan : W8DrY{\1l centen
vun IH:t

'I'otuul voor ten I voor meer Totaal
in I in bevelrik-

hoogste dan Belgische vreemde bore
een jont' een jaar franken vn'utn's inkcmcu

(In mifj/lnlf!n fronhcn)

1971 ........................... + 187 + 115 + 72 + 15 - 7 + 20 + 202 18,5
1972 ........................... + 213 + 148 + 65 + 33 ... + 31 + 246 19,9
1973 ........................... + 201 + 121 + 80 + 26 + 1 + 28 + 227 16,2
197,1 ........................... + 212 + 120 + 92 + 47 + 26 + 21 + 259 15,8
197G ........................... + 355 + 245 + 110 + 24 - 2 + 34 + 379 20,3

197G ........................... + 328 + 177 + 1Gl + 40 + 26 + 1G + 368 17,3
1\177 ........................... + 428 + 206 + 222 + 21 - 3 + 31 + 449 19,7
1\378 ........................... + 364 + 196 + 168 + 40 + 19 + 26 + 404 16,7

1978 Eerste 10 maanden ... + 265 + 118 + 147 + 44 + 22 + 23 + 309
1979 Eerste 10 maanden ... + 227 + 42 + 185 + 77 + 45 + 17 + 304

1 Als financiële activa van de pnrtéculteren werden in hoofdzaak beschouwd : de financiële activa van bedrijven en
purtlculieren opgetekend in tabel XV-2 van het 'rijdschl'ift van de Nationale Bank van België met uitzondering van de
grote deposito's en de deposito's in vreemde valutn's bij de Belgische bonken, de directe investeringen in het buiteulnud
en de netto handelsvorderingen op het buitenlund , die als activa vnn vennootschappen worden beschouwd.
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Wat enkel de eerste tien maanden betreft, waarvoor al voldoende ge-
gevens beschikbaar zijn, bereikte de vorming van financiële activa door de
particulieren fr. 304 miljard, tegen fr. 309 miljard in 1978. Dit bedrag
is, zoals altijd, veel hoger dan het netto financieringsvermogen van de
particulieren, dat een sectorieel saldo is en waaraan de door de particu-
lieren aangegane schulden, waarover verder wordt gehandeld, dienen
te worden toegevoegd. In verband met de samenstelling van de nieuwe
financiële activa verdienen een drietalopmerkelijke verschijnselen de aan-
dacht.

Het eerste is dat de vertraging van de groei in de beschouwde periode
alleen de tegoeden op België betrof. De activa op het buitenland,
daarentegen, namen veel sneller toe dan in het voorgaande jaar, namelijk
met fr. 77 miljard in de eerste tien maanden, tegen fr, 44 miljard.
Met name vertoonde de depositovorming in Belgische franken in het

Grafiek 6.

GEBRUIKSFREQUENTIE VAN DE MONETAIRE KASMIDDELEN
EN HENTETAHIEVEN

• •Gebruiksfrequentie van de monetaire kasmiddelen voor finale bestedingen 1
(indexcijfers 1971 = 100;linkerschool) .

Rentevoet van obligaties met 5 icc r looptijd van de openbare
kredietinstellingen 2 (in procenten; r e c hte r s c h c cl jâ] 8 11

Rentevoet van de gewone termijndeposito's bij de bonken {3maonden} 2
(in procenten; r e c ht e r s c hcolè ] .
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1 Verhouding van het bruto nationale produkt in lopende prijzen tot de gemiddelde monetaire kusmiddelen.
2 Iteuteperccntuges vóór de uelaatiugheffiug bij de lu-ou. Gewogen jnurgemiddeldcn.
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buitenland een duidelijke versnelling onder invloed van de hoge tarieven
die buitenlandse financiële instellingen aanboden voor beleggingen waar-
van het bedrag niet toereikend was om in België als grote deposito's te
worden vergoed en omdat de opbrengst van die beleggingen bovendien
ontsnapt aan de Belgische roerende voorheffing.

Een tweede opmerkelijke ontwikkeling betrof de samenstelling van
de tegoeden in Belgische franken op België : in de eerste tien maanden
werden bijzonder weinig activa met een looptijd van ten hoogste één jaar
gevormd; de vorming van die tegoeden onderging de weerslag van de
verschuiving naar beleggingen in het buitenland en van de voorkeur voor
activa voor meer dan een jaar waarvan het rendement vooral vanaf de
zomer zeer aantrekkelijk werd.

Een derde opmerkelijk verschijnsel was de zeer zwakke groei van de
monetaire kasmiddelen. Over de eerste tien maanden daalde de chartale
geldhoeveelheid met fr. 1 miljard, terwijl zij in 1978 met fr. 8 miljard was
toegenomen; het girale geld verminderde met fr. 22 miljard, terwijl het
in het voorafgaande jaar met fr. 3 miljard was gestegen. Hieruit blijkt

Tabel2.

FINANCIELE VERPLICHTINGEN VAN DE PARTICULIEREN l

(Veranderingen in miltarden [ranken)

I-Juisvestings- Verplichtingen
Verbruikskredieten van 'l'otaalkredieten eenmanszaken

1971 .................................... + 1 + 19 + 8 + 28
1972 .................................... + 9 + 29 + II + 52
1973 .................................... + 7 + 39 + 19 + 65
1974 .................................... + 4 + 41 + 20 + 65
1975 .................................... + 9 + 46 + 22 + 77

1976 .................................... + 25 + 74 + Hl +118
1977 .................................... + 21 + 80 + 12 +143
1978 .................................... + 15 + 95 + 25 +133

1978 Eerste 10 maanden ............ + 13 + 77 + 11 +101
1979 Eerste 10 maanden ............ + 13 + 83 + 16 +112

1 De financiële verplichtingen vnn eenmanszaken werden geraamd onder meer op grond van gegevens van de Risico-
centrale over de verdeling VUn de opgenomen kredieten van 1 miljoen frank en meel' volgens de juridische vorm
van de begunstigde bij de banken, de Nationale Mnatschappij voor Krediet HHIl de Nijverheid en do Algemene
Spaar- en Lijfrentekas, op grond van gelijlwardige gegevens over de verdeling, vun de kredietopeningen bij de private
spaarkassen en op grond van gegevens gepubliceerd in de jaa.rverslagen vau de Nationale Kus voor Beroepskrediet en
het Nationaal Instituut voor Landbouwkrediet. Er zij aangestipt dat men geen verplichtingen tegenover het buitenland
en in de vorm van eendelen en obligaties in aanmerking nam, nnngezien deze gench t worden geheel door vennootschappen
te zijn aangegaan.
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duidelijk dat de gebruiksfrequentie van het geld sterk toenam, wat onge-
twijfeld in nauw verband stond met het zeer hoge rentepeil : hoe hoger
het rendement van alternatieve beleggingen, hoe groter normaal de neiging
is de kasmiddelen - die geen of een geringe en onveranderlijke rente
opleveren - zo klein mogelijk te houden. Die band tussen de gebruiles-
frequentie van het geld en de rente is niet nieuw; hij wordt, voor de
periode vanaf 1971, goed geïllustreerd door grafiek 6.

De financiële verplichtingen van de particulieren verhoogden in de
eerste tien maanden met fr. 112 miljard, tegen fr. 101 miljard.

Hun beroep op verbruikskrediet nam slechts evenveel toe als in het
voorgaande jaar, o.m. omdat de aankopen van personenwagens en de
hiermee gepaard gaande financiering slechts weinig vermeerderden.

De groei van de huisvestingskredieten was over de eerste tien maanden
niet veel groter dan in het voorafgaande jaar; er is al op gewezen dat de
vraag naar woningen verzwakt is.

De stijging van de verplichtingen van de eenmanszaken was naar
schatting belangrijker dan in 1978 : fr. 16 miljard, tegen fr. 11 miljard.

b) Vennootschappen

De stijging van het hruto-inkomen, d.w.z. inclusief de afschrijvingen,
de te betalen directe belastingen en uit te keren dividenden, van het
geheel van de personen- en kapitaalvennootschappen kan op ongeveer
20 pct. worden geschat, dat is zowat 15 pct. tegen vaste prijzen. Die forse
toeneming vloeide voort uit de vermeerdering van de winst per eenheid
produkt en, in mindere mate, uit de uitbreiding van het volume van de
verkoop.

De verandering van de winst per eenheid produkt wordt op haar
beurt bepaald door het verloop van de kostprijs en van de verkoopprijs.
Wanneer men voor een bepaalde categorie vennootschappen de voor-
naamste kostprijsbestanddelen, namelijk de lonen, de ((inputs » afkomstig
van andere vennootschappen en de invoer, weegt met hun aandeel in
de kostenstructuur en, anderzijds, de verkoopprijzen bij de uitvoer en
op de binnenlandse markt weegt met het aandeel van die beide afzet-
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Grafiek 7.

KOST- EN VEHKOOPPHIJZEN IN DE VEHWEHKENDE NIJVEHHEID

(Indexciijers 1970 = 100)
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gebieden in de totale afzet van de beschouwde vennootschappen, dan
krijgt men een benaderend beeld van het verloop van hun winstmarge.

Zo zou in de verwerkende nijverheid de gewogen toename van de
voornaamste kostprijsbestanddelen per eenheid produkt beperkt zijn ge-
bleven tot gemiddeld zowat 3,8 pct. Enerzijds steeg de prijs van de
« inputs )) afkomstig van de andere bedrijfstakken vooralonder invloed
van de aangroei van de loonkosten per eenheid produkt, die zowat
4,5 pct. bedroeg, terwijlook de gemiddelde prijs van de goederen die
de industriële vennootschappen invoeren een verhoging met ongeveer
7 pct. te zien gaf. Anderzijds verminderden de loonkosten per eenheid
produkt in de verwerkende nijverheid zelf met zowat 2 pct., doordat de
produktie per gewerkt uur sneller toenam dan het gemiddelde uurloon.
De gewogen gemiddelde verkoopprijs in binnen- en buitenland zou, van
zijn kant, meer gegroeid zijn, namelijk met 5,5 pct., als gevolg van een
stijging met 4,5 pct. op de binnenlandse markt en met 7 pct. bij de
uitvoer.

Bij de niet-industriële vennootschappen was de toeneming van de
produktiviteit geringer dan in de verwerkende nijverheid, maar de ver-
koopprijs vermeerderde er daarentegen doorgaans sneller.

De hierboven geschetste uitbreiding van de winst per eenheid pro-
dukt van de vennootschappen werd evenwel beknot door de stijging
van de rentelast, die een dubbele oorzaak had: enerzijds de vermeerdering
van de uitstaande schulden, anderzijds de verhoging van het gemiddelde
rentepeil.

Die verschillende ontwikkelingen deden uiteindelijk het inkomen van
de vennootschappen sneller aangroeien dan het nationale produkt : de
verhouding tussen beide grootheden steeg van 9,2 pct. in 1978 tot ongeveer
10 pct. Gedurende de periode 1971-1974 bereikte de overeenkomstige ver-
houding echter gemiddeld U,3 pct. Die evoluties betreffen de vennoot-
schappen in hun geheel en verbergen, meer dan in het begin van de jaren
zeventig, uiteenlopende ontwikkelingen tussen de bedrijfstakken.

Aangezien het aandeel van de afschrijvingen en van de directe belas-
tingen van de vennootschappen in het nationale produkt nagenoeg onge-
wijzigd bleef, kan de vooruitgang van het bruto-inkomen vrijwel volledig
worden verklaard door de verhoging van de uitgekeerde en niet-uitge-
keerde nettowinst; volgens de gemaakte ramingen beliep die nettowinst
3,7 pct. van het nationale produkt, tegen 2,9 pct. in 1978, 2,5 pct. in 1977
en gemiddeld 4,3 pct. in de periode 1971-1874.
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INKOMENSREKENING VAN DE VENNOOTSCHAPPEN l

Grafiek 8.

(In procenten van het bruto nationale produkt tegen marktprijzen, in werkelijke prijzen)
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1 Aandelenvennootscheppen en personen ven nootsëhnppen (inclusief de ovorhoirlsbod-ijvcn}.
2 De bedragen betreffende de directe belastingen en de dividende», tantièmes en giften zijn overgenomen uit de nationale

rekeningen.
3 Die methode waardeert de afschrijvingen en de verwerkte voorraden tegen historische kostprijs hetgeen, afhankelijk

van het inflntiepercentage, leidt tot cell overschatting van de nettowinst. Munr anderzijds verwezenlijken de vennoot-
schappen in een periode van inflatie, in de mate dat zij een heroep doen op leningen, een niet-geboekte winst die
gelijk is aan het produkt ven het uitstaande bedrag van hun schuld nan het begin van de periode en het inflatie-
percentage gedurende de periode. De methode van boeking tegen historische kostprijs overschat dus niet de nettowinst
vau dé ondernemingen indien het uitstaande bedrug vau hun schuld gelijk is afin de wanrde van h un vastleggingen
en van hun. voorraden aan het begin van de periode.

4 De boeking van de afschrijvingen en de verwerkte voorraden volgens die methode geeft doorgaans een onderschatting
van de nettowinst; enkel indien de ondernemingen het geilcel van lrun investeringen in vast kapitaal en in voorraden
gefinancierd hebben met eigen middelen IŒ!l de methode van boeking tegen ver vnngingskosten een juiste raming von
de nettowinst geven. De methode van boeking die het bes t zou aansluiten hij de werkelijkheid ligt wef llchf Lussen
de methode der vervangingslrosten en die tegen historische hosten.

De niet-uitgekeerde winsten, die samen met de afschrijvingen de ei-
gen middelen van interne oorsprong van de vennootschappen vormen, be-
reikten 2,6 pct. van het nationale produkt, tegen 1,8 pct. in 1978 en
gemiddeld 2,6 pct. in de periode 1971-1974.

22



Indien men uitgaat van de waardering van de afschrijvingen en van
de verwerkte voorraden, niet tegen de historische kostprijs, maar tegen
vervangingskosten l, een methode die hierna stelselmatig wordt toegepast,
komt dezelfde ontwikkeling naar voren, met dit verschil dat het peil van
de brutowinst en van de nettowinst stelselmatig lager ligt. Aldus bedroeg
de nettowinst 2,1 p.c. van het nationale produkt, tegen 1,3 pct. in 1978;
de niet-uitgekeerde winst beliep respectlevelijk 1 en 0,2 pct., nadat die
verhouding van 1974 tot 1977, jaren van sterke inflatie, zelfs negatief
was geweest.

De brutobesparingen van de vennootschappen, samengesteld uit hun
afschrijvingen en hun niet-uitgekeerde winsten, vertegenwoordigden
.5,6 pct. van het bruto nationale produkt, tegen 4,8 pct. in 1978 en een
minimum van 3,1 pct. in 1975.

De netto kapitaaloverdrachten aan de vennootschappen, die tot in 1978
bestendig aangroeiden wegens de tegemoetkomingen van de Staat aan
openbare nutsbedrijven en aan sommige in moeilijkheden verkerende
bedrijfstakken, zijn in verhouding tot. het bruto nationale produkt niet
verder gestegen.

In totaal zijn de eigen middelen waarover de vennootschappen kun-
nen beschikken voor de financiering van hun bruto interne kapitaalvorming,
m.a.w. hun brutobesparingen en de ontvangen kapitaaloverdrachten, ge-
stegen tot 7,5 pct. van het bruto nationale produkt, tegen 6,7 pct. het
jaar voordien en een minimum van 4,7 pct. in 1975. In de jaren 1971-
1974 beliep dit percentage gemiddeld 7,2.

De bruto binnenlandse kapitaalvorming van de vennootschappen
vertoonde een herstel, vooral de voorraadvorming en, in minder mate, de
investeringen in vast kapitaal. Naar volume gemeten vermeerderde het
groeitempo van deze laatste van 3 pct. in 1978 tot ongeveer 4 pct.; het
bereikte zelfs nagenoeg 10 pct. in de verwerkende bedrijven : deze laatste
voerden voor het eerst sinds 1975 hun investeringen op, onder invloed
van de verruiming van hun brutowinst en omdat de bezettingsgraad van
hun produktievermogen verhoogde.

De investeringen van de bouwbedrijven, alsook van de elektriciteits-,
gas- en waterbedrijven, zijn daarentegen gedaald, zodat de vooruitgang
van de investeringen voor de secundaire sector van de economie in zijn

1 De kenmerken van de methode van boeking tegen historische kosten en van die tegen vervangings-
kosten worden uitgelegd in de voetnoten 3 en 4 van grafiek 8.
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Grafiek 9.

KAPITAALREKENING VAN DE VENNOOTSCHAPPEN
(In procenten van het bruto nationale produkt tegen marktpriizen, in uierkeliike priizen)
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Bronnen : Nationaal Instituut voor de Statistiek. Berekeningen en ramingen VUn de Nutionale Dunk vnn België.
) Inclusief de vun de Overbeid ontvangen krcdietr-u <cmde declnemiugen vou deze lant ste.
2 Waarbij de verwerkte voorraden werden geraamd volgens de methode van de vervangingakosten
:l Brutovorming van vnsb kapiteel en verandering van de voorradon exclusief de veestapel.
-t Verschil tussen, enerzijds, de brutobcspnriugon en de netto kapitnnloverdrnchtcn Cil, nndorzijds , de interne ln-uto

kapitunlvorming.

geheelongeveer 3 pct. zou hebben bereikt, tegen 2 pct. in het voorafgaande
jaar. In de belangrijkste takken van de dienstensector zou het groeiper-
centage van de investeringen iets hoger geweest zijn dan in 1978 en
gemiddeld bijna 5 pct. hebben bereikt.

Tijdens de jongste jaren vormden de investeringen in vast kapitaal van
de vennootschappen echter niet meer, zoals tussen het einde van de jaren
vijftig en de crisis van 1975, de stuwende kracht· van een ongeëvenaarde
groei. De breuk deed zich vooral voor in alle takken van de secundaire sec-
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tor, met uitzondering van de bouwbedrijven, de scheikundige industrie en
de elektriciteitscentrales. Ze kwam bijzonder scherp tot uiting wat de op-
richting van buitenlandse bedrijven betreft. In de tertiaire sector, daaren-
tegen, bleven de investeringen snel toenemen.

Een andere fundamentele ontwikkeling betrof de groeiende tendens
naar op rationalisatie gerichte diepte-investeringen, eerder dan naar
expansie van het produktievermogen.

In totaal vertegenwoordigde de hruto binnenlandse kapitaalvorming
door de vennootschappen in het voorbije jaar ongeveer 9,3 pct. van het
bruto nationale produkt, tegen 8,4 pct. het jaar voordien en een maximum
van 12,8 pct. in 1974.

Aangezien de reeds beschreven groei van de eigen financieringsmid-
delen van de vennootschappen slechts weinig lager lag dan de groei
van hun investeringen, bleven hun netto financieringsbehoeften beperkt
tot 1,8 pct. van het bruto nationale produkt, tegen 1,7 pct. in 1978 en een
historisch maximum van 6,4 pct. in 1974, een jaar dat samenviel met een
({boom » in de investeringen.

Tabel 3.

FINANCIELE ACTIVA IN HET BEZIT VAN VENNOOTSCHAPPEN 1

(Yeranderingen in miljarden franken)

Elndtotnnl
Op Belgë

Op het
hui t enlnndin Belgische

frnn ken I
in buitenlnndso I

valutn's

1971 ........................... + 3 - 2 + 1 + 3 + 4
1972 ........................... + 16 + 16 + 14 + 30
1973 ........................... + 43 + 2 + 45 + 8 + 53
1974 ........................... + Hl + 6 + 25 + 3 + 28
1975 ........................... - 5 + 6 + 1 - 10 - o
](J76 ........................... + 57 + 8 + 65 + 21 + 86
1977 ........................... + 5 + 5 + l + 6
1978 ........................... + 33 6 + 27 + 27 + 54

1978 Eerste 10 maanden ... + 42 5 + 37 + 18 + 55
1979 Eerste 10 maanden ... + 53 + 7 + 60 + 24 + 84

1 Zie noot 1 van tabel 1.
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Dat nagenoeg onveranderd blijven van de netto financieringsbehoef-
ten van de vennootschappen moet zich uiteraard ook weerspiegelen in de
financiële gegevens, ook al hebben deze, zoals de cijfers die deze behoeften
bepalen, slechts een benaderend karakter. De reeds beschikbare gegevens,
die niet verder reiken dan de eerste tien maanden van het jaar, wijzen
zelfs op een vermindering van het financiële tekort, namelijk van
fr. 56 miljard in 1978 tot fr. 32 miljard. De vennootschappen vormden
namelijk aanzienlijk meer financiële activa (fr. 84 miljard, tegen fr. 55 mil-
jard), terwijl zij slechts wenug meer bijkomende schulden aangingen
(fr. 116 miljard, tegen fr. 111 miljard).

Grafiek 10.

VENNOOTSCHAPPEN : 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

(Veranderingen t.O.V. het uitstaande bedrag aan het einde van het voorafgaande kwartaal 3)

~ Handelsvorderingen en gereglementeerde rekeningen (in miljarden fronken;
linke r s ch o ol]

-- Financiële verplichtingen op korte termijn (in procenten; rechterschooJ)

20

o

10

10

o

- 10 - 5

- 20

1976 1977 1978 1979

1 Kredieten gefinancierd door exportbedrijven of toegestaan ann importbedrijven.
2 Het gant om rekeningen bij Belgische en Luxemburgse banken.
3 Voor seizoeninvloeden gecorrigeerde cijfers.
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Tabel 4.

FINANCIELE VERPLICHTINGEN VAN DE VENNOOTSCHAPPEN 1

(Veranderingen in miljarden franken)

Kortlopende tegenover Langlopende tegenover
I

I

waarvan : de niet-financiële

de de obligaties Belgische sectoren Eindtotaal
Belgische het Totaal Belgische uitgegeven het Totaalfinanciële buitenland financiële door via via buitenland

instellingen instellingen overheids- uitgiften van uit.giften van
bedrijven obligaties aandelen

1971 .............................. + 29 + 6 + 35 + 20 (+ 9) + 5 + 9 +11 + 45 + 80

1972 .............................. + 32 + 5 + 37 + 28 (+ 9) + 9 + 4 + 6 + 47 + 84

1973 .............................. + 40 + 8 + 48 + 30 (+ 6) + 9 + 4 + 13 + 56 + 104

1974 .............................. + 27 + 19 + 46 + 39 (+ 6) + 12 + 3 + 20 + 74 + 120

1975 .............................. + 45 + 16 + 61 + 42 (+ 15) + 12 + 2 + 20 + 76 + 137

1976 ...... - ....................... + 59 + 8 + 67 + 35 (- 4) + 22 + 1 + 26 + 84 + 151

1977 .............................. + 54 + 17 + 71 + 27 (+ 16) + 1 + 9 + 27 + 64 + 135

1978 .............................. + 34 + 8 + 42 + 48 (+ 17) + 9 + 10 + 32 + 99 + 141

1978 Eerste 10 maanden ...... + 26 + 4 + 30 + 37 (+ 13) + 10 + 10 + 24 + 81 + III
1979 Eerste 10 maanden ...... + 61 + 2

I

+ 63 + 25 (+ 1) + 2 + 5 + 21 + 53 + 116

1 Zie noot 1 van tabel 2.



De financiële activa van de vennootschappen op België en op het
buitenland stegen beide sterker dan in 1978. Bij de eerstgenoemde groei-
den de activa in buitenlandse valuta's aan, terwijl ze in 1978 waren
verminderd. Wat de tweede betreft, werd de vorming van handelsvorde-
ringen duidelijk in de hand gewerkt door de verwachtingen omtrent wissel-
koerswijzigingen.

Zoals blijkt uit grafiek JO, werd de hiervoren beschreven vorming
van financiële activa in deviezen en handelsvorderingen door de vennoot-
schappen ten dele gefinancierd door het aangaan van kortlopende schul-
den, die over de eerste tien maanden dan ook vermeerderden met fr. 63 mil-
jard in 1979, tegen fr. 30 miljard.

De vennootschappen gingen daarentegen minder langlopende schul-
den aan dan in het voorafgaande jaar. Opvallend is daarbij de zeer zwakke
stijging van hun beroep op de Belgische niet-financiële sectoren. Enerzijds
grepen er vrijwel geen netto-uitgiften van obligaties plaats : met name
diende de Regie voor Telegraaf en Telefoon, bij gebrek aan ruimte op de
kapitaalmarkt, af te zien van een uitgifte, terwijl zij het voorgaande jaar
een zeer belangrijke emissie plaatste; die factor verklaarde overigens ook
de vertraging in de groei van de langlopende verplichtingen tegenover
de Belgische financiële instellingen. Anderzijds waren de openbare uit-
giften van aandelen eveneens weinig belangrijk; in dat verband moet er
rekening mee worden gehouden dat de elektriciteitsbedrijven, die tradi-
tioneel nogal van die financieringswijze gebruik maken, hun investeringen
niet meer op het zeer hoge peil van de voorgaande jaren hielden.

c) Overheid

De door de gezamenlijke Overheid geheven belastingen en sociale
bijdragen vertoonden tussen 1970 en 1978 voortdurend een hoger stijgings-
tempo dan dat van het bruto nationale produkt. De verhouding tussen
beide grootheden weerspiegelde dan ook een bestendige verzwaring van
de fiscale en parafiscale druk, die bovendien sneller toenam dan in de
voornaamste Europese landen of in de Verenigde Staten: aan het einde
van de periode lag, onder de beschouwde landen, al1een nog in Nederland
die druk hoger dan in België.

In het afgelopen jaar kwam die ontwikkeling evenwel tot stilstand:
de fiscale en parafiscale lasten zouden met ongeveer 7,3 pct. vermeerderd
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Grafiek Il.

FISCALE EN PARAFISCALE LASTEN

BELGIE
(in procenten van hel bruto
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1 Bronnen : Orgauisat.ie voor Economische Samuuwerking Cil OnLwjldi(~Jil·lg - Stutist.iek vnn de ovcrheidsontvuugaten VDIl de
lid-steten van de Orgunisutie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling : cijfers op basis vun een burgerlijk juar,
behalve voor de Verenigde Staten (1979 : nationale bronnen).

2 Als eigen middelen aan de Europese Gemeénschappen afgedragen ontvangsten (in hoofdzaak douanerechten on, vnuuf
1979, een deel ven de belasting over de toegevoegde wee-de}, landbouwheffingen en heffingen vun de Europese Gcmeen-
schap voor Kolen en StM!. Bron : Europeso Eeonomische Gemeenschup.

3 Met inbegrip van de bijdragen van de beambten voor cverloviugspensioeucn (weduwen en wezen) maur na afhel, vuu
de terugbetaling van de overdrachtbelasring begrepen ill de "Voorraden bij het van kracht worden van de belnst ing over
de toegevoegde waarde (jaren 1972 tot 1975). Bron Minister!e "Van Financiën, Economische hergroepering VUil de
verrichtingen van de centrale overheid.

4 Bron : Nationaal Instituut voor de Statistiek.
{) Met inbegrip van de bijdragen van de beambten voor overlevingspensioenen (weduwen en wezen). BTon : Nationaal

Instituut voor de Stntistiek en JlinÎsterie vnu Pinuuciën, Economische hergt oepering van de verrichtingen vun de
gezumenlijke Overheid.

zijn, terwijl het geraamde groeipercentage van het bruto nationale produkt
ietwat hoger uitviel.

Die stabilisering of zelfs geringe vermindering kan aan een aantal
factoren worden toegeschreven. Aan de ene kant bleven nieuwe lasten-
verzwarende maatregelen achterwege en ondergingen de fiscale ontvang-
sten van de Schatkist de terugslag van het wegvallen van de dubbele
inning van de gemeentelijke opcentiemen, die het voorafgaande jaar bij
wijze van uitzondering had plaatsgegrepen. Bovendien werden de fiscale
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ontheffingen ten gunste van de ondernemingen, inzonderheid ter aanmoe-
diging van hun investeringen. verlengd en zelfs nog uitgebreid. Zo werden
de maatregelen die reeds in 1978 van toepassing waren - zoals bijvoor-
beeld de versoepeling van de fiscale afschrijvingsregelingen ten gunste van
nieuwe investeringen en de belastingvrijstelling van winsten uitgekeerd op
nieuw uitgegeven aandelen - aangevuld met nog andere ontheffingen,
waaronder vooral de vrijstelling van inkomstenbelasting tot een bedrag
gelijk aan 15 pct. van de waarde van de aanvullende investeringen. Boven-
dien kreeg de indexering van de belastingschalen, die sedert enkele jaren
tot bepaalde inkomensgrenzen ten gunste van de natuurlijke personen
werd ingevoerd, een ruimere toepassing.

Al bij al werd de normale weerslag van de progressie van de door
de Schatkist geïnde helastingen - en in het bijzonder van de directe
belastingen - vrijwel geneutraliseerd, zodat het groeitempo van de
opbrengst van eerstgenoemde belastingen weinig verschilde van dat
van het nationale produkt : voor de eerste elf maanden van het jaar
bedroeg het 8,3 pct. Die stijging van de ontvangsten bleef echter niet
volledig ter beschikking van de Schatkist : als gevolg van een wijziging
in de financiering van de Europese Gemeenschappen, kunnen deze laatste,
naast hun bestaande inkomsten voortvloeiend uit de invoerrechten, de
landbouwheffingen en andere heffingen, voortaan tevens over een gedeelte
van de opbrengst van de belastingen over de toegevoegde waarde be-
schikken; in het afgelopen jaar bedroeg de Belgische bijdrage uit dien
hoofde fr. 14 miljard.

Aan de andere kant had het feit dat geen nieuwe lastenverzwarende,
parafiscale maatregelen werden genomen tot gevolg dat de bijdragen
voor sociale zekerheid - rekening houdend met de begrenzing van de
inkomens die als berekeningsgrondslag voor sommige van die bijdragen
in aanmerking worden genomen - minder stegen dan het nationale
produkt, wat trouwens ook in 1978 reeds het geval was.

Daartegenover stond een merkelijke aangroei van de overige niet-
fiscale overheidsontvangsten, voornamelijk van de inkomsten uit de acti-
viteit van financiële instellingen van de openbare sector. Aldus zouden
de gezamenlijke ontvangsten van de Overheid l - exclusief de opbrengst
van de verkopen van goederen en diensten en de kapitaalontvangsten
andere dan de vermogensbelastingen - met 7,7 pct. gestegen zijn, tegen

l Zie Bijlage 6, tabel 2.
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10 pct. het jaar voordien. Laat men de eigen middelen van de Europese
Gemeenschappen buiten beschouwing, dan valt het groeipercentage terug
tot slechts 6,6 pct.

Het groeitempo van de gezamenlijke overheidsuitgaven 1 - na uit-
schakeling van de interne overdrachten - lag aanmerkelijk hoger en zou
10,7 pct. bereikt hebben. Bijgevolg bleef ook de verhouding van die uit-
gaven tot het bruto nationale produkt verder toenemen, zoals dat trouwens
tijdens de jaren zeventig vrijwel zonder onderbreking het geval was. De
vertraging ten opzichte van het stijgingstempo van 1978, dat 11,1 pct.
bedroeg, was vrij gering, ofschoon als gevolg van de reeds vermelde
verandering in de financieringswijze van de Europese Instellingen sommige
overdrachten aan het buitenland niet meer ten laste van de rijksbegroting
vielen. De door de Regering gedane inspanningen om tot een betere
beheersing van de groei van de overheidsuitgaven te komen, meer bepaald
door het instellen van een « nulgroei »-norm die inhield dat, behoudens
enkele belangrijke uitzonderingen, de uitgaven niet vlugger mochten toe-
nemen dan de voor 1979 voorziene prijsstijgingen, leverden blijkbaar nog
niet het verhoopte resultaat op.

Wel is het zo dat, overeenkomstig sommige bepalingen vervat in de
« anticrisiswet » van augustus 1978 en in de begrotingsvoorstellen voor
1979, bepaalde lopende uitgaven van de Schatkist werden afgeremd,
maar die afremming kon, ten dele althans, slechts verwezenlijkt worden
via een inkrimping van de overdrachten aan de andere overheidssectoren
- de plaatselijke overheid en de instellingen van de Sociale Zekerheid -,
zonder dat maatregelen genomen werden om de uitgaven van die sectoren
terug te dringen. Integendeel, wat de Sociale Zekerheid betreft, bleef de
wildgroei van de ziekte- en invaliditeitsverzekering voortduren en namen
de uitkeringen in de pensioensector aanzienlijk toe ten gevolge van de
nieuwe voordelen die eind 1978 door de Regering werden verleend. De
beperking van de overdrachten van de Schatkist aan de andere overheids-
sectoren leidde dus, over het geheel gezien, niet tot een afremming van de
gezamenlijke overheidsuitgaven, maar tot een afwenteling van het tekort
van de Schatkist op die andere sectoren.

Bovendien beklemtoonde de Regering reeds van bij de aanvang dat
de « nulgroei »-norm niet toepasselijk was op sommige crisisgebonden uit-
gaven, zoals de financiering van de regeringsmaatregelen ter bestrijding

1 Zie Bijlage 6, tabel 3.
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van de werkloosheid, en evenmin op sommige uitgaven die moeilijk kunnen
teruggedrongen worden, zoals voornamelijk de lasten van de Rijksschuld.
Aldus is het geheel van de rechtstreekse toelagen van de Schatkist voor
werkloosheid en tewerkstelling - in casu een gedeelte van de werkloos-
heidsuitkeringen en de maatregelen inzake werkvoorzieningsbeleid die het
zogenaamde ((Plan-Spitaels ))uitmaken - toegenomen van fr. 68 miljard
in 1978 tot fr. 82 miljard, wat neerkomt op een aangroei met 21 pct.,
hetgeen verband houdt met de toegenomen werkloosheid en met de uit-
breiding van het aantal personen die de voordelen van het ((Plan-Spitaels II

konden genieten. Van hun kant zijn de rentelasten van de schuld van de
gehele Overheid met zowat 20 pct. opgelopen. Voor de Schatkist namen ze
toe van fr. 91 miljard in 1978 tot fr. 118 miljard, d.i. met 30 pct., wegens
de belangrijke groei van de schuld in 1978 en de hoge geldmarktrente in
1979. De verhouding van die lasten tot het totaal van de lopende uitgaven
van de schatkist vermeerderde vanaf 1975 aanmerkelijk en bedraagt reeds
meer dan 11 pct., voor het begrotingsbeleid geeft die evolutie aanleiding
tot een groeiende verstarring.

Bij het indienen van de begroting 1979, had de Regering het voor-
nemen kenbaar gemaakt de economische activiteit aan te wakkeren door
middel van een ruim opgevat programma inzake openbare investeringen.
Ofschoon in de loop van het jaar besloten werd dat programma slechts
ten belope van 80 pct. uit te voeren, lijken de verwezenlijkingen toch nog
een aanzienlijke aangroei in vergelijking met 1978 op te leveren; het laatst-
genoemde jaar was echter gekenmerkt door een belangrijke vertraging
van de gerealiseerde investeringen ten opzichte van de programma's. Voor
het geheel van de centrale overheid, dus met inbegrip van de investeringen
van de gedebudgetteerde sector, zou die categorie van bestedingen met
16 pct. in waarde vermeerderd zijn. Houdt men daarnaast rekening met
een matige vooruitgang van de investeringen van het vrij onderwijs en van
de plaatselijke besturen, dan zou het groeitempo van de gezamenlijke
overheidsinvesteringen toch nog 13 pct. bedragen; aldus zou voor het
eerst sedert 1971 het aandeel van de investeringen in het geheel van de
overheidsuitgaven licht toegenomen zijn.

Ten slotte heeft de Regering in het raam van haar beleid tot industriële
herstructurering belangrijke bedragen ter beschikking van de staalnijver-
heid gesteld in de vorm van overheidsdeelnemingen en rentetoelagen. De
daarmee gepaard gaande uitgaven waren echter niet opgenomen in de
begrotingsvoorstellen voor 1979.
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Aangezien de uitgaven van de Overheid merkelijk vlugger stegen
dan haar ontvangsten, vermeerderde het financieringstekort opnieuw aan-
zienlijk.

Volgens de financiële statistieken opgesteld door de Bank en een
raming van de rekening van de Sociale Zekerheid, zou het netto te Iinan-
eieren saldo van de gezamenlijke Overheid toegenomen zijn van 7,2 pct.
van het bruto nationale produkt tot 8,9 pct.

Een vergelijking van de toestand op dat gebied in de belangrijkste
lid-staten van de Europese Economische Gemeenschap valt voor België

Grafiek 12.

INTERNATIONALE VERGELIJKING VAN HET NETTO FINANCIERINGSTEKORT (-)
OF -OVERSCHOT (+) (OP KASBASIS) VAN DE GEZAMENLIJKE OVERHEID

(In procenten van het bruto nationale produkt)

____ frankrijk

____ Bondsrepubliek Duitsland
Verenigd Koninkrijk

Nederland
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Brouwen : België : Nut.lonnle Bank van België.
Nederland : De Nederlnndsche Bank.
Overige landen : Organisatie voor Economische Sarnouwerking en Outwikkeling, uuugevuld met gegevens
ontleend aan nationale bronnen.
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bepaald ongunstig uit
hogere percentages.

Grafiek 12 toont bovendien aan dat de verhouding tussen Iinancie-
ringstekort en nationaal produkt in het crisisjaar 1975 in vrijwel alle
beschouwde landen sterk was toegenomen, maar dat in de daaropvolgende
jaren in de meeste gevallen toch enig herstelof ten minste een zekere
stabilisatie viel waar te nemen. De Belgische Overheid, daarentegen, zag
haar financieringstekort onverminderd verder aangroeien : het structurele
karakter van die verslechtering laat geen twijfel.

alleen in Italië bereikt de vermelde verhouding

In het afgelopen jaar trof ze alle sectoren van de Overheid.

Tabel5.

NETTO TE FINANCIEREN SALDI VAN DE OVERHEID 1

I

Overige PI au teelijke Sociale Gezamenlijke rrotaal in
Schatkist 2 centrele overheid 4 Zekerheid 5 Overheid procenten

overheid 3 van het bru to
nationaal

(Miljarden fran/iO") produkt

1971 ..................... - 34 - 18 - 16 + 1<1 - 54 3,8

1972 ..................... - 64 - 23 - 7 + 15 - 79 5,0

1973 ..................... - 51 - 21 - IG + 17 - 71 4,0

1974 ..................... - 57 - 21 - 20 + 18 - 80 3,8

1975 ..................... - 110 - 24 - 23 + 20 - 137 5,9
1976 ..................... - 133 - 21 - 29 + 12 - 171 6,5
1977 ..................... - 168 - 20 - Hl + 1G - 191 6,7
1978 ..................... - 183 - 14 - 27 + 3v - 221 7,2
1979 .................. r - 212 - 28 - 35 - 20 - 295 8,9

1 De gegevens ven tabel {j vloeien voort uit de door de Nationale Bank van België uitgevoerde telling van de financiële
verrichtingen (behalve voor de Sociale Zekerheid i bron : Nationaal Instituut voor de Statistiek) en kunnen dus verschillen
vnn de in Bijlnge Il, tabellen 2 en 3 vermelde gegevens. Het teken - wijst op een fina.ncieringstelwrt, na over-
d ruchten van of naar de andere overheidsinstanties, het teken + wijst op een financieringsvermogen na deze overdrachten.

2 Zie tebel û.
3 Veranderingen in de gedebudget.teerde schuld ten laste van de Schatkist en in de nettoschuld van sommige instellingen

van de centrale overheid exclusief de Schatkist. Zie Bijlage Ii, tabel 5, rubriek 4.
4 Netto-uitgiften van leningen door de grote steden en veranderingen in de nettoverplichtingen tegenover liet Gemeente-

krediet van België en de andere financiële instellingen.
5 Lopende besparingen vun de instellingen van Sociale Zekerheid, met inbegrip vau de Dienst voor Overzeese Soclulc

Zekerheid en do Fondsen voor Best.nunszekcrheid , verminderd met hun iuvesteringeu. Bron : Nntiouuul Instituut voor
de Statistiek.

Wat de plaatselijke overheid betreft, werd het tekort gefinancierd door
een toegenomen beroep op het Cemeentekredietvan België en in mindere
mate door het rechtstreekse beroep van de grote steden op de kapitaal-
markt.
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De sector van de Sociale Zekerheid die, na het in rekening brengen
van de toelagen verstrekt door de centrale overheid, in 1978 nog een licht
boni had bereikt, vertoonde een tekort van ongeveer fr. 20 miljard. Het
kon ten dele gedekt worden met kredieten verstrekt door de financiële
instellingen, voorts door een verlenging van de betalingstermijnen voor
sommige prestaties (in het bijzonder in de tak ziekte en invaliditeit) en
voor het overige door de vroeger gevormde reserves, met name in de
pensioensector, aan te spreken. Aangezien de reserves van de Sociale
Zekerheid traditioneel voor het overgrote deel in overheidspapier belegd
zijn, kwam de inkrimping ervan neer op het wegvloeien van middelen
waarover tevoren de Schatkist kon beschikken, zodat de financierings-
problemen van deze laatste hierdoor nog verscherpt werden.

De aangroei van de schuld van de centrale overheid, exclusief de
Schatkist, is harerzijds eveneens merkelijk vermeerderd en zulks vrijwel
uitsluitend uit hoofde van de financiële middelen die door de Nationale
Maatschappij voor Krediet aan de Nijverheid voor rekening van de Staat
aan de staalnijverheid verstrekt werden. De bedoelde verrichtingen zijn
niet opgenomen in de officiële rijksschuld; ze werden toegevoegd aan de
gedebudgetteerde schuld.

Ondanks de inspanningen van de Regering om de uitgaven af te
remmen, groeide de officiële rijksschuld aanzienlijk meer dan in 1978.

Meer nog dan in voorgaande jaren, had de Schatkist met ernstige
financieringsmoeilijkheden af te rekenen. De uitgifte van langlopende
leningen in Belgische franken leverde bruto weliswaar fr. 22 miljard meer
op dan in 1978, maar ten gevolge van de sterk toegenomen aflossingslasten
van de rijksschuld bleven de daaruit verkregen netto financieringsmiddelen,
namelijk fr. 126 miljard, aanzienlijk beneden het peil van het jaar voordien.
De netto-aangroei van de vlottende schuld in Belgische franken, exclusief
het directe en indirecte beroep op de Bank, bedroeg fr. 7 miljard en lag
dus eveneens lager dan in 1978. Aan de ene kant hield deze ontwikkeling
verband met de geringere aangroei, in 1979, van de portefeuille schatkist-
papier van de Belgische en Luxemburgse banken en van de particuliere
spaarkassen. Aan de andere kant vertoonden de kortlopende middelen
die de Schatkist kon opnemen bij parastatale instellingen met een financieel
of een bedrijfskarakter zelfs een daling, ofschoon sommige van die instel-
lingen geld leenden in het buitenland. Wel hebben ze in de loop van het
jaar een gedeelte van de opbrengst van die leningen in vreemde valuta's
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voorlopig in schatkistpapier belegd en op die manier tijdelijk bijkomende
financieringsmiddelen aan de Schatkist verschaft.

Tabel6.

DEKKING VAN DE NETTO FINANCIERINGSBEHOEFTEN VAN DE SCHATKIST

(Veranderingen van de officiële schuld in miljarden franken)

Direct en indirect beroep Overige schuld in
op de Nationale Bank van België Belgische franken

Schatkist-
certificaten

Schatkist- aangehouden Eiud-
eert! fieaten door het Schuld in totani 2

in het bezit Rentenfond- buitenlandse 'l'otaal vlottende gevestigdevan de en gefiuuu-
Bank cierd door valuta's 1

(marge) voorschotten
van de
Bank

1971 ..................... - 8 .. - - 28 - 36 + 8 + 62 + 34
1972 ..................... - 4 + 2 - 14 - 16 + 2 + 78 + 64
1973 ..................... - 1 - 2 - 4 - 7 - 4 + 62 + 51
1974 ..................... + 5 . .. - 2 + 3 + 3 + 51 + 57
1975 ..................... - 1 + 3 - 1 + 1 + 14 + os + 110

1976 ..................... + 16 + 1 - 1 + 16 + 35 + 82 + 133
1977 ..................... + 16 ... - 1 + 15 + 18 + 135 + 168
1978 ..................... ... + 13 + 12 + 25 + 14 + 1<14 + 183
1979 ..................... ... + 37 + 42 + 79 + 7 + 126 + 212

1 Gelet op he t feit dat de opbrengst van deze leningen in buitenlandse valuta's door de Schutkist aue de Nationale
Bank van België wordt o.fp:estann tegen Belgische franken kunnen dergelijke leningen eveneens als een indirect beroep
op de Dank aangemerkt worden,

2 Zie Bijlage e, tabel 5, rubriek 3.

In de hierboven geschetste omstandigheden moest de Schatkist zich
opnieuw tot de Bank wenden. De rechtstreekse kredietlijn, ten belope
van fr. 37 miljard, was echter reeds lang volledig opgebruikt. Het hele
jaar door diende de Schatkist dan ook - zij het in wisselende mate -
een beroep te doen op de indirecte bijstand van de Bank via het Renten-
fonds. Aan het einde van het jaar bedroeg dat beroep meer dan fr. 52 mil-
jard of zowat fr. 37 miljard meer dan eind 1978.

Gelet echter op de omvang en de duur van haar financieringsbe-
hoeften, heeft de Schatkist daarnaast haar beroep op leningen in buiten-
landse valuta's, waarmee ze eind 1978 reeds een aanvang had gemaakt,
nog aanzienlijk uitgebreid : aldus werden voor ruim fr. 42 miljard aan-
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vullende financieringsmiddelen opgenomen. De reeds vermelde langlopen-
de leningen in vreemde valuta's van sommige parastatale instellingen, van
hun kant, bedroegen samen zowat fr. 29 miljard.

3. TRANSACTIES VAN DE BELGISCH-LUXEMBURGSE
ECONOMISCHE UNIE MET HET BUITENLAND

Op de buitengewoon hoge overschotten waarmee het lopend verkeer
met het buitenland sloot in de eerste periode van de jaren zeventig, volgden
vanaf 1976 tekorten die met ingang van 1977 een aanzienlijke omvang
aannamen, in hoofdzaak ten gevolge van de verslechtering van de buiten-
landse handel. Die tekorten hadden uiteraard als tegenpost een positief
saldo van het gezamenlijke kapitaalverkeer, met inbegrip van de bewe-
ging van de deviezenreserves van de Bank.

Het verloop van het saldo van het lopend verkeer wordt hoofdzakelijk
bepaald door verschillen in de grocitempo' s van de vraag in de nationale
economie en in het buitenland, door de evolutie van de ruilvoet en door
wijzigingen in de concurrentiekracht in de ruimste zin.

Tabel 7.

SALDI VAN HET LOPEND VERKEER VAN VERSCHILLENDE INDUSTRIELANDEN
MET HET BUITENLAND

(In procenten van het bruto binnenlands produkt)

1070-1073 1077-1078 1070 T

Belgisch-Luxemburgse Economische Unie ...

Nederland

Bondsrepu bliek Duitsland .

Frankrijk

Italië

Denemarken

Verenigd Koninkrijk .

Verenigde Staten .

Japan .

+ 2,9

+ 1,7

+ 0,7

+ 0,5

- 1,8

+ 0,4

+ 1,3

- 0,9

- 0,4

+ 1,1

+ 0,1

+ 2,0

- 3,1

+ 0,.5

- 0,7

+ 1,6

- 2,6

- 0,5

- 0,2

+ 0,3

+ 2,2

- 4,5

- 1,5

- 0,1

- 0,7

Bron : Orgeuisutie voor Economische Sn.menwerking en Ontwikkeling.
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Tabel 8.

LOPEND VERKEEH MET HET BUITENLAND l

(Miljarden franken)

c:>
00

Goederenverkeer Part iculiere Overdrachten Eindtotaal

I I

Diensten 4 overdrachten van de
Uitvoer 2 Invoer 2 Saldo I Arbitrage 3 I Totaal 5 overheid fi (i) = (e)

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

Gemiddelde 1970·1973 ........................ 582 542 + 40 + 5 + 45 + 9 + 2 -11 + 45

1974 ............................................. 976 966 + 10 +14 + 24 + 15 + 1 - 15 + 25

1975 ............................................. 902 916 -14 + 17 + 3 + 28 - 3 - 19 + 9

1976 ............................................. 1.049 1.096 - 47 + 21 - 26 + 43 - 6 - ]3 - 2

l(l77 ............................................. 1.206 1.281 - 75 + 26 - 49 + 46 - 7 - 16 - 26

1978 ............................................. 1.286 1.333 - 47 + 9 - 38 + 30 - 6 -14 - 28

1978 Eerste 9 maanden ..................... 942 987 - 45 + 9 - 36 + 22 - 4 - 12 - 30
1979 ·Eerste 9 maanden .................. v 1.088 1.155 - 67 + 15 - 52 + 6 - 4 - 9 - 65

--

1 Saldi van de transact.ies , behalve wat de posten Il Uitvoer J) en « Invoer J) betreft. Inclusief, sinds 1977, de via verrekening betaalde transnetles.
2 Het gaat om de geschatte effectieve transactfes. Het loonwerk en de transactles in niet-monetair goud zijn erin begrepen.
3 Door ingezetenen in het buitenland aangekochte en aldaar opnieuw verkochte goederen. Vanaf 1976 gaat het om de geschatte effectieve transactles.
4 Zie Bijlage 6, tabel 6.
s Deze rubriek omvat voornamelijk, als uitgaven, de gelden overgemaakt door de in de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie gevestigde buitenlandse arbeiders naar hun land van

oorsprong en, als ontvangsten, de lonen wasrover de Belgen, die in het buitenland werken in het kader van de technische bijstand, in België beschikken.
6 Deze rubriek omvat. voornamelijk, als uitgaven, de technische hulp en de bijdragen van de Staat voor de Europese instellingen en, als outvungsten, de stortingen van het Europese

Oriëntatie- en Garantiefonds voor de Landbouwaan de in België en het Groothertogdom Luxemburg gevestigde landbouwers.



Tabel 9.

VERLOOP, TUSSEN 1970-1973 EN ]977-1978, VAN DE BUITENLANDSE HANDEL
VAN VERSCHILLENDE INDUSTRIELANDEN l NAAR PRODUKTEN 2

Niet-ener- Prodektengetische Energie- van de Nie~
grond- prodekten verwerkende ingedeelde 'l'otaal
stoffen industrie prcdukten

(0 + 1 +
2 + 4) (3) (5 tot 8) (9) (0 tot 9)

Belgisch-Luxemburgss Economische Unie ... + 0,6 - 1,4 3,4 + 0,3 3,U
Nederland .......................................... 0,5 0,3 0,8
Bondsrepubliek Duitsland ........................ + 0,5 1,4 + 1,3 + 0,1 + 0,5
Frankrijk .......................................... 0,4 1.7 + 1,1 + 0,2 0,8
Italië ................................................ 0,2 - 2,8 + 4,8 + 0,2 + 2,0
Denemarken ....................................... 0,7 1,4 + 1,3 0,1 0,9
Verenigd Koninkrijk .............................. + 0,9 0,2 0,5 + 0,1 + 0,3
Verenigde Staten .................................... + 0,3 1,7 0,1 + 0,1 1,4
Japan ................................................ + 1,0 1,7 + 1,7 0,1 + 0,9

Bron " Organisable voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling.
1 De cijfers van de tabel vertegenwoordigen voor elk land het verschil tussen, enerzijds, het saldo van de buitenlandse

handel in de beschouwde produkten, uitgedrukt in procenten van het bruto binnenlands produkt in 1977·1978 en,
anderzijds, het overeenstemmende saldo in IV70-1073.

2 Volgens de herziene typeclassificntie van de internubionnle handel. De cijfers tussen haakjes die onder de bsnnming
van de produlcten voorkomen zijn de nummers van de onderverdelingen vnn de bovengenoemde clnssificntie.

Een belangrijke vaststelling in dat verband is dat de verslechtering
van de lopende rekening van de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie
sedert de periode 1970-1973 duidelijk verder ging dan in de overige
industrielanden waannee een vergelijking gemaakt wordt. Er waren der-
halve specifieke factoren van verslechtering aanwezig.

Niet alleen vertoonde de handel in energetische produkten, zoals in
haast alle industrielanden, een groeiend tekort, maar daarnaast vertoonde
ook de handel in fabrikaten, in tegenstelling met de overige landen, een
duidelijk minder gunstig saldo.

Wat de energetische produkten betreft, was het duurder worden van
de invoer veruit de overwegende factor. Ook voor de fabrikaten vertoonde
de ruilvoet enige verslechtering, maar daarnaast groeide het volume
van de invoer sneller dan dat van de uitvoer.

De betrekkelijk snelle stijging van de invoer van fabrikaten sedert
de jaren 1970-1973 schijnt niet in de eerste plaats toe te schrijven te zijn
aan een sterkere groei van de totale binnenlandse vraag dan van de buiten-
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landse. Zij weerspiegelt veeleer het feit dat de buitenlandse produkten
meer doordrongen op de binnenlandse markt dan in de overige landen. In
die vervanging van binnenlandse door ingevoerde produkten komt gedeel-
telijk een verlies aan concurrentiekracht tot uiting.

De uitvoer van fabrikaten nam minder snel toe dan de wereldinvoer.
Marktaandeelverliezen voor de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie
waren hiervan het gevolg. De desbetreffende vergelijkingen met andere
landen of groepen van landen vallen ongunstig uit voor de Economische
Unie uit het oogpunt van het verloop van het aandeel van de invoer

TabellD.

MARKTAANDEEL VOOR DE PRODUKTEN VAN DE VERWERKENDE INDUSTRIE l

(In procenten)

1. Aandeel van de invoer uit de beschouwde lan·
den en gebieden in de totale invoer van de
landen van de Organisatie voor Economische
Samenwerking en Ontwikkeling :

Belgisch-Luxemburgse Economische Unie ...
Landen die een snelle industrialisering door-
maken 2 .

Overige ontwikkelingslanden .
Landen met geleide economie .
Japan ..
Overige landen 3 .

2. Aandeel van de uitvoer van de beschouwde
landen in de totale uitvoer van de landen van
de Organisatie voor Economische Samemoer-
king en Ontwikkeling

Belgisch-Luxemburgse Economische Unie .
Nederland .
Bondsrepubliek Duitsland .
Frankrijk ..
Italië .
Denemarken .
Verenigd Koninkrijk .
Verenigde Staten .
Japan

6,1 5,6 8,2

3,5 5,8 + 65,7
2,4 2,8 + 16,7
1,9 2,2 + 15,8
7,2 8,7 + 20,8

78,9 74,9 5,1

(n)

1077

(h)
(c) = (h) - (n) x .100

(n)

Gemiddelde
1970·J n73

5,6 5,2
4,4 4,3

19,4 16,8
8,6 9,1
6,9 7,1
1,1 1,0
9,4 8,5

16,3 14,9
12,1 14,4

Veranderingen
in procenten

7,1
2,3

13,4
+ 5,8
+ 2,9

9,1
9,6
8,6

+ 19,0

2 Singapore, Zuid-Korea, 'I'niwan , Hong-Kong, Mexico, Brnzilië.

Bron : Organisatle voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling.
1 Secties fi tot 8 van de herziene typcclassificntio van de internationale hendel, met uitzondering vnn de uon-Ierrcmc-

talen (afdeling GA) die meer het kenmerk hebben von grondstofren dun van Inbriknten.

3 In hoofdzaak de overige landen van de Orgnnisutie voor Economischc Samenwerking en Ontwikkeling.
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uit deze landen in de totale invoer van de landen van de Organisatie
voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling: net zoals de groep
die in hoofdzaak oude industrielanden omvat, boekte de Economische
Unie een verlies aan marktaandeel, dat evenwel hoger lag dan het verlies
dat door de gehele groep werd geleden. De vergelijkingen vallen evenwel
veel minder ongunstig uit wanneer het onderzoek betrekking heeft op het
verloop van de uitvoeraandelen van de beschouwde landen in het tweede
deel van tabel 10, in de totale uitvoer van de landen van de Organisatie :
vier landen leden grotere marktaandeelverliezen dan de Economische
Unie.

De oorzaken van de weinig bevredigende resultaten van de Econo-
mische Unie op het gebied van de uitvoer van fabrikaten zijn van uiteen-
lopende aard. In de eerste plaats blijkt de structuur van de uitvoer, naar
produkt, onvoldoende aangepast te zijn aan de buitenlandse vraag.
Ondanks de vooruitgang die de jongste jaren op dat gebied verwezenlijkt
werd, is de uitvoer nog te sterk afgestemd op produkten, zoals staal, waar-
voor de vraag weinig dynamisch was en is hij, omgekeerd, te weinig
gespecialiseerd in progressieve produkten. In de tweede plaats is hij
onvoldoende gericht op de ontwikkelingslanden, niettegenstaande deze
laatste, of althans enkele onder hen, snel groeiende afzetgebieden vormen;
het aandeel van die landen in de uitvoer van fabrikaten van de Econo-
mische Unie bedroeg in 1977 slechts 11 pct. van het totaal van die uitvoer,
tegen 27 pct. in de overeenstemmende uitvoer van de gezamenlijke overige
landen van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwik-
keling. Voorts werd de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie getroffen
door de toegenomen concurrentie van de landen die een snelle industriali-
sering doormaken, zoals de cijfers van tabel 10 betreffende het verloop
van de invoeraandelen naar gebieden van herkomst laten uitschijnen.
Ten slotte blijken de kostprijzen, uitgedrukt in een gemeenschappelijke
valuta, sneller gestegen te zijn in de Economische Unie dan de gemiddelde
toename in de andere belangrijke industrielanden.

In totaal bedroeg de verslechtering van het handelssaldo tussen de
periode 1970-1973 en de periode 1977-1978 ongeveer fr.lOl miljard,
waarvan ongeveer de helft toe te schrijven is aan het verloop van de prij-
zen en de andere helft aan dat van de volumes: de ene zowel als de andere
stegen vlugger bij de invoer dan bij de uitvoer.

Voor de eerste negen maanden van 1979 beliep het handelstekort,
geraamd op transactiebasis, fr. 67 miljard, tegen fr. 45 miljard voor de
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overeenstemmende periode van het voorafgaande jaar. Die verslechtering
was voor een deel van conjuncturele aard : ten gevolge van de herbevoor-
rading nam de invoer meer toe dan de uitvoer.

Op basis van de douanestatistieken zou het handelstekort daarentegen
verminderd zijn van fr. 91 tot 80 miljard. Ondanks de verslechtering: die
zich in het derde kwartaal aftekende, zou de ruilvoet 1, voor de negen in
aanmerking genomen maanden, gunstig geëvolueerd zijn onder invloed
van de aanmerkelijke verhogingen van de wereldprijzen van sommige
produkten, zoals staal, waarvan de Economische Unie een belangrijke
leverancier blijft; die verhogingen zouden, althans in de loop van de in
aanmerking genomen periode, het duurder worden van de olieprodukten
vooralsnog hebben gecompenseerd. Bovendien zou het uitgevoerde volume
iets sneller toegenomen zijn dan het ingevoerde.

De afwijking tussen die twee statistieken houdt ongetwijfeld gedeel-
telijk verband met onnauwkeurige ramingen die naderhand worden bij-
gewerkt. Wat meer in het bijzonder de betalingsbalans betreft, vloeien
de onnauwkeurigheden voort uit het nog voorlopige karakter van de ver-
beteringen die worden aangebracht om de betalingsstatistieken om te zet-
ten op transactiebasis.

Een andere rubriek van het goederenverkeer, met name de arbitrage-
transacties, zag haar traditionee] batig saldo toenemen van fr. 9 miljard
in 1978 tot fr. 15 miljard.

Ook het dienstenverkeer sluit geregeld met een overschot dat, in weer-
wil van de toename van het saldo der uitgaven voor reisverkeer, in de
loop van de jaren zeventig meestal nog vermeerderde en de verslechtering
van de buitenlandse handel aldus gedeeltelijk compenseerde. Dat overschot
verminderde echter in 1978, toen de aannemingscontracten door Belgische
en Luxemburgse firma's uitgevoerd in het buitenland minder netto-
ontvangsten opleverden, en ook in het voorbije jaar, toen nog twee andere
posten een verslechtering te zien gaven, met name de « Inkomsten uit
beleggingen en investeringen li en de « Makelaarslonen, commissielonen
en diverse handelskosten li. De vermindering van de netto-inkomsten uit
beleggingen en investeringen vloeit ten dele voort uit het feit dat de
nettoverplichtingen, zowel in franken als in deviezen, van de banken
tegenover het buitenland vermeerderden en dat de op deze verplichtingen
betaalde rentetarieven gestegen zijn. De nieuwe verslechtering van het
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saldo van de ((Aannemingscontracten » kan worden verklaard door het feit
dat in deze post geen grote betalingen meer werden geboekt uit hoofde
van belangrijke werken o.m. uitgevoerd in de olieproducerende landen.

Het tekort in de overdrachten - even traditioneel als het overschot
in de diensten - bedroeg fr. 17 miljard, d.w.z. nagenoeg evenveel als
in 1978; die overdrachten omvatten o.m, als ontvangsten de uitkeringen
van het Europees Oriëntatie- en Garantiefonds voor de Landbouwaan
landbouwers van de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie en, als uit-
gaven, de overdrachten van inkomens van gastarbeiders alsmede de bijdra-
gen van de Staat voor de Europese instellingen.

Het kapitaalverkeer is opgetekend in de tabellen 11 tot 13. Dat van
de particuliere sector, opgenomen in tabelll, omvat, behalve de contante
transacties met het buitenland - de enige die opgetekend zijn in de
gewone voorstelling van de betalingsbalans -, de transacties in buiten-
landse valuta's van de ingezetenen met de binnenlandse geldscheppende
instellingen en de termijntransacties.

In totaal vertoonde het bovengenoemde kapitaalverkeer van de parti-
culiere sector, voor de eerste negen maanden, een tekort van fr. 22 miljard.
Zoals men zal zien, werd dat tekort echter meer dan gecompenseerd door
de overschotten voortvloeiend uit het kapitaalverkeer van de overheids-
sector.

De afvloeiingen van particulier kapitaal zijn van structurele aard;
in de loop van 1970 tot 1978 bedroegen zij gemiddeld fr. 8 miljard per
jaar (totaall tot 5 van tabel Ll).Wat meer in het bijzonder de rechtstreekse
netto kapitaaluitvoer van de bedrijven en particulieren naar het buitenland
betreft (rubriek 1), deze werd in het begin van het voorbije jaar in de hand
gewerkt door het renteverschil tussen de binnenlandse markt en het bui-
tenland; het bevredigende verloop van de valutamarkt zette de Bank er
toen toe aan een politiek van renteverlaging te voeren om de conjunc-
tuuropleving te vergemakkelijken. Die netto-uitvoer (fr. 11 miljard) werd
evenwel meer dan goedgemaakt door de terugkeer van andere kapitalen.
van speculatieve aard, die tevoren weggevloeid waren, zodat, in totaal,
het eerste kwartaal een batig saldo van fr. 22 miljard uit hoofde van het
particuliere kapitaalverkeer opleverde. In de daaropvolgende maanden ver-
toonde de kapitaaluitvoer eveneens ten dele een speculatief karakter in
verband met verwachte veranderingen van de wisselkoersen; hij werd
echter afgeremd door het ingrijpen van de Bank die, rekening houdend met
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Tabel 11. KAPITAALVERKEER, A CONTANT EN OP TERMIJN, VAN DE PARTICULIERE SECTOR

(Mil;arden franken)

II

1978 1979 v

Gemid'II Eerstedelde 1974 1975 1976 1978
Eerste 1 Tweede 1 Derde 1 Ee~ste1970·1973 9

maanden kwartaal kwartaal kwartaal dmaan en
, , ,

1. 'I'ransacties van de bedrijven en particulieren met
het buitenland :
1.1 Buitenlandse investeringen en beleggingen in de

I +42B.L.E.U. ................................................ + 27 +41 +43 +53 +45 1 +31 I + 7 + 9 + 7 +23
waarvan:
1.11 Directe investeringen 1 ........................ (+13) ( +20) ( +15) (+23) (+22) (+27) ! (+21) (+ 6) (+ 4) (+ 5) ( +15)
1.12 Leningen ....................................... (+ 8) (+22) (+19) (+ 8) (+18) (+14) I (+ 6) (+ 1) (+ 1)

' ... '!'+2)
1.2 Investeringen en beleggingen in het buitenland -39 -46 -48 -44 -52 -54 ' -37 -18 -14 -21 -53

waarvan:
(-25) I1.21 Effecten .......................................... ( -27) (-15) (-36) ( -13) (-18) ( -16) (- 6) (- 4) (- 4) (-14)

1.22 Vorming r- ) of liquidatie (+) van de-
posito's :
1.221 in Belgische en Luxemburgse franken i (_ 3) i' (-10) ( ... ) c- 9)1 (- 4)1 (-11)1 c- 7) c- 3)1 (- 3)1 c- 8)1 (-14)
1.222 in buitenlandse valuta's ............... , l' t - 2)

c- 3) c- 9) (-13) c- 1) (- 2) ( __.) c- 2) c- 2) c- 4)
~ I 1.23 Directe investeringen 1 ........................ (- 5) (-13) (- 2) (- 7) c- 9) (- 9): (- 6) (- 4) (- 2) (- 4)1 (-10)~

TotaalI ... -12 - 4 - 7 -11 +li -91-6 -11 I - 5 I -14 I -30

2. Nettotegoeden in buitenlandse valuta 's, à contant en

Il +161 +19!1
op termijn, van de bedrijven en particulieren bij de
Belgische en Luxemburgse banken 2 .................. + 6 -10 -13 ... +14 +11 -11 + 1 + 1

3. Netto commerciële vorderingen op het buitenland 3 - 8 li ... + 9 -21 - 7 -24 - 4 - 6 -16 + 7 -15

·i. Nettotegoeden in Belgische en Luxemburgse franken, Il
à contant en op termijn, van de niet-ingezetenen bij
Belgische en Luxemburgse geldscheppende instel-
lingen 4 ...................................................... + 9 Il - 3 +20 - 5 - 2 I + 8 I - 1 I +15 I -10 I - 3 I + 2

5. Positie, à contant en op termijn, in buitenlandse va-
luta's van de Belgische en Luxemburgse banken 5 2

Il
+ 4 - 7

I
- 8

+ : I
+ 7

I!~!

+13 I - 2 I + 9 I +20

Totaal 1 tot 5 ... - 7 -13 + 2 -35 + 1 I +12 +22
I

-44
I

" .
I

-22

1 Oprichting van bedrijven en verkrijging van deelnemingen, exclusief leningen.
2 Teken + : vermindering van de nettotegoeden van de bedrijven en particulieren; teken - : vermeerdering.
3 Teken + : vermindering van de vorderingen; teken - : vermeerdering.
4 Teken + : vermeerdering van de nettotegoeden van de niet-ingezetenen; teken - : vermindering.
5 Teken + : vermindering van de nettotegoeden van de banken; teken - : vermeerdering.
N.B. Het teken + wijst op een kapitaal toevloeiing, het teken - op kapitaaluitvoer.



de nieuwe toestand op de valutamarkt, de rente voor kortlopend geld ver-
hoogde.

Tabel 12.

KAPITAALTRANSACTIES VAN DE PARTICULIERE SECTOR DIE BIJZONDER
DOOR DE SPECULATIEVE GEDRAGINGEN BEINVLOED WERDEN

(Miljarden franken)

Nettotegoeden
in buitenlandse

valuta's van
ingezetenen in
de vorm van

deposito's in het
buitenland en
bij Belgische
en Luxem-

burgse banken
2

Nebtotegoeden
in franken van

de niet-ingezete-
nen bij de

Belgische en
Luxemburgse

geldscheppende
instellingen 3

Netto
commerciële
vorderingen

op het
buitenland l

'l'olual

1976 le kwartaal .............................. 16 3 26 45
3e kwartaal .............................. 4 9 18 31

1977 4e kwartaal .............................. 15 12 13 40

llJ78 3e kwartaal .............................. + 5 11 25 31

1979 2e kwartaal ........................... v 16 13 13 42

1 Rubriek 3 van tebel Tl .
2 Rubr-iek 1.222 + rubriek 2 van tabel 11.
;1 Na aftrek van de tegoeden vou de buitenlandse bankiers bij de Belgische banken, zijnde de geraamde tegenpost vun de

deposito's in frank van ingezetenen bij de genoemde buitenlandse bankiers. Itekenîng houdend met deze correcbio,
komt deze kolom niet meer overeen met de rubriek 4 van tabel Il alleen muur met Let totaal van de rubrieken 1.221
en 4 van die tabel.

Ten einde een algemeen beeld te verstrekken van die particuliere kapi-
taaltransacties die bijzonder beïnvloed werden door speculatieve factoren,
werden de desbetreffende cijfers, voor vergelijkbare periodes van valuta-
onrust, afzonderlijk voorgesteld in tabel 12, volgens een indeling die ietwat
verschillend is van die van de algemene tabel Il. Hieruit blijkt dat in de
loop van het tweede kwartaal van 1979 de veranderingen in de netto
handelskredieten aan het buitenland oorzaak waren van kapitaaluitvoer
ten bedrage van fr. 16 miljard, o.m. als gevolg van de « leads and lags ));de
beweging van de nettotegoeden in buitenlandse valuta's van de ingeze-
tenen, in de vorm van deposito's in het buitenland en bij de Belgische
en Luxemburgse banken, was verantwoordelijk voor een tekort van
fr. 13 miljard; de transacties in franken van niet-ingezetenen met genoemde
banken sloten eveneens met een tekort van fr. 13 miljard. Volgens voor-
lopige cijfers duurde de speculatieve kapitaaluitvoer in het derde kwartaal
nog voort, maar in kleinere omvang.
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In hun geheel genomen, zoals ze voorgesteld zijn in tabel Il, bereik-
ten de deposito's in buitenlandse valuta's en in Belgische franken, gevormd
in het buitenland, fr. 18 miljard in de loop van de eerste negen maanden,
tegen fr. 9 miljard in 1978 (rubrieken 1.221 en 1.222). De vorming van
deposito' s in franken door ingezetenen werd in de hand gewerkt door de
aantrekkelijke voorwaarden - hoge rentetarieven en geen voorheffing -
die in het buitenland, o.m. in Nederland, worden geboden voor deposito' s,
en zulks vanaf bedragen die aanmerkelijk beneden de minima van de over-
eenstemmende grote deposito's in België liggen. De afvloeiingen van Bel-
gische franken in die vorm hebben geen weerslag op de deviezenreserves
van de Bank; die franken worden immers door de buitenlandse bankiers
opnieuw uitgeleend aan hun Belgische correspondenten-bankiers.

Wat de overige kapitaaltransacties van de particuliere sector betreft,
kan worden vermeld dat de directe investeringen van de ingezetenen in
het buitenland toenamen, terwijl die van de buitenlanders in de Belgisch-
Luxemburgse Economische Unie verminderden.

De verliezen aan reserves van de Bank als gevolg van de hiervoren be-
schreven tekorten in het lopend verkeer en in de kapitaaltransacties van
de particulière sector, werden gedeeltelijk gecompenseerd door de kapitaal-

Tabel 13.

CONTANT KAPITAALVEH.KEEH VAN DE OVEH.HEIDSSECTOH

(MiZiarden franken)

Gemid-
delde 1974

1070-1973

1. 'I'runsacties van de Over-
heid :

1.1 met het buitenland .. - 7 - 4 - 4 - 3 ... + 12 + 8 + 2

1.2 in buitenlandse valu-
ta 's met Belgische en
Luxemburgse ban-
ken 1 ............... - 9 .. . ... + 1 -- 2 . .. . .. + B8

-- ---
Totaal 1 ... - 1G - 4 - '1 - 2 - 2 + 12 + 8 + 40

2. 'I'ransacties van de over-
heidsbedrijven 2 met het
buitenland . - 2

Totaal 1 + 2 ... - 18

- 1

- 4
+ 9 + 3 - 4 - 4 + 21

1

===-- -

+ 7 I + l + 8 I + 4 + Gl

1975 1976 1977 1078
1078 [1979 v

Eerste ü maanden

- 5

l 'I'eken + : vermeerdering von de schuld in buitcnlnndse va'utn's tegenover de bnnkeu : teken - : vermindering.
2 Financiële instellingen en overheidsbedrijven.
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toevloeiingen uit hoofde van de leningen in buitenlandse valuta's van de
overheidssector. De Staat ging eensdeels schulden aan bij de banken in
België en Luxemburg, tot een bedrag van ongeveer fr. 38 miljard;
aan de andere kant namen de overheidsbedrijven leningen op in het
buitenland voor fr. 21 miljard. De aldus geleende deviezen werden aan
de Bank verkocht. Voor het grootste deel werden ze door deze laatste,
samen met andere tegoeden, gebruikt voor interventies ter ondersteuning
van de frank op de valutamarkt hetzij rechtstreeks, hetzij indirect, d.i.
door verplichtingen tegenover het Europees Fonds voor Monetaire Samen-
werking, voortvloeiend uit vroegere interventies van de Bank, af te lossen.
Wat overbleef werd gevoegd bij de deviezenreserves van de Bank en door
deze laatste op termijn verkocht aan de overheidssector die de deviezen
had geleend. Die termijnverkopen zijn pro memorie vermeld in tabel 14;
voor de eerste negen maanden bereikten ze fr. 4 miljard.

Samen sloten de lopende transacties en het kapitaalverkeer - reke-
ning houdend met de vergissingen en weglatingen - met een tekort van
fr. 24 miljard, tegen fr. 14 miljard in 1978. Tegenover die transacties ston-
den overeenstemmende effectieve bewegingen van de deviezenreserves
van de Bank.

Aan de hand van de voor oktober beschikbare statistieken is het niet
mogelijk het lopend verkeer volledig op transactiebasis te ramen; meer be-
paald kon het kapitaalverkeer dat overeenstemt met wijzigingen in de
betalingstermijnen niet worden uitgesloten. Hoe dan ook, de aldus opge-
tekende transacties sloten met een tekort, dat vooral te wijten is aan het
goederenverkeer. De kapitaaltransacties lieten van hun kant een batig saldo,
namelijk toe te schrijven aan de geleidelijke wederaanvulling van de
tegoeden in franken van niet-ingezetenen bij de banken, - o.m. de zoge-
naamde convertibele rekeningen -, na de speculatieve opvragingen die in
het tweede en het derde kwartaal plaatsgrepen.

Voor het jaar in zijn geheel bereikten de interventies van de Bank
op de valutamarkt ter ondersteuning van de Belgische frank in totaal
fr. 113 miljard, waarvan fr. 23 miljard in de vorm van dollarverkopen en
fr. 90 miljard in de vorm van verkopen van valuta's van de landen van
de Gemeenschap. De aldus verkochte deviezen werden voor een deel ont-
trokken aan de deviezenreserves van de Bank. Voor het overige werden ze
verkregen tegen afstand van Ecu' s, door een beroep op het krediet van het
Europees Fonds voor Monetaire Samenwerking, en vooral door de aan-
wending van een deel van het provenu van de emissies van de overheiels-
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Tabel 14.

SYNTHESE VAN DE TRANSACTIES

(Miljarden franken)

M:>-
OO

I
I

1078
I

1070 v
Gemiddelde Il 1074 1975
10';0·1073

1976 1977 1978

I
Eerste fi maanden

li
1. Lopend verkeer l ............................................. + 45 I + '23 + 9 - '2 - '26 - '28 - 30 - 65

2. Kapitaalverkeer : I
I
I

2.1 A contant en op termijn, van de private sector 2 - 7 - 13 + '2 - 35 + 4 + 1 + 1'2 - '2'2

2.2 A contant, van de overheidssector 3 .•.•••••..•••.• - 18 I - 5 - 4 + 7 + 1 + 8 + 4 + 61

Totaal 2 ... - 25
[

- 18 - '2 - 28 + 5 + 9 + 16 + 39

3. Vergissingen en weglatingen .............................. + 1 + 5 +11 + 5 + 12 + 3 ... + 2

I

4. (= 1 tot 3) Totaalovereenstemmend met de ver- I

andering in de goud- en deviezenreserves van de
Nationale Bank van België 4 ........................... + 21 + 12 + 18 - 25 - 9 - 16 - 14 - 24

Pro memorie : Buitenlandse valuta's op termijn te
leveren door de Nationale Bank van België aan
de overheidssector (vermeerdering - ; verminde-
ring +) ...................................................... (+ 7) (+ 1) (+ 1) ( ... ) ( ...) c- 12) (- 7) (- 4)

- ----

1 Zie tabel 8.
2 Zie tabel 1l.
3 Zie tabel 13.
4 Zie Bijlage 6, tabel O.



sector in buitenlandse valuta's. In maart werd één vijfde van de goud- en
dollarreserves van de Bank overgemaakt aan het reeds vermelde Europees
Fonds in ruil voor Ecu's, in de vorm van een swapovereenkomst; hieruit
vloeide een nominale verhoging van de deviezenreserves voort ten bedrage
van fr. 35 miljard, uit hoofdevan het verschil tussen, enerzijds, de markt-

Grafiek 13.

WISSELKOERSEN 1

GEWOGEN GEMIDDELDE KOERS VAN DE BELGISCHE FRANK OP DE GEREGLEMENTEERDE VALUTAMARKT

(Indexcijfers 19700100)

130 130

Gemiddelde koers van de Belgische frank gewogen mei de invoer

Gemiddelde koers van de Belgische frank gewogen met de

120 120

110 110

100 100

KOERS VAN DE DOLLAR IN BELGISCHE FRANKEN OP DE VRIJE VALUTAMARKT 2

(in procenten von de koers op de gereglementeerde morkt)

100 100

1971 1973 1975 1977 1979

1 Jaren 1971 tot 1078 : kwartaalcijfers. Jaar I07n : maandcijfers.
I I,ocrs VfiJ] de vrije transfermarkt 0

2 Formu c; Koers van de gereglementeerde mnrkt X 10
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koersen waartegen die transactie werd uitgevoerd en, anderzijds, de
vroegere boekingskoers van die reserves.

Wat de toestand op de deviezenmarkten 1 betreft, vertoonde de gewo-
gen gemiddelde koers van de Belgische frank op de gereglementeerde
markt, na een stijging in het begin van het jaar, een daling van maart tot
mei toen de V.S.-dollar door de steun van terugvloeiende kapitalen sterker
werd. Daarna verbeterde de koers van de frank opnieuwenigermate; niette-
min had hij in december zijn niveau van het begin van het jaar nog niet vol-
ledig bereikt. Binnen het Europese blok van gemeenschappelijk zwevende
valuta's - en na de integratie, op 13 maart, van de ({slang ))in het nieuw
Europees Monetair Stelsel - was de Belgische frank de zwakste valuta.
In mei en juni overschreed hij vrijwel voortdurend zijn afwijkingsdrempel
en in de loop van het jaar bereikte hij herhaaldelijk zijn verplichte inter-
ventiekoers tegenover de Deense kroon en de Duitse mark. Na de opwaar-
dering van de Duitse mark op 24 september is het agio van deze valuta
tegenover de Belgische frank sterk verminderd; dat van de Deense kroon
nam daarentegen tijdelijk opnieuw toe na haar devaluatie van dezelfde
datum, evenals na die van 30 november. In de tweede helft van december
was het over het algemeen de Franse frank die het grootste agio tegenover
de Belgische frank vertoonde. In de loop van die maand kwam de Bel-
gische frank herhaaldelijk dicht bij zijn afwijkingsdrempel.

Op de vrije markt vertoonde de koers van de dollar in franken,_uitge-
drukt in daggemiddelden per maand, voortdurend een agio tegenover de
koers van de gereglementeerde markt; in juli bereikte dat agio een maxi-
mum van 4,76 pct.

4. SYNTHESE VAN DE ECONOMISCHE ONTWIKKELING
IN BELGIE

a) Produktie van goederen en diensten

De produktie van goederen en diensten weerspiegelde duidelijk de
eonjunctuurexpansie : het bruto nationale produkt, berekend tegen vaste
prijzen, zou met ongeveer 3,5 pct. zijn toegenomen, tegen 2,5 pct. in 1978
en amper 0,9 pct. in 1977.

1 Zie Bijlage 6, tabel 10.
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Grafiek 14.

BHUTO NATIONAAL PRODUKT EN GEGEVENS UIT DE
CON]UNCTUUHTESTS VAN DE NATIONALE BANK VAN BELGIE

BRUTO NATIONAAL PRODUKT TEGEN VASTE PRIJZEN EN SYNTHETISCHE CURVE

120

Bruto nationaal produkt (verandering in procenten t.o .v. hef v c c r c t c c c n de
ioar;rechterschoal) 1

Synthetische curve (moondgemiddelden per kwartool; linkerschool) 2

100

- 2

80

VERLOOP VAN DE BESTELLINGEN 3
(Verschil tussen het procentueel oontol antwoorden "Ver m e e r d e rin q; en 'Vermindering..)

20 Uit het buitenland 20

- 40- 40

20 Uit het binnenland 20

- 40 - 40

BEOORDELING VAN DE TOTALE ORDERPOSITIE 3
(Verschil tussen het procentueel aantal antwoorden ""Hoger,. en "loger., dan normaal)

50 50
Halffabrikaten
Co n su mptiegoe de re n
Metalen uitrustingsgoederen

- 50 - 50

- 1aO -100
1971 1973 1975 1977 1979

1 Bronnen : Nntionual Instituut voor de Statistiek. Berekeningen door de Nationale Bunk van Bolg!ë. 1079 : raming.
2 De getalwaarde van de synthetische curve wordt berekend op basis van tien reeksen antwoorden op de maandelijkse

con junc tu ur tests van de Bank. Het niveau 100 stemt overeen met het gemiddelde van de maandelijkse waardecijfers
van de synthetische curve in de periode 1963·19'73. In beginsel stemt een hogere of een lagere getalwaarde overeen
met een respectievelijk gunstiger of minder gunstige eonjunctuurtoestand dnn normaal. Laatste periode : gemiddelde
oktober-november 1!)70.

3 Voor seizoeninvloeden gecorrigeerde en afgevlakte reeksen.

51



Die conjunctuurherleving moet worden gezien tegen de achtergrond
van de trendbreuk die zich in 1974-1975 onder invloed van de oliecrisis
heeft voorgedaan. Dit verklaart waarom het bovengenoemde groeipercen-
tage achterblijft op de cijfers die werden opgetekend tijdens vroegere
jaren van conjunctuurherleving, zoals bijvoorbeeld 1968 en 1969 toen res-
pectievelijk 4,3 en 6,5 pct. werden bereikt, alsook 1972 en 1973 met respec-
tievelijk 5,5 en 5,9 pct. Het jongste conjunctuurherstel volgde op de reces-
sie die zich uitstrekte over de tweede helft van 1976 en het jaar 1977, en
die zelf aansloot bij de plotselinge en kortstondige opflakkering van de
economie gedurende de tweede helft van 1975 en de eerste maanden
van 1976.

De ontwikkeling van de produktie in de primaire sector houdt weinig
verband met het algemene conjunctuurverloop; zij wordt eerder bepaald
door factoren van niet-cyclische aard. Aldus zou de bruto toegevoegde
waarde in de landbouween lichte vooruitgang hebben vertoond, terwijl
in de extractieve nijverheid de structurele achteruitgang van de steenkool-
produktie bleef overheersen.

In de secundaire en tertiaire sectoren, samen, kwamen daarentegen
de eerste tekenen van de conjunctuurherleving reeds aan het licht aan
het einde van 1977 : de synthetische curve van de eonjunctuurtests in de
nijverheid en de handel, berekend door de Bank, begon vanaf dat ogenhlik
te stijgen. Ook de bezetting van het bestaande produktievermogen
in de verwerkende nijverheid nam geleidelijk toe van 72 pct. in oktober
1977 tot 78 pct. in september 1979, terwijl de verzekerde activiteits-
duur eveneens opliep van een minimum van 2,8 maanden eind septem-
ber 1977 tot 3,5 maanden eind 1979. De verbetering van het conjunc-
tuurklimaat vorderde aanvankelijk eerder traag, maar zij versnelde
vanaf de tweede helft van 1978. Over het geheel van de beschouwde perio-
de verliep het herstel veel langzamer en regelmatiger, en bleek het aldus
duurzamer, dan tijdens de korte, maar hevige opflakkering van de voor-
gaande conjunctuurcyclus.

De herleving werd op gang gebracht door de buitenlandse vraag in de
conjunctuurgevoelige verwerkende nijverheid, die op haar beurt voor een
deel de dienstensector meestuwt. Volgens de gegevens van de conjunctuur-
tests vertoonden de buitenlandse bestellingen al sedert het begin van 1977
geleidelijk tekens van herleving. Wegens haar sterke afhankelijkheid,
onderging de Belgische economie opnieuw zeer spoedig de impulsen die
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o.m. uitgingen van de Bondsrepubliek Duitsland, waar een eonjunctuur-
stimulerend beleid zich kon enten op een gezonde economische basis. De
eerste impulsen gingen voornamelijk uit van de wederaanvulling van de
voorraden halffabrikaten bij de buitenlandse afnemers en vandaar ook bij
de Belgische producenten. Het is dan ook voor die soort produkten dat de
conjunctuurherleving het eerst en het duidelijkst naar voren kwam, met
name in de staalnijverheid, de chemische en de textielnijverheid.

De verdere ontwikkeling volgde dan min of meer het klassieke
patroon. Het eonjunctuurklimaat in de sector van de consumptiegoederen
vertoonde tekenen van herstel in het vierde kwartaal van 1977, maar het
verslechterde opnieuw in het tweede kwartaal van 1978; de verbetering
kwam pas weer op gang, maar dan krachtiger, in de loop van het voorbije
jaar. Voorts werd de eonjunctuurexpansie. sedert het begin van het jaar,
mede ondersteund door de herleving van de vraag naar uitrustingsgoede-
ren, in tegenstelling tot de voorgaande fase van eonjunctuurherstel in 1975-
1976 waarin de investeringsvraag als conjunctuurstimulans geen rol heeft
gespeeld.

In de gezamenlijke verwerkende nijverheid zou de bruto toegevoegde
waarde tegen vaste prijzen zijn toegenomen met ongeveer 5 pct. Het
gunstiger conjunctuurverloop, dat als gevolg van de betere ontwikkeling
van alle componenten van de finale vraag in het merendeel van de
sectoren tot uiting kwam, heeft de uitwerkingen van de structuurwijzi-
gingen van de produktie die zich sedert enkele jaren voordoen, niet onge-
daan gemaakt.

In die sectoren die tijdens het laatste decennium meer dan de andere
te lijden hadden van de uitbreiding en de verscherping van de inter-
nationale mededinging - staal, textiel, metalen in eerste bewerking,
kleding en schoenen, papier en karton - lag de produktie in 1978 gemid-
deld merkelijk beneden die van het topjaar 1974. Hoewel in het afgelopen
jaar de eerste twee sectoren een aanzienlijke groei verwezenlijkten, was
deze toch niet voldoende om de fundamentele teruggang van de voor-
gaande jaren te compenseren. Bij de eerste bewerking van metalen vermin-
derde de produktie zelfs nog verder, terwijl ze in de kleding- en schoenen-
sector vrijwelonveranderd hleef. Alleen de papiernijverheid 'bereikte
opnieuw haar vroeger maximumpeil. Al die structureel zwakke sectoren
zagen hun aandeel in de toegevoegde waarde van de verwerkende nijver-
heid inkrimpen in de loop van de jaren zeventig.
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PRODUKTIE IN 1978
(Indexcijfers 1974 = 100)

Grafiek 15.

PRODUKTIE EN BEZETTiNGSGRAAD VAN HET PRODUKTIEVERMOGEN
IN DE VEH.\VERKENDE NIJVERHEID
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1 Aangezien de gegevens betreffende de produktie en de bezetting van het bestaande produktievermogen geput werden uit
verschillende bronnen, zijn zij, vooral op sectoraal vlak, niet volledig vergelijkbaar.

2 Gemiddelde van de eerste drie kwartalen.
3 Eerste tien maanden.
4 Vormsteelgleterljen; gieterijen, draad- en meto.altrekkerijen, walserijen.
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Wat de andere sectoren betreft, kan worden vermeld dat de produktie
van elektrische en andere machines in 1978 om en bij het peil lag dat
in 1974 was bereikt; zij werd sterk belemmerd door het uiterst zwakke
investeringsklimaat in de periode 1975-1978. De kentering die zich voor-
deed in de investeringen in het voorbije jaar gaf reeds aanleiding tot
een beperkte herleving van de machinebouw.

Voorts vertoonde de produktie een vrij sterke groei in die sectoren
die reeds tussen 1974 en 1978 een fundamentele expansie genoten, met
name de chemische en rubbersector, de elektriciteitscentrales, de indus-
trieën van de non-ferrometalen en van transportmaterieel, voornamelijk
auto's. Onder de overige sectoren, waarvan de produktie tussen 1974 en
1978 toenam, kon enkel de sector levensmiddelen en dranken een noemens-
waardige voortgang boeken.

In vrijwel alle bedrijfstakken lag de bezettingsgraad van het produktie-
vermogen niettemin nog beneden het in 1974 bereikte peil. De ongunstige
afwijking was echter van de ene industrietak tot de andere zeer verschil-
lend; in dat verband moet met verscheidene factoren rekening worden
gehouden: o.m. het lage produktiepeil in vergelijking met 1974, de uit-

. breiding van het produktievermogen in sommige sectoren, de rationalisatie
en het verdwijnen van produktiecapaciteiten in andere.

Zoals in 1977 vertoonde de bouwnijverheid een eigen conjunctuur-
profiel, verschillend van dat van de verwerkende industrie. De bruto
toegevoegde waarde tegen vaste prijzen zou in 1979 met bijna 3 pct.
zijn teruggelopen. Die achteruitgang is in grote mate toe te schrijven
aan de in hoofdstuk 2 reeds besproken verzwakking van de vraag in de
woningbouw; van haar kant vertoonde de activiteit in de utiliteitsbouw,
ondanks de herleving van de vraag, weinig verandering, terwijl de burger-
lijke bouwkunde nieuwe vooruitgang boekte.

De conjunctuurgevoelige diensten ondervonden de gunstige weerslag
van, enerzijds, de groei van het gezinsverbruik en, anderzijds, de toename
van de industriële bedrijvigheid. De bruto toegevoegde waarde van dat
gedeelte van de dienstensector zou toegenomen zijn met iets minder
dan 4 pct. Ook de weinig conjunctuurgevoelige, verhandelbare diensten
zouden sneller gegroeid zijn dan in 1978. Enkel de door de Overheid ver-
strekte diensten zouden minder sterk vooruitgegaan zijn in vergelijking
met het voorafgaande jaar, dat evenwel de invloed onderging van bepaalde
overheidsmaatregelen ter bevordering van de werkgelegenheid.
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Grafiek 16.

TOEGEVOEGDE WAARDE TEGEN VASTE PRIJZEN VAN DE VOORNAAMSTE
SECTOHEN VAN DE ECONOMIE

(Veranderingspercentages t.O.V. het voorafgaande iaar)
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b) Werkgelegenheid

Ofschoon de conjuncturele expansie van de produktie de ontwikkeling
van de arbeidsmarkt niet onberoerd liet, kon ze toch de uitwerking van
de fundamentelere determinanten die sinds verscheidene jaren het aanbod
en de vraag beheersen, niet verdringen.

Voor de totale vraag naar arbeidsplaatsen, zoals ze tot uiting komt in
de evolutie van de beroepsbevolking, zijn die determinanten enerzijds het
aantal personen van 15 tot 64 jaar - d.w.z. de bevolking die binnen de
arbeidsleeftijd valt - en, anderzijds, de economische activiteitsgraad van
de bevolking in de genoemde leeftijdsgroep, d.w.z. het percentage van die
personen die zich, al dan niet met goed gevolg, op de arbeidsmarkt aan-
melden om er een activiteit uit te oefenen.

Wat de eerste determinant betreft, zou de aan de gang zijnde struc-
turele aangroei van eind juni 1978 tot eind juni 1979 iets versneld zijn. Het
relatief hoge geboortecijfer in het begin van de jaren zestig deed name-
lijk nog zijn invloed gelden, terwijl aan de andere kant het aantal van hen
die de leeftijd van 65 jaar bereikten minder groot was dan vroeger. Die
dubbele beweging, die de leeftijdspyramide weerspiegelt, zou, mede onder
invloed van de daling van het geboortecijfer tijdens de eerste wereldoorlog,
krachtiger worden in de komende jaren en volgens de verwachtingen, tot
het midden van de jaren tachtig voortduren. Tijdens de twaalf maanden
eindigend in juni 1979 resulteerde ze in een aangroei van de beroepsbe-
volking met ongeveer 25.000 actieve personen, tegen ongeveer 19.000 in
de loop van de voorafgaande periode, in de veronderstelling dat de activi-
teitsgraad onveranderd bleef.

Die veronderstelling strookt ook vrij goed met de feitelijke toestand
van de jongste jaren: de gemiddelde activiteitsgraad is immers in de jongste
vier periodes van twaalf maanden vrijwel stabiel gebleven wat, althans van-
af de tweede helft van 1976, in ruime mate samenhangt met de specifieke
overheidsmaatregelen om de vraag te verminderen door vervroegde pen-
sionering, waarop verder nader wordt ingegaan; meer bepaald ook van
eind juni 1978 tot eind juni 1979 zou zijn weerslag op de beroepsbevolking
zich hebben beperkt tot een lichte toename met ongeveer 2.000 eenheden.

De bewegingen blijven zich echter op een heterogene wijze voordoen
bij de mannen en de vrouwen. De traditionele daling van de activiteitsgraad
van de mannelijke bevolking was veel minder sterk dan in de loop van
de voorafgaande periode : zij deed de beroepsbevolking verminderen
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Grafiek 17.

VRAAG NAAR EN AANBOD VAN ARBEIDSPLAATSEN

(Iaaruikse veranderingen in duizenden eenheden van de gegevens per 30 iuni)
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met ongeveer 12.000 mannen, tegen 23.000; die vermindering kon derhalve
niet meer opwegen tegen de stijging van het aantal mannen die binnen
de arbeidsleeftijd vallen, namelijk ongeveer 17.000, tegen 14.000. Aldus
zou het aantal actieve mannen met ongeveer 5.000 eenheden toegenomen
zijn, in tegenstelling met de voorafgaande periode, toen het met ongeveer
9.000 daalde.

Voor de vrouwen bleef de activiteitsgraad weliswaar stijgen, maar
veellangzamer, zodanig dat de toeneming van de vrouwelijke werkkrach-
ten, geraamd op ongeveer 22.000, tegen 28.000 in de loop van de voor-
afgaande periode, in veel mindere mate dan vroeger toe te schrijven zou
zijn aan de inschakeling van de vrouwen in de economische activiteit; de
weerslag van deze laatste factor op de vrouwelijke beroepsbevolking kan
worden geraamd op ongeveer 14.000 personen, tegen 23.000, terwijl de
vermeerdering van het aantal vrouwen die binnen de arbeidsleeftijd vallen
zorgde voor ongeveer 8.000 actieve vrouwen meer, tegen 5.000.

Alles samen zou in de beschouwde periode van twaalf maanden de
totale vraag naar arbeidsplaatsen vermeerderd zijn met ongeveer 27.000
personen, tegen 19.000 in de voorafgaande periode. De fundamentele aan-
groei van de vrouwelijke arbeidskrachten was opnieuw de voornaamste
bepalende factor; de mannelijke arbeidskrachten namen echter ook toe,
in tegenstelling met de vier voorafgaande periodes, toen zij gedaald waren.

Die versnelde groei van de vraag kon niet volledig worden opgevangen
door het scheppen van arbeidsplaatsen. Toch zou het totale aanbod van
arbeidsplaatsen, dat, na een plotselinge daling van medio 1974 tot medio
1975, in de loop van de twee volgende periodes geleidelijk minder
terugliep en zich vrijwel stabiliseerde van eind juni 1977 tot eind juni 1978,
voor het eerst sinds medio 1974 een bescheiden positieve ontwikkeling heb-
ben vertoond, die ongeveer 10.000 arbeidsplaatsen zou hebben bereikt.
De specifieke overheidsmaatregelen ter uitbreiding van de werkgelegen-
heid, die hierna worden behandeld, speelden daarbij een belangrijke rol.
Ofschoon het moeilijk is hun uiteindelijke weerslag nauwkeurig te bepalen,
blijkt evenwel dat zonder die maatregelen de werkgelegenheid zou zijn
achteruitgegaan. Toch was het additionele aantal personen dat dank zij die
maatregelen een betrekking vond van 30 juni 1978 tot 30 juni 1979 vrijwel
niet groter dan tijdens de voorafgaande periode. De invloed van de conjunc-
tuurontwikkeling was daarentegen wel verschillend. Op basis van nog zeer
voorlopige ramingen, ziet het er namelijk naar uit dat de schepping van
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arbeidsplaatsen in de verhandelbare diensten groter is geweest dan in de
loop van de voorafgaande periode, terwijl het tegenovergestelde het geval
schijnt te zijn voor de niet-verhandelbare diensten; aan de andere kant zou
de reeds verscheidene jaren durende teruggang van de werkgelegenheid in
de ((niet-beschutte» secundaire sector, met name de verwerkende nijver-
heid sensu stricto, iets vertraagd zijn.

Dit neemt niet weg dat de buitengewoon forse expansie van de
produktie in die nijverheid sensu lato, dus met inbegrip van de water-,
gas- en elektriciteitsbedrijven - bijna 6,5 pct. voor de periode die zich
uitstrekt over het tweede halfjaar van 1978 en het eerste van 1979 in
vergelijking met de voorafgaande periode .- de fundamenteel dalende
tendens inzake werkgelegenheid niet kon ombuigen. Het totale aantal
gewerkte uren verminderde trouwens zonder onderbreking in de loop
van het voorbije decennium, dat de produktiviteit sneller zag toenemen
dan de produktie. Die vermindering verliep veel sneller in de loop
van de periode van eind juni 1974 tot eind juni 1978 - namelijk
7,5 pct. gemiddeld per jaar volgens het Institut de Recherches Econo-
miques de l'Université catholique de Louvain - dan in de loop van de
vier voorafgaande jaren - namelijk 2 pct. gemiddeld per jaar volgens
dezelfde bron. Derhalve en ondanks het feit dat, in de loop van de
jongste periode, de verkorting van de gemiddelde effectieve arbeidsduur
per arbeidsplaats belangrijker was dan gedurende de voorafgaande periode,
steeg het tempo van de vernietiging van arbeidsplaatsen in de verwerkende
nijverheid van gemiddeld 0,4 pct. per jaar in de eerste periode tot gemid-
deld meer dan 4 pct. per jaar in de tweede.

Zeer onlangs schijnt dat tempo afgenomen te zijn: voor de periode
die zich uitstrekt over het tweede halfjaar van 1978 en het eerste van 1979
in vergelijking met de voorafgaande periode zou het slechts ongeveer
3,5 pct. hebben bereikt, waardoor het evenwijdig liep met de vermin-
dering van het totale aantal gewerkte uren of zelfs iets hoger lag. Daaruit
mag men besluiten dat de gemiddelde effectieve arbeidsduur per arbeids-
plaats waarschijnlijk niet meer is afgenomen of misschien zelfs iets is toe-
genomen; die vaststelling is niet ongewoon wanneer men rekening houdt
met de conjunctuurgevoeligheid van de bedoelde arbeidsduur, o.a. via de
verandering van het aantaloveruren en van de met de gedeeltelijke
werkloosheid verbonden uren.

De eonjunctuurexpansie duurde na de beschouwde twaalf maanden
nog voort, zodat mag worden aangenomen dat de vermindering van het
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Grafiek 18.
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aantal gewerkte uren in de tweede helft van het jaar verder vertraagde,
wat in zekere mate ook het geval was met de werkgelegenheid, te meer
daar deze laatste de cyclus van de produktie met enkele maanden ver-
traging volgt. Blijkens de eonjunctuurtest van de Bank waren de bedrijven
van de verwerkende nijverheid in het derde kwartaal voor het eerst sedert
begin 1976 per saldo niet meer voornemens hun personeelsbestand te ver-
minderen, maar tegen het einde van het jaar tekende zich opnieuween
minder gunstige tendens af.

De structurele teruggang van het totale aantal gewerkte uren in de
verwerkende industrie en de verdeling ervan over de werkgelegenheid en
de gemiddelde arbeidsduur per werknemer gaven aanleiding tot een nieuwe
regeringsmaatregel ter bevordering van de werkgelegenheid, die vanaf
loktober van toepassing is : de industriële en handelsondernemingen die
hun tewerkstelling in vergelijking met een referentieperiode verhogen en
bovendien de wekelijkse arbeidsduur vóór eind 1980 tot 38 uur vermin-
deren, ontvangen een jaarpremie van 250.000 fr. per nieuwe arbeidsplaats
- dit is ongeveer 40 pct.' van de gemiddelde loonkosten in het gezamen-
lijke bedrijfsleven - gedurende ten hoogste twee jaar, met dien verstande
dat het aantal premies per onderneming beperkt is. De Regering verwacht
dat, als gevolg van die maatregel, in 1980 ongeveer 20.000 additionele
arbeidsplaatsen beschikbaar zullen komen.

De totale volledige werkloosheid, overeenstemmend met het verschil
tussen de vraag naar arbeidsplaatsen en het aanbod, vertoonde dus van
eind juni 1978 tot eind juni 1979 nog een aangroei, die evenwel minder
groot was dan in de voorgaande periode. Zoals reeds gezegd, zou het ver-
loop van de werkloosheid verschillend geweest zijn bij ontstentenis van de
specifieke maatregelen die erop gericht zijn de ongelijkheid tussen de vraag
en het aanbod recht te trekken, zonder ze fundamenteel te verhelpen; waar-
schijnlijk zou de ongelijkheid sterker zijn toegenomen, hoewel het moeilijk
is de uiteindelijke netto-uitwerking van de bedoelde maatregelen te bere-
kenen. Van 30 juni 1978 tot 30 juni 1979 hadden die maatregelen. waarvan
de onmiddellijke uitwerking kan worden geëvalueerd, betrekking op onge-
veer 45.000 additionele personen, namelijk 17.000 personen die de arbeids-
markt verlieten en 28.000 personen die te werk werden gesteld, tegen onge-
veer 56.000 personen gedurende de voorafgaande twaalf maanden. De addi-
tionele uitwerking van die maatregelen vertoont dus een afnemende ten-
dens. Gedurende de eerste elf maanden waren trouwens hierbij nog slechts
24.000 additionele personen betrokken, tegen 69.000 in 1978.
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Grafiek 19.

BEHOEPSBEVOLKING EN WEHKLOOSHEID
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Bronnen. " Ministerie vnn 'I'ewerkstelling en Arbeid. Planbureau. Berel-eningen van de Nutionnle Bunk vuu België.
1 Aantal uitkeriegsgereclrt.igde volledig werklozen met normale arbeidsgeschiktheid, in procenten van het aantul tegen

werkloosheid verzekerden. Maandelijkse gemiddelden per jaar.

Aan de andere kant is de corrigerende uitwerking van die maatregelen
op de arbeidsmarkt meer voelbaar voor de mannen dan voor de vrouwen,
vooral wat de vraag naar arbeidsplaatsen betreft : wegens haar relatief
oudere structuur komt de mannelijke beroepsbevolking meer in aanmer-
king voor vervroegde pensionering.

In elk geval sluit die vaststelling aan bij de fundamentele ontwikke-
ling van de arbeidsmarkt. Zo zou het aantal mannelijke volledig werklozen



De werkloosheidsquote, berekend door het aantal uitkeringsgerech-
tigde volledig werklozen met normale arbeidsgeschiktheid te delen door
het aantal tegen werkloosheid verzekerde werknemers, is ook iets minder
snel gestegen. Voor het jaar in zijn geheel is ze opgelopen tot gemiddeld
9,1 pct., tegen respectievelijk 8,6 en 7,7 pct. in 1978 en 1977. Voor de man-
nen alleen bleef de quote stabielap 4,9 pct., terwijl ze voor de vrouwen
opliep van 15,2 tot 16,7 pct.

vrijwelonveranderd zijn gebleven: de verhoging van de volledige werkloos-
heid van eind juni 1978 tot eind juni 1979 met ongeveer 17.000 personen,
tegen 22.000 gedurende de voorgaande periode, zou dus vrijwel alleen te
wijten zijn aan de additionele stijging van het aantal vrouwelijke volledig
werklozen.

Van zijn kant werd het verloop van het aantal gedeeltelijk werklozen,
die deel uitmaken van de tewerkgestelde beroepsbevolking, gunstig beïn-
vloed door de opgaande conjunctuur. Dat het daggemiddelde van die werk-
lozen voor de eerste negen maanden niettemin hoger lag dan in 1978, moet
worden toegeschreven aan de barre weersomstandigheden bij het begin
van het jaar.

c) Prijzen

Het stijgingstempo van de consumptieprijzen ging in de loop van het
jaar iets naar omhoog: nadat het zich vanaf juni 1978 tegenover de over-
eenstemmende maand van het voorafgaande jaar had gestabiliseerd rond
3,9 pct., versnelde het vanaf het midden van 1979 opnieuw en bereikte het
in het vierde kwartaal 5,l pct. Op basis van het jaargemiddelde van het in-
dexcijfer, handhaafde dat tempo zich niettemin op het relatief gematigde
peil van 1978, namelijk 4,5 pct. België behoorde aldus tot de kleine groep
van landen met een betrekkelijke prijsstabiliteit.

Nadat in het begin van de jaren zeventig het gemiddelde stijgings-
tempo van het Belgische indexcijfer van de consumptieprijzen door dat van
de meeste industrielanden, met uitzondering van de Verenigde Staten, werd
overtroffen, lag het van 1973 tot 1978 merkbaar boven de overeenstem-
mende groeitempo's in Zwitserland, de Bondsrepubliek Duitsland, de Ver-
enigde Staten en Nederland; het bleef daarentegen aanmerkelijk lager dan
in Italië, het Verenigd Koninkrijk, Japan en Frankrijk. In 1979 verminderde
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Grafiek 20,

CONSUMPTIEPRIJZEN
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Office fédéral de la. Statistique. Verenigde Staten ; U.S. Bureau of Laber Statistles. Japan : Prime "Minister's
Office,

de ongunstige dispariteit tegenover Zwitserland merkbaar en verdween ze
nagenoeg tegenover de Bondsrepubliek Duitsland en Nederland; anderzijds
nam de gunstige afwijking tegenover Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk
en Italië nog verder toe; in vergelijking met België lag het stijgingstempo
aanmerkelijk hoger in de Verenigde Staten, maar ietwat lager in Japan.
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In België is het gemiddelde jaarlijkse stijgingstempo van de consump-
tieprijzen van de niet-levensmiddelen, die 43 pct. van het algemeen index-
cijfer vertegenwoordigen, versneld van 3,3 in 1978 tot 6 pct. in 1979,
terwijl de opgaande beweging van de prijzen van de diensten en van de
huren vertraagde en voor de levensmiddelen zwak bleef.

Grafiek 21.

CONSUMPTIEPIUJZEN
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1 Verandering in de weging.

De versnelling van de prijsstijging van de niet-levensmiddelen was
toe te schrijven aan de verhoging van de prijzen van de aardolieprodukten
vanaf het begin van het jaar. Die produkten vertegenwoordigen gezamen-
lijk 6,2 pct. van het algemene indexcijfer van de consumptieprijzen, tegen
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gemiddeld 3,9 pct. in de andere landen van de Europese Economische
Gemeenschap; een verdere onderverdeling geeft 5,7 pct. voor Frankrijk,
3,7 pct. voor het Verenigd Koninkrijk,2,9 pct. voor de Bondsrepubliek
Duitsland, 2,3 pct. voor Nederland en 1,8 pct. voor Italië.

De rechtstreekse weerslag van de prijsstijging van de aardolieproduk-
ten verklaart één derde van de gemiddelde stijging van het algemene
indexcijfer in 1979. De totale weerslag - met inbegrip van de indirecte
uitwerkingen, o.m. via de indexering Van de lonen -, wordt geraamd
op ongeveer de helft van de vorengenoemde stijging.

De prijzen van de diensten vermeerderden gemiddeld met 5,5 pct.
tegen 8,3 pct. Hun stijgingstempo overtrof aldus dat van het algemene
indexcijfer zoals ook reeds in de voorgaande jaren. Het lag toen ook
hoger dan in het merendeel van de voornaamste concurrerende landen,
wat verband hield met de snellere groei van de bezoldigingen; het ver-
toonde evenwel een bijna voortdurende vertraging vanaf medio 1977 en
was in december 1979 teruggevallen op 4,5 pct.

De prijzen van de levensmiddelen, ten slotte, bleven, zoals in 1978,
betrekkelijk stabiel, doordat de Belgische en buitenlandse prijzen de weer-
slag ondergingen van een ruimer aanbod, o.m. dank zij gunstiger weers-
omstandigheden.

Wat de stijging van de bouwprijzen betreft, kwam de in 1977 begon-
nen afremming in het verslagjaar duidelijker tot uiting voor de woonge-
bouwen. Het indexcijfer van de bouwkosten van een woning, berekend
door de Belgische Vereniging van Experts, steeg gemiddeld met 6,4 pct.,
tegen 9,3 pct. Volgens de Nationale Maatschappij voor de Huisvesting
bedragen de overeenstemmende percentages voor de sociale woningen
in het eerste halfjaar respectievelijk 2 en 4 pct. Aan de vertraging van
de stijging van het indexcijfer van de kosten van niet-woongebouwen,
berekend door het Institut de Recherches Economiques de l'Université
catholique de Louvain, kwam daarentegen een eind: het steeg met 7,3 pct.
in de eerste negen maanden van 1979, tegen 4,6 pct. een jaar eerder,
waardoor de invloed tot uiting komt van de herleving van de inves-
teringen in de industrie en van een toeneming van de vraag van de
overheidssector.

De aan de producenten betaalde prijzen van de landbouwprodukten
bleven vrij stabiel.
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Grafiek 22.

GROOTHANDELSPRIJZEN VAN INDUSTRIELE PRODUKTEN
EN VERKOOPPIUjZEN VAN DE VERWERKENDE NIJVERHEID
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De stijging van de groothandelsprijzen van de industriële produkten,
die in 1978 een aanvang nam in verband met de verbetering van de econo-
mische activiteit, nam in het verslagjaar in kracht toe, ofschoon in het
tweede halfjaar een zekere vertraging tot uiting kwam. In november ver-
toonde het indexcijfer tegenover zijn minimumpeil van februari 1978, op
jaarbasis, een verhoging met 5,6 pct. Wanneer men die beweging vergelijkt
met de overeenstemmende ontwikkelingen die zich voordeden in de loop
van de drie voorafgaande fasen van conjunctuurexpansie, dan blijkt ze vrij
matig; dit komt nog duidelijker tot uiting wanneer men de vergelijking
beperkt tot de inheemse produkten.

De opwaartse impulsen kwamen vooral van de kant van de invoer-
prijzen, te meer daar de gemiddelde effectieve wisselkoers van de Belgische
frank licht verzwakte. Die prijsstijging van de ingevoerde produkten werd
veroorzaakt door de oplopende noteringen van de gezamenlijke industriële
grondstoffen, die nog werden opgedreven door de nieuwe verhoging van de
aardolieprijzen: vanaf het begin van het jaar tot november liep het index-
cijfer van de prijzen van de aardolieprodukten op met 33,5 pct., terwijl voor
de overige ingevoerde industriële produkten de algemene stijging gemid-
deld 8 pct. bedroeg.

Terugblikkend op de jaren zeventig stelt men vast dat, na de ontredde-
ring van 1974, de verbetering van de relatieve positie van België op het
gebied van de verkoopprijzen van de verwerkende nijverheid, berekend in
een gemeenschappelijke munt, tijdelijk onderbroken werd in het laatste
kwartaal van 1978 en het eerste van 1979, maar zich nadien verder leek
door te zetten. Wel is het zo dat die prijzen voor het hele decennium weinig
afwijken van het gewogen gemiddelde van de prijzen van de overige indus-
trielanden, wat toe te schrijven is aan de zeer sterke internationale ver-
vlechting van de Belgische economie.

5. SYNTHESE VAN DE FINANCIELE ONTWIKKELING
IN BELGIE

a) Financieringsvermogens en -behoeften

In het tweede hoofdstuk werd de specifieke ontwikkeling van de drie
grote binnenlandse economische sectoren - particulieren, vennootschap-
pen en Overheid - toegelicht. Daaruit bleek dat uit besparingen - zelf
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bepaald door inkomens en consumptieve bestedingen -, investeringen
en kapitaaloverdrachten uiteindelijk, naargelang van het geval, een
netto financieringsvermogen of een netto financieringsbehoefte voort-
vloeit.

Grafiek 23.

NETTO FINANCIERINGSVERMOGENS (+., EN -BEHOEFTEN (-) )

(In procenten vall het bruto nationale produkt tegen lopende pri;zen)

16

~ Particulieren

~ Vennootschappen

EZZI Overheid

~ Buitenland: netto-uitlening (4-.)oon of neltolening (-) van België

16

12 12 i'

- 4 - 4

-8 -8

-12 -12

1971 1973 1975 1977 1979

1 Zie Bijlege 6,' tabel 11.

De lopende verrichtingen van het geheel van die binnenlandse secto-
ren met het buitenland werden behandeld in het derde hoofdstuk, dat
echter betrekking had op de verrichtingen van de Belgisch-Luxemburgse
Economische Unie met de andere landen, terwijl in dit hoofdstuk het
Groothertogdom Luxemburg tot het buitenland b~hoort. Sluiten de be-
doelde verrichtingen met een tekort, dan betekent dit dat België meer
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goederen, diensten en overdrachten uit het buitenland ontvangt dan
het er zelf levert, zodat het buitenland middelen ter beschikking moet
stellen van de Belgische economie; omgekeerd ontvangt het buitenland
een nettolening van België als dit laatste een lopend overschot boekt.

De netto financieringsvermogens en -behoeften van de drie besproken
sectoren en het buitenland, die elkaar uiteraard compenseren, zijn in gra-
fiek 23 uitgedrukt in procenten van het bruto nationale produkt.

Daaruit blijkt dat het tekort van de Overheid opnieuw fors aangroeide
om redenen die reeds werden uiteengezet.

Naast die krachtige impuls van de Overheid op de binnenlandse
bestedingen, gingen ook de investeringen van de vennootschappen, zowel
in vaste activa als in voorraden, voor het eerst sinds vijf jaar fors naar
omhoog. De vennootschappen konden echter hun interne besparingen
aanzienlijk vermeerderen, dank zij een verbetering van hun winstpositie;
ondanks hun investeringsinspanning, bleven hun financieringsbehoeften
nagenoeg ongewijzigd. Per saldo had zich sinds 1975 een daling afgetekend,
maar toen was ze het gevolg van het lage peil van de investeringen.

De particulieren kwamen in zekere mate tegemoet aan de stijging van
de kredietvraag van de Overheid: hun financieringsvermogen nam, na drie
jaren van daling, opnieuw toe doordat er minder geïnvesteerd werd in
woningen. Die toename bleek niettemin niet toereikend om de verruiming
van de behoeften van de Overheid het hoofd te bieden; het buitenland
moest derhalve belangrijker bedragen ter beschikking stellen van de Bel-
gische economie.

Weliswaar vertoonde de uitvoer, dank zij de opleving van de wereld-
vraag, een krachtige stijging, maar deze woog niet op tegen de verslech-
tering, in het tweede halfjaar, van de ruilvoet en de groei van het volume
van de invoer; deze laatste werd bepaald door de sterke vraag naar produk-
tiegoederen voor de uitvoerindustrieën en door de reeds behandelde binnen-
landse bestedingen.

De nettolening die het buitenland - het Groothertogdom Luxem-
burg inbegrepen - aldus aan België moest verstrekken, bereikte 2,9 pct.
van het bruto nationale produkt, tegen 1,4 pct. in 1978. Die verstoring van
het externe evenwicht is vrij belangrijk; zij betekent dat in de binnenlandse
behoeften voor een steeds geringer deel wordt voorzien door binnenlandse
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TabeliS. BRUTO FINANCIERINGSBEHOEFTEN VAN DE PARTICULIEREN, DE VENNOOTSCHAPPEN EN DE
GEZAMENLIJKE OVERHEID EN DEKKINGSELEMENTEN

(Milfarden franken)

I I I I I I Il

1978 I 1979
,

1971 1972 1973 19ï4 1975 19'06 1977 19,8
Eerste 10 maanden

I I

I

I

A. Bruto financieringsbehoeften :

1. Verhoging van de verplichtingen van de
particulieren, de vennootschappen en de
gezamenlijke overheid l ..................... 162 215 240 265 351 440 469 497 4096 4716

2. Verboging van de kredieten ter financie-
ring van betalingstermijnen bij de uitvoer 4 7 5 14 5 1 16 9 6 10

3. Totale bruto financieringsbehoeften
(= A.l + A.2) .............................. 166 222 245 279 356 441 485 506 415 481

B. DekkingseZementen :
1. Vorming van financiële activa in Belg i-

sche franken door particulieren en vennoot-
schappen 2 .................................... 183 229 245 257 348 411 425 416 329 325
al Verhoging van de bankbiljetten in het

Ibezit van de particulieren ............... 13 19 15 17 33 16 28 21 8 - 1
b) Verboging van de geblokkeerde (mo-

Inetaire reserve) en vrije tegoeden van
de financiële instellingen bij de N atio-

Ina.le Bank van België .................. ... 14 22 - 12 - 21 2 ... 4 1 - 1
c) Saldo (= B.l - B.la - B.lb) ...... 170 196 208 252 336 393 397 391

I

320 327
2. Kapitaalinvoer andere dan vermeld sub.

43 ................................................ 38 31 33 45 45 27 72 62
I

35 57
3. Statistische aanpassing ........................ - 6 - 3 3 - 13 - 17 - 20 - 23 ... I 127 177
4. Kapitaalinvoer in deviezen door de open- I

bare sector 4 •.•...•.•.••..••..•••..••..•••...••. - 36 - 20 - 4 - 1 - 1 ... 2 11 I 12 56
a 1 Schatkist .................................... - 29 -14 - 3 - 2 - 1 - 1 - 1 11 I 12 38

!b) Andere 5 .................................... - 7 - 6 - 1 1 ... 1 3 .. . I ... 18
5. Verhoging van het binnenlandse beroep op

I
de Nationale Bank van België ............... ... 18 5 - 4 - 7 41 37 42 36 24

c. Schaarste op de financiële markt : i
(= A.3 - B.lc - B.2 - B.3 = B.4 + I

B.5) - 36 - 2 1 - 5 - 8 41 39 53 I 48 80................................................
I

l Jaarcijfers: som van de eindtotalen van tabellen 2 en 4 en van de voorlaatste kolom van tabel 5 (met positief teken).
2 Som van de bedragen in de tweede, derde en vijfde kolom van tabellen in de eerste kolom van tabel 3. Zie Bijlage 6, tabel 12.
3 Som van de wijzigingen in de brutoverplichtingen van de vennootschappen tegenover het buitenland en in deviezen tegenover België, in de nettoverplichtingen in deviezen tegenover

België en in het buitenland van de particuliere financiële instellingen en in de nettoverplichti ngen in Belgische franken tegenover het buitenland van de particuliere financiële instellingen en
de Overheid, met uitsluiting van die welke geacht worden de tegenpost te zijn van de vorming van financiële activa. in Belgische franken in het buitenland (die men reeds telde in
rubriek B.1).

4 Zowel rechtstreeks uit het buitenland als via de particuliere financiële instellingen.
5 Gezamenlijke overheid andere dan de Schatkist, overheidsbedrijven en openbare kredietinstellingen.
6 Exclusief de Sociale Zekerheid.
7 Inclusief de Sociale Zekerheid.
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middelen, m.a.w. dat de bestedingen de jongste jaren een peil bereikten
dat niet geheel meer in overeenstemming is met de structurele eigenschap-
pen en het concurrentievermogen van de Belgische economie.

b) Dekking van de bruto financieringsbehoeften en weerslag op de toestand van de
financiële instellingen

Zoals reeds uiteengezet werd in hoofdstuk 2, verhoogden de vennoot-
schappen, over de eerste tien maanden, hun brutoverplichtingen met
fr. 116 miljard, tegen III miljard in 1978, en de particulieren met
fr. 112 miljard, tegen 101 miljard; het netto financieel tekort van de
Overheid bereikte fr. 243 miljard, tegen 197 miljard. In totaal bedroegen
de financieringsbehoeften van de drie binnenlandse sectoren samen
fr. 471 miljard, tegen 409 miljard in het voorgaande jaar. Voegt men
daarbij de opneming, door de vennootschappen, van bankkredieten die
de financiering van betalingstermijnen bij de uitvoer als zichtbare econo-
mische bestemming hebben - en die geen deel uitmaken van de boven-
genoemde verplichtingen van de vennootschappen, aangezien het strikt
genomen gaat om kredieten verstrekt aan het buitenland -, dan zouden
de totale financieringsbehoeften voor de beschouwde periode fr. 481 mil-
jard hebben bedragen, tegen fr. 415 miljard.

Die behoeften werden gedekt via verschillende financieringskanalen.
Veruit de belangrijkste bijdrage wordt normaal geleverd door de nieuwe
financiële activa in Belgische franken gevormd door de particulieren en
de vennootschappen. Men moet echter de verhoging van de biljetten bij
de particulieren uitsluiten, want in de mate waarin de besparingen in de
beschouwde periode de vorm aannamen van biljetten, verschaften ze geen
middelen waarmee de financiële instellingen, exclusief de Bank, kredieten
hadden kunnen verlenen en veroorzaakten ze een verkrapping van de geld-
markt. Om dezelfde reden moet men van de vorming van financiële activa
in Belgische franken de vermeerdering van de tegoeden van de financiële
instellingen bij de Bank aftrekken : eventuele monetaire reserve, biljetten,
vrije tegoeden in rekening.

Het bedrag van de biljetten bij de particulieren is in de eerste tien
maanden met fr. 1 miljard gedaald, terwijl het in 1978 met fr. 8 miljard was
gestegen. Vit grafiek 24 blijkt dat die vertraging verband houdt zowel
met de relatief langzame stijging van het beschikbare inkomen als met
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de zeer hoge rentestand, die, zoals reeds werd aangestipt, het publiek ertoe
aanspoorde zijn kastegoeden beperkt te houden. Uiteindelijk stegen de
financiële activa in Belgische franken, met uitsluiting van de biljetten en
de vrije tegoeden van de financiële instellingen, gedurende de beschouwde

Grafiek 24.

BILJETTEN BIJ DE PARTICULIEREN, BESCHIKBAAR INKOMEN VAN DE
PARTICULIEREN EN RENTE VAN GEWONE TERMIJNDEPOSITO'S
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maanden met fr. 327 miljard, een bedrag dat weinig hoger ligt dan dat van
1978, nI. fr, 320 miljard.

De vorming van financiële activa in Belgische franken volstaat reeds
sinds geruime tijd niet meer om de genoemde bruto financieringsbehoeften
geheel te dekken. Het verschil wordt gefinancierd door kapitaalinvoer uit
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het buitenland en een verhoging van het beroep op de Bank, de laatste
kredietgever.

De kapitaalinvoer uit het buitenland omvat verrichtingen van zeer
uiteenlopende aard. Het is zeer moeilijk al die verrichtingen te omschrijven
als ofwel werkelijk spontaan tot stand gekomen ofwel uitgelokt door de
binnenlandse fondsenschaarste : voor sommige, zoals de kapitaalinvoer
uit hoofde van de oprichting van en de participatie in vennootschappen
in België door het buitenland, laat het spontane karakter weinig twijfel;
maar voor andere, zoals de gewone leningen van particuliere bedrijven
in het buitenland, blijkt niet zonder meer of zij al dan niet door de
binnenlandse krapte aan middelen geïnduceerd werden.

Uiteindelijk kan men slechts de leningen in deviezen door de openbare
sector met absolute zekerheid toeschrijven aan die krapte. Alle overige ka-
pitaaltoevloeiingen (rubriek B.2 van tabel 15) werden dan ook beschouwd
als spontane kapitaalinvoer en, bijgevolg, net zoals de vorming van finan-
ciële activa in Belgische franken (rubriek B.lc), als middelen die op de
markt worden aangeboden om de bruto financieringsbehoeften (rubriek
A.3) te dekken.

De gezamenlijke middelen die in de loop van de eerste tien maanden
zijn aangeboden, stegen aldus, rekening houdend met een statistische aan-
passing, van fr. 367 miljard in 1978 tot fr. 401 miljard. Aangezien de bruto
financieringsbehoeften aanzienlijk sterker toegenomen zijn, namelijk, zoals
reeds vermeld, van fr. 415 tot 481 miljard, steeg de kapitaalschaarste
- zijnde het verschil tussen deze financieringsbehoeften en de boven-
vermelde aangeboden middelen -, die in 1976 en 1977 al vrij aanzienlijk
was geweest, van fr. 48 miljard voor de eerste tien maanden van 1978
tot fr. 80 miljard.

Natuurlijk moet men er rekening mee houden dat die cijfers ((ex post ))
werden opgesteld en derhalve onvermijdelijk slechts een onvolledig beeld
verstrekken van de echte spanningen zoals die uit de ontwikkelingen IC ex
ante ))voortvloeiden. Deze spanningen kwamen bijvoorbeeld ook tot uiting
in renteverhogingen op de binnenlandse markt; welnu, waren die verho-
gingen minder sterk geweest, dan zouden de vorming van financiële activa
in Belgische franken en de (( spontane ))kapitaalinvoer minder belangrijk
uitgevallen zijn, zodat de kapitaalschaarste, zoals berekend in rubriek C van
tabel 15, groter zou zijn geweest. De hier gehanteerde methode om die
schaarste te ramen, is dan ook niet geheel nauwkeurig; toch heeft zij de ver-
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dienste een bepaalde aanwijzing te geven over het verloop van de span-
ningen op de financiële markt van de ene tot de andere periode.

Tabel 16.

TEGENPOSTEN VAN DE SCHAARSTE AAN MIDDELEN
OP DE BELGISCHE FINANCIELE MARKT

(Veranderingen in miltarden franken)

Andere finnnciering van de
Voor- financiële instelfingen door de

schotten Nationale Bank von België
van de

Direct en Nationale Voor-
Bank van schobten

Vrrplich- indirect België inclusief
tingen in beroep unn voorschot-
deviezen van de het Ren- ten aan Eilld-
vnn de Schutkist tenfonds Her· het Ren- totnul

overheids- op de voor de disconto tenfonds Totaal
sector 1

Nationale Iinancie- van voor deBank van ring van handels- finnncie-België 2 zijn porte- pnpier .ring van
feuille interven-

overheids- ties op de
fondsen daggeld- (g)=markt (f)= (a)+(b)

(n) (h) (e) ( rI) (e) (d) +(e) +(c)+([)

1971 ........................... 7 36 + 7 + 7 36

1972 ........................... 6 16 +19 + 1 + 20 2

1973 ........................... 1 7 + 8 + 1 + 9 + 1

1974 ........................... + 1 + 3 7 2 9 5

1975 ........................... + 1 9 9 8

1976 ........................... + 1 + 16 +24 + 24 + 41

1977 ........................... + 3 + 15 + 7 +14 + 14 + 39

1978 ........................... + 25 + 7 +18 + 3 + 21 + 53

1979 ........................... + 29 + 79 + 9 + 2 3 1 +116

1978 Eerste 10 maanden ... + 30 2 +17 + 3 + 20 + 48
1979 Eerste 10 maanden ... + 18 + 70 - 5 3 8 + 80

l Andere dan de Schatkist.
2 Zie tabel G, kolom 4.

De kapitaalschaarste op deze markt werd voor een deel opgevangen
door deviezenleningen van de openbare kredietinstellingen, de overheids-
bedrijven en de overheidssector, exclusief de Schatkist: ze bereikten een
nettobedrag van fr. 18 miljard tijdens de eerste tien maanden. In 1978
gingen die instellingen geen dergelijke leningen aan. Nog belangrijker
was de nieuwe financiering van de Schatkist door de Bank in de vorm
van het beroep op de rechtstreekse kredietmarge, van de bijzondere bij-
stand aan het Rentenfonds en van de verkoop door de Schatkist aan de
Bank van geleende vreemde valuta's : in totaal bedroeg die financiering
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tijdens de eerste 10 maanden fr. 70 miljard, tegen fr 30 miljard in 1978;
voor het hele jaar bereikte ze zelfs fr. 79 miljard, tegen fr. 25 miljard
in 1978.

De gewone voorschotten van de Bank aan het Rentenfonds met het
oog op de financiering van de portefeuille overheidsfondsen van dit laatste,
bleven tijdens de eerste tien maanden onveranderd; voor het hele jaar zijn
ze echter gestegen met fr. 9 miljard, tegen fr. 7 miljard in 1978. De stijging
in het afgelopen jaar houdt verband met het feit dat het uitstaande bedrag
van de netto-emissies van certificaten van het Rentenfonds in het laatste
kwartaal sterk terugliep, terwijl de portefeuille overheidsobligaties van het
Fonds verder bleef aangroeien.

De overige kredieten van de Bank aan de financiële instellingen,
via de herdiscontering van handelspapier en de toekenning van voor-
schotten op onderpand, inclusief de voorschotten aan het Rentenfonds ter
regulering van de daggeldmarkt, vertoonden tijdens de eerste tien
maanden een vermindering met fr. 8 miljard, tegen een stijging met
fr. 20 miljard in 1978. Voor het hele jaar is die overige kredietverlening
van de Bank aan de financiële instellingen per saldo weinig veranderd,
nadat ze in 1978 toenam met fr. 21 miljard; door laatstgenoemde aangroei
waren de beschikbare marges op de herdiscontoplafonds van de finan-
ciële instellingen bij de jaarwisseling van 1978 trouwens op een relatief
laag peil gevallen.

Een nieuwe belangrijke stijging van het beroep van de financiële in-
stellingen op de Bank was in het afgelopen jaar niet mogelijk, aangezien de
Bank de verkrapping van de geldmarkt, die een gevolg was van de reeds
beschreven omvangrijke afvloeiingen van deviezen, niet heeft willen com-
penseren door een overeenkomstige verruiming van de mobiliseringsmoge-
lijkheden van de financiële instellingen. De herdiscontoplafonds van deze
laatste ondergingen alleen de normale kwartaalaanpassingen : voor de
gezamenlijke instellingen vermeerderden ze van fr. 88 miljard per eind
december 1978 tot fr. 98 miljard een jaar later. De voorschottenquota's wer-
den zelfs helemaal niet aangepast.

Het additionele beroep van de Schatkist op de Bank vertegenwoor-
digde een groeiend aandeel van haar netto financieringsbehoeften. Terwijl
die verhouding in het begin van de jaren zeventig nog negatief was, aan-
gezien de Schatkist haar schuld tegenover de Bank verminderde, steeg
ze sprongsgewijs van l pct. in 197.5 tot 12 pct. in 1976, waarna ze zich
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Grafiek 25,
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gedurende twee jaar om en bij dit peil stabiliseerde; in het voorbije jaar
maakte ze een nieuwe sprong, ditmaal tot 35 pct. van de totale finan-
cieringsbehoeften voor de eerste tien maanden en tot ·'37pct. voor het hele
jaar.

Tabel 17.

RELATIEVE BELANGRIJKHEID VAN HET BEROEP VAN DE SCHATKIST
EN VAN DE FINANCIELE INSTELLINGEN OP DE NATIONALE BANK VAN BELGIE

Vernnderin-
Verand erin- Veranderin- gen van de
gen van liet gen van het kredieten in
beroep van

Ncbto-Iinnn- beroep van BF door die
cieringsbe- -de finan- instellingende Sehatkist

~ x ioo ciële instel- verstrekt ~XlOOop de hoeften van (c)= lingen op aan de be- (f)=
Nationale (b) (e)
Dunk Yon de Schatkist de Nationale drijven, de
België 1 Bunk van particulieren

België 2 en aan het
buitenland

(a) (b) (d) (e)

(M il';ardcn franken) (In procenten) (Miliarden franken) (In procenten)

1971 ........................... - 36 + 34 - 106 + 7 + 75 9

1972 ........................... - 16 + 64 - 25 + 20 + 116 li'

1973 ........................... - 7 + 51 - 14 + o + 142 6

1974 ........................... + 3 + 57 5 - o + 139 - 6

1975 ........................... + 1 + 110 1 - o + 15G - 6

1976 ........................... + 1G + 133 12 + 2-t + 218 11

1977 ........................... + 15 + 1G8 [) + 14 + 230 6

1978 ........................... + 25 + 183 14 + 21 + 229 9

1979 ........................... + 7g + 212 37 - 1 n.b. n.b.

1978 Eerste 10 maanden ... + 30 + 185 ]0 + 20 + 173 12
1979 Eerste 10 maanden ... + 70 + 198 35 - 8 + 178 - 4

1 Zie tabel 1G. kelern (b).
2 Zie tabel 10. kolom (I).

In tegenstelling hiermee vertoonden de veranderingen van het beroep
van de financiële instellingen op de laatste kredietgever, uitgedrukt in
verhouding tot de stijging van de door die instellingen aan de bedrijven,
de particulieren en het buitenland in Belgische franken verleende kredie-
ten, geen opwaartse trend; tijdens de eerste tien maanden van 1979 was
die verhouding zelfs negatief.

De schaarste aan middelen op de Belgische financiële markt bleef blijk-
baar niet zonder invloed op de liquiditeit van de financiële instellingen :
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Tabel 18.

INDICATORE~ VAN DE LIQUIDITEIT VAN DE FINANCIELE INSTELLeilGEN

(Inmiljarden franken)

I

Portefeuille overheidspapier
D..rggeld . Netto-uif leni ngan (Schatkistcertificaten en certificaten Beschikbare marges op de herdiscontoplafonds

van het Rentenfonds )

Ban leen 11~:;:~':~'t,::~eI J'n-ticuliere I 'l'otnul I Banken Il?:'~~:t~~:I Par-ticultere I Totaal Banken Il?r~~~:~~:I Par-ticuliere I 'I'oteal
stellingen spnorlc.ssen stellingen spaarkessen stellingen spaarkassen

(Veranderingen t.O.V. het einde l'an het voorafgaande jaar)

1971 ........................... - 4 + 1 + 1 - 2 . .. + 5 . .. + 5 + 4 ... . .. + 4
1972 ........................... - 3 ... - 1 - 4 - 2 - 5 . .. - 7 - 4 + 3 . .. - 1
1973 ........................... + 2 + 1 + 1 + 4 + 4 - 8 " . - 4 - 6 - 1 . .. - 7
1974 ........................... - 3 .. . - 1 - 4 + 1 + 4 + 1 + 6 . .. ... ... . ..
1975 ........................... + 5 . .. + 1 + 6 ... + 20 ... + 20 + 15 ... + 1 + 16
1976 ........................... - 4 - 2 ... - 6 + 20 - 5 ... + 15 - 7 - 1 . .. - 8
1977 ........................... + 2 - 2 ... ... - 27 + 48 - 2 + 19 ... + 6 + 2 + 8
1978 ........................... . .. + 3 - 1 + 2 + 12 - 32 + 2 - 18 - 5 ... + 1 - 4
1979 ........................... - 5 - 2 + 1 - 6 + 6 - 7 ... - 1 " . ... - 1 - 1

1978 Oktober ............... - 2 + 3 - 2 - 1 + 10 - 9 + 1 + 2 - 5 + 1 + 1 - 3

1979 Oktober ............... + 5 - 3 ... + 2 + 8 - 2 - 1 + 5 - 1 + 3 . .. + 2

(Gemiddelde uitstaande bed'ragen) 1

HI78 Ie kwartaal ............ 2 ... 1 3 21 107 1 129 23 8 4 35
2e kwartaal ............ 2 ... 1 3 26 102 2 130 27 9 4 40
3e kwartaal .......... "' 2 ... 1 3 33 86 3 122 22 8 4 34
4e kwartaal ............ 2 1 ... 3 27 82 1 110 10 7 4 21

1979 Ie kwartaal ............ 3 ... 1 4 37 83 2 122 16 7 4 27
2e kwartaal ............ 4 ... 1 5 52 104 2 158 13 8 4 25
3e kwartaal ............ 2 ... 1 3 54 75 1 130 12 8 4 24
4e kwartaal ............ 3 ... 1 4 37 64 1 102 8 8 3 19

,-- -

1 Daggeld en beschikbare marges op de herdiscontoplafonds : daggemiddelden. Portefeuille overheidspapier : bij de berekening van deze gemiddelden werden de bedragen van het begin
en vnn het einde der periode eenmaal, en de bedragen van het einde der tussenliggende maanden tweemaal geteld.



het daggemiddelde van hun gezamenlijke beschikbare marges op de her-
discontoplafonds was tijdens elk van de vier kwartalen heel wat kleiner dan
tijdens de overeenkomstige kwartalen van 1978; dat was vooral het geval
voor de banken. Naar het einde van het jaar toe hebben de financiële
instellingen ook minder beleggingen gedaan in overheidspapier : de gemid-
delde uitstaande bedragen van de portefeuilles schatkistcertificaten en eer-
tificaten van het Rentenfonds van de banken, de openbare kredietinstel-
lingen en de particuliere spaarkassen, bedroegen tijdens het vierde kwartaal
fr. 102 miljard, tegen fr. 110 miljard in 1978.

ci Rentetarieven en geldheleid

Behalve in de periodes van valuta-onrust, toen de Bank een restric-
tief geldbeleid moest voeren, heeft zij er vanaf 1975 hoofdzakelijk naar ge-
streefd de economische groei in de hand te werken. Zo ook werd de directe
begrenzing van de stijging van de kortlopende kredieten van de financiële
instellingen aan de bedrijven, die in oktober 1978 werd ingevoerd, reeds
eind december van dat jaar opnieuwafgeschaft. Vanaf dat ogenblik wer-
den de rentetarieven het overwegende instrument van het geldbeleid.

Tot eind april 1979 was de hantering van dat instrument op een ver-
laging van het rentepeil gericht. Vanaf de maand mei was de Bank echter,
ten gevolge van nieuwe spanningen op de valutamarkt en onder invloed
van de stijging van de rente op de buitenlandse geldmarkten, genoodzaakt
haar monetair beleid een andere wending te geven.

Nadat de gewogen gemiddelde rentevoet van de kredieten van de Bank
tussen eind juni en eind oktober 1978, een periode van valuta-onrust, ge-
stegen was van 5,50 tot 7 pct., ging hij, ondanks een lichte verhoging in
december 1978, opnieuw naar omlaag: eind april 1979 was hij tot 6,15 pct.
gedaald. Op 3 mei verhoogde de Bank echter, naar aanleiding van de reeds
vermelde spanningen op de valutamarkt, haar officiële discontovoet, die
onveranderd was gebleven sinds 27 juli 1978, van 6 tot 7 pct., bij die gele-
genheid schortte zij het vanaf 12 oktober 1978 toegepaste herdisconto-
plafond B opnieuwop; de rente op dat subplafond was trouwens op 8 maart
1979 van 7,50 tot 7 pct. verlaagd. Vier opeenvolgende verhogingen brachten
die officiële discontovoet op 13 december op 10,50 pct., terwijl de speciale
rentevoet op het subplafond B, dat op 29 juni opnieuw was ingevoerd, tot
12,50 pct. steeg. Van eind april tot eind december is de gewogen gemid-
delde rentevoet van de Bank dan ook geleidelijk gestegen van 6,15 tot
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Grafiek 26.

RENTEPEHCENTAGES VAN DE NATIONALE BANK VAN BELGlE l
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3 Discontovoet toegepast door de Nationale Bnulc van België wanneer het lJerdiscontering- en Wearborgiustituut gebruik
maakt van zijn mogelijkheid om b:j de Bank. binnen een vastgestelde grens, papier te herdisconteren dat niet ill
mindering is gebracht op de herdiscontoplafonds van de financiële instellingen.

4 Aan het einde vun de maand. Dit percentage kun VUil dag tot dag schommelen binnen ecu deor de Regentenraad van
de Nationale Bank van België vastgestelde merge.

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

indirecte wijze kredieten aan de bedrijven en pru-ticulieren finnnciercn. Voor de berekening ervan is het gemiddelde
gemaakt van de verschillende rentepercentnges , gewogen met het uitstaande bedrag van de finüncieringan verkregen
door deze instellingen tegen die rentepercentages. Aan het einde van de muand geldend rentepercentage. De gewogen
gemiddelde rentevoet wordt slechts vanaf juli HJ74 berekend.



Grafiek 27.
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1 Iientepcrccutnge vnn de buitenlandse munt min rentepercentage van de Euro-Belgische frank,

11,53 pct. Die verhoging was aanmerkelijk groter dan tijdens de vroe-
gere periodes van valuta-onrust: in de loop van het eerste kwartaal van
1976 beliep ze 2,1 pct., van juni tot oktober 1976 3,9 pct., van oktober tot
december 1977 2 pct. en van juni tot oktober 1978 1,5 pct.

Aangezien het wenselijk was de invoerprijzen te stabiliseren en met
dit doel de positie van de Belgische frank op de valutamarkten te hand-
haven, was de verhoging van de rentetarieven ten volle verantwoord. Ze
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Grafiek 28.
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1 Zie Bijlage G, tabel 19.
2 Percentages geldend aan het einde van de maand.
3 Vóór de rnaend juli 1073 : deposito's in Euro-Belgische franken (3 maanden}.
4 Van 23 oktober 1973 tot 1 januari 197G, van 30 januari 197G tot 9 rnaart 1978, van 17 tot 23 maart 1978 en met

ingang van 12 oktober 1978 : 120 dagen looptijd en minder. Van 24 mnarf tot 11 oktober 1978 : van 31 tot 120 dagen
looptijd. Voor de andere periodes : van G1 tot 120 dagen looptijd.

5 Daggemiddelden per maand.
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was evenwel niet aangewezen om de zuiver interne doelstellingen van de
economie te verwezenlijken : het eonjunctuurherstel was weliswaar on-
miskenbaar op gang gekomen, maar het stadium van een overdreven, en
bijgevolg inflatoire expansie van de totale vraag was zeker nog niet bereikt.
De Belgische geldmarkttarieven werden echter meegezogen door de hausse-
beweging die zich voordeed op de buitenlandse geldmarkten en waarvan
de kenmerken en oorzaken in hoofdstuk 1 werden beschreven. Gelet op het
relatief kleine inflatiepercentage in België, was de reële geldmarktrente,
dus na aftrek van de prijsstijging, er in april1979 nog merkelijk hoger dan
in de meeste andere landen. Het zijn echter de nominale verschillen tegen-
over de buitenlandse rentetarieven - die trouwens, op het ogenblik dat, in
november 1979, de rente van de Euro-Belgische frank een maximun
bereikte, niet groter, maar integendeel meestal kleiner waren dan tij-
dens vroegere valutacrises - die een dwingend gegeven vormen voor de
monetaire autoriteiten wanneer zij ernaar streven de uitvoer van kapitaal
tegen te gaan of de terugvloeiing ervan in de hand te werken; dank zij de
grotere stabiliteit van de wisselkoersen, met name tussen de landen die lid
zijn van het Europees Monetair Stelsel, zullen de beleggers en debiteuren
zich immers veeleer door het verloop van de nominale rente, dat een vast-
staand gegeven is, laten leiden en minder door wisselvallige gegevens,
zoals het gevaar van veranderingen in de wisselkoersen.

Onder invloed van de wedloop in de verhoging van de rentetarieven
in het buitenland, vermeerderden ook de Belgische geldmarkttarieven -
toegepast onder de financiële instellingen - en de daarmee nauw verbon-
den rentepercentages, zoals die van de grote deposito's en van de deposito's
van niet-ingezetenen, zeer aanzienlijk. Neemt men de rente van de inter-
bancaire deposito's voor drie maanden als indicator van het verloop van de
geldmarkttarieven, dan stelt men vast dat zich tussen eind april en eind no-
vember een stijging met 6,8 pct. voordeed; ook die stijging was groter dan
tijdens de voorgaande periodes van spanningen op de valutamarkt : ze
bedroeg 4,3 pct. in het eerste kwartaal van 1976, 5,8 pct. van juni tot okto-
ber 1976, 3,2 pct. in november en december 1977 en 4,6 pct. tussen april
en oktober 1978. De rente op de grote deposito's van fr. 5 tot 20 miljoen
steeg van haar kant met 7 pet. tussen eind maart en eind november 1979.

De andere creditrentepereentages op korte termijn, die na overleg
gewijzigd worden, vertoonden een veel geringere elasticiteit dan de geld-
markttarieven : zo werd de rente van de gewone deposito's voor drie
maanden bij de banken tussen 16 januari en 29 november slechts met
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2 pct. verhoogd, namelijk van 4,50 tot 6,50 pct. De betrekkelijk geringe
stijging van die zogenaamde lijsttarieven droeg ongetwijfeld bij tot de
toegenomen vorming van financiële activa in Belgische franken in het

Grafiek 29.
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l Rentepercentages vóór belnstingheffing bij de bron. Zie Bijlage G, tabel 20.
2 Indicatieve rentepercentages voor de deposito's van fr. 5 tot 20 miljoen.
3 Met inbegrip yan de getrouwheidspremie. Fictéef bruto rentepercentage : doordat de inkomens uit inlagen op gewone

spaarboekjes thans ten belope van fr. 15.000 per jaar vrijgesteld zijn van belasting, kan hun werkelijke rentevoet
niet worden vergeleken met de vorige rentepercentages; het fictief bruto rentepercentego is cell geldjge vergelijkingsbasis
in het geval van de particulier die van de inkomens uit zijn nndere beleggingen niet minder of niet, meer afdraagt dan
de bij de bron geheven belasting.

buitenland, die nadien opnieuw terugvloeiden in de vorm van leningen
aan Belgische banken tegen geldmarkttarieven; het gevolg hiervan was
dat de gemiddelde kostprijs van de werkmiddelen van de Belgische finan-
ciële instellingen omhooggeduwd werd.

De debetrentepercentages voor kort krediet van de financiële instel-
lingen sluiten nauwaan bij het verloop van de geldmarktrente en stegen
derhalve aanzienlijk vanaf het tweede kwartaal : de minimum effectieve
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rente - die aangerekend wordt aan eersterangscliënten - voor disconto-
kredieten, voor gewone kaskredieten en voor « straight loans )) vermeer-
derde bij de grote banken bijvoorbeeld met respectievelijk 6,2.5 pct.,
6,25 pct. en 6,70 pct. tussen eind april en eind december.

Zoals de rentepercentages op de geldmarkt, zijn de rendementen van
de overheidsleningen tijdens het eerste kwartaal van 1979 licht gedaald;
het brutorendement op de eindvervaldag van de leningen van de Staat
en het Wegenfonds verminderde aldus van 9,11 pct. in januari tot 8,91 pct.
in maart. De stijging van de geldmarkttarieven, die zich in de maand mei
aftekende, was echter voor de financiële instellingen de aanleiding tot
arbitrageverrichtingen tussen kortlopende en langlopende activa die koers-
dalingen op de secundaire markt van de overheidsfondsen tot gevolg had-
den; dientengevolge vermeerderde het beursrendement met 0,5 pct. in het
tweede kwartaal. De reeds behandelde schaarste aan financieringsmiddelen
had, meer fundamenteel, tot gevolg dat de financiële instellingen een rui-
mer deel van hun middelen besteedden aan de financiering van hun kre-
dieten aan de bedrijven en particulieren en dat ze derhalve minder inschre-
ven op overheidsfondsen dan het vorige jaar. De overheidssector reageerde
hierop met een beperking van het aantalopenbare emissies van grote
leningen en een omvangrijker beroep op kredieten in buitenlandse valuta's;
bovendien bood hij, vanaf de herfst, aantrekkelijker voorwaarden voor zijn
leningen. Aldus is het brutorendement op de eindvervaldag van de leningen
van de Staat en van het Wegenfonds opgelopen van 8,91 pct. in maart tot
10,93 pct. in november; zijnerzijds is het brutorendement van de doorlo-
pend uitgegeven kasbons voor la jaar Van de openbare kredietinstellingen
tussen januari en december gestegen van 8,50 tot 10,88 pct. Aldus over-
troffen die percentages hun vroeger maximumpeil. Hun verhoging bete-
kende voor de particulieren een aansporing om hun langlopende beleggin-
gen van besparingen in België te verrichten. Op het ogenblik dat de
Belgische rendementspercentages een minimum bereikten -- eind februari
1979 - bedroeg het rendementsvoordeel voor een Belg die belegde in
Euro-obligaties in dollars op de internationale markt, of in overheidsfondsen
van het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten en Nederland in plaats
van in Belgische overheidsfondsen, rekening houdend met de eventuele
afhouding aan de bron, respectievelijk 2,3, 2,2, 1,3 en 1,3 pct. Beleggingen
in Duitse overheidsfondsen leverden toen echter 2 pct. minder rendement
op dan in Belgische. Op het ogenblik dat de Belgische rente een maximum
bereikte, in december 1979, bestond er, afgezien van beleggingen in Duitse
mark, nog steeds een renteverschil ten nadele van de beleggingen in Bel-
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Grafiek 30.
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Bronnen Internationale markt : Bondtrade, Verenigd Koninkrijk : Bank of England. Berekeningen door de Nationale
Bank van België. Verenigde Staten : Federal Reserve Bulletin, Bondsrepubliek Duitsland : Financiële Statie-
tieken van de Orgnnisntie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling. Berekeningen door de Nationale
Bank van België. Nederland : Kwartaalbericht - De Nederlnndsche Bank.

1 Buitenlands rendementspercentuge min rendemeutspercentnge op de beurs van de obligaties van de Belgische Staat met
een looptijd van meer dan vijf jaar. Percentage na eventuele belustingheffing bij de bron, namelijk voor België :
roerende voorheffing van 20 pct.; voor het Verenigd Koninkrijk : veranderlijk basistarief van de belasting op het
inkomen; voor de Bondsrepubliek Duitsland : helasting op de coupons van 25 pct. Zie Bijlage û, tabel 21.

2 Rendement van de Euro-obligaties in dollars voor meer dan 7 jaar.
3 Rendement van de staatsobligaties op de secundaire markt (20 jaar).
4 Rendement van de obligaties van de Bondsregering op de secundaire markt (10 [uur en meer).
5 Rendement van de obligaties van de overheidssector op de secundaire markt.
6 Rendement van de nieuwste drie langlopende staatsleningen.
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gische franken, maar de vermindering van dit verschil vanaf februari was
er mede oorzaak van dat de aankopen van buitenlandse effecten tot een
relatief laag niveau terugliepen.

De debetrentepercentages voor lang krediet, met name voor inves-
teringskredieten en hypothecaire leningen, die vooral beïnvloed worden
door de creditrente op kasbons enobligaties, enerzijds, en op spaar-
boekjes, anderzijds, ondergingen tegenover medio 1978 een minimum ver-
hoging met 1,5 pct.

De verhoging van de hypothecaire rente oefende wellicht een rem-
mende invloed uit op de bestedingen van de gezinnen in de woning-
bouw. Dat gedeelte van de verbruiksultgaven van de gezinnen dat gefi-
nancierd wordt door verbruikskrediet, d.w.z. ongeveer 5 pct. van het

Grafiek 31.

VERLOOP VAN ENKELE CREDIT- EN DEBETRENTEPERCENTAGES
OP LANGE TERMIJN

Investeringskredieten van de Nationale Maatschappij voor Krediet oon
de Nijverheid

Hypothecaire kredieten van de Algemene Spaar-en lijfrentekas
e·------. Staatsleningen voor meer dan 5 joar l
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l Rendement bij de uitgifte tot. de uiteindelijke vervaldag. Inclusief de leningen van het Wegenfonds.
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totaal, werd daarentegen niet beïnvloed door de algemene rentestijging,
aangezien de maximum lastenpercentages in 1979 geen wijziging onder-
gingen.

Hunnerzijds zijn de investeringen van de bedrijven in vast kapitaal
of in voorraden afhankelijk van een ruim geheel van factoren, zoals het
conjunctuurverloop, de winst- en inflatieverwachtingen, de overheids-
stimulansen en de debetrente voor investeringskredieten, disconto-, accept-
en kaskredieten, waarbij het erg moeilijk is de weerslag van die verschil-
lende determinerende factoren afzonderlijk te berekenen. In het afgelopen
jaar werd de negatieve invloed van het hoge rentepeil klaarblijkelijk
meer dan goedgemaakt door de positieve invloed van andere factoren,
waaronder de betere winstverwachtingen.

Men kan wel de bijkomende kosten berekenen die uit een stijging van
de debetrente voortvloeien. Eind oktober 1979 werd het uitstaande
bedrag van de financiële verplichtingen van de bedrijven geraamd op
fr. 1.934 miljard. De op jaarbasis uitgedrukte, verschuldigde rentelast op
dit bedrag is afhankelijk van de looptijd van de opgenomen kredieten, de
vorm van die verplichtingen, de recente ontwikkeling van de debetrente
en, wat de kredieten op lange termijn betreft, ook het verloop van die rente
in het verleden. Houdt men, voor zover mogelijk, rekening met die verschil-
lende factoren, dan kan de rentelast eind oktober 1979 op jaarbasis op
fr. 198 miljard worden geraamd. Volgens dezelfde berekeningen bedroeg
de rentelast fr. 146 miljard eind oktober 1978 en slechts fr. 51 miljard in
1970. Ofschoon het hier gaat om nominale bedragen, kan niet ontkend wor-
den dat hun aangroei een factor van verhoging van de produktiekosten is
geweest : uitgedrukt in procenten van de toegevoegde waarde van de niet-
financiële bedrijven is die rentelast verhoogd van 4,9 pct. in 1970 tot 6,8 pct.
eind 1978.

De toename van de financiële lasten, die tijdens de periode van ok-
tober 1978 tot oktober 1979 fr. 52 miljard beliep, zou, in de veronder-
stelling van ongewijzigde rentetarieven, slechts fr. 15 miljard bedragen
hebben. Men mag dus stellen dat slechts 29 pct. toe te schrijven is aan een
groter beroep van de bedrijven op krediet, en de rest aan de rentestijging;
de gewogen gemiddelde effectieve rente vermeerderde tijdens de vermelde
twaalf maanden met 2 pct.

90



Beheer





Met ontroering vernam de Bank het overlijden van eredirecteur
Marcel Lefebvre, op 7 april 1979.

Na hoge functies te hebben waargenomen in het Herdiscontering-
en Waarborginstituut, werd de heer Lefebvre op 28 mei 1953 tot directeur
van onze Instelling benoemd.

Hij heeft zijn mandaat op voorbeeldige wijze, met grondige kennis
van zaken en bekwaamheid, vervuld tot hij op 27 juni 1968 zijn ambt
neerlegde; hij was toen 67 jaar oud .

. De herinnering aan de heer Lefebvre, die steeds een minzame en
boeiende persoonlijkheid is geweest, zal getrouw worden bewaard.

** *

Krachtens artikel 83 van de statuten is de gewone algemene verga-
dering op 26 februari 1979 overgegaan tot de verkiezing van de regenten
en de censoren wier mandaat verviel.

Zij vernieuwde de mandaten van regent van de heer Hendrik
Cappuyns, kandidaat voorgesteld door de Minister van Financiën, van
de heer Jozef Houthuys, gekozen op de voordracht van een der meest
representatieve organisaties van de werknemers, en van de heren Raymond
Pulinckx en Jan Hinnekens, respectievelijk gekozen op de voordracht van
de meest representatieve organisaties van de industrie en de landbouw.

De vergadering verlengde eveneens de mandaten van de heren Henri
De Kerckheer, Roger van de Wyer en Lucien Roegiers, censoren.

Met toepassing van de artikelen 53 en 55 van de statuten, verstrijken
al die mandaten na de gewone algemene vergadering van februari 1982.

** *
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De heer Raymond Simonis, schatbewaarder van de Bank sedert
3 juni 1977, werd op 4 oktober 1979 gepensioneerd aan het einde van
een lange loopbaan waarin hij zich steeds met succes heeft gekweten
van de opdrachten die hem werden toevertrouwd.

De Algemene Raad heeft er prijs op gesteld de verdiensten van de
heer Simonis te erkennen door hem de titel van Ereschatbewaarder te
verlenen.

Als zijn opvolger heeft de Raad de heer Pol Dasin, onderdirecteur,
chef van het departement Boekhouding en Budgetcontrole, aangewezen.

** *

De heer Jacques Mertens de Wilmars. doctor in de rechten en doctor
in de staat- en sociale huishoudkunde, gewoon hoogleraar aan de Katho-
lieke Universiteit Leuven, die, tijdens een mooie loopbaan, op 15 septem-
ber 1968 tot economisch adviseur van de Bank was benoemd, werd op
1 november 1979 gepensioneerd.

Door zijn vertrek verliest onze Instelling een voortreffelijk mede-
werker aan wie zij als blijk van erkentelijkheid de eretitel van zijn ambt
heeft toegekend.

De heer Jacques Baudewyns, adviseur van de Directie en chef van
het departement Studiën, werd bevorderd tot economisch adviseur van
de Bank op 1 januari 1980; hij behoudt de leiding van het departement
Studiën.

De heer Jean Poullet, onderdirecteur, chef van het personeel, en
de heer Valery Janssens, eerste adviseur bij het departement Studiën,
werden bevorderd tot adviseur van de Directie. De heer Poullet blijft
chef van het personeel en behoudt de leiding van het departement Sociale
Zaken.
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Personeel





De Bank stelt er prijs. op hulde te brengen aan de nagedachtenis
van de personeelsleden die in 1979 voortijdig zijn overleden : de heer
André Michaux, afdelingshoofd bij de Discontodienst, die in tragische
omstandigheden het leven verloor, Mevr. Frieda Deuvaert-Hinnekens, de
heren Charles De Vos, Franciscus Pas, Alexander Vandegoor, Arthur
Vandercapel en Roger Van Maldeghem, van het Hoofdbestuur, en de
heren Gérard Bénit, Jean Sotaers en Victor Rasschaert van de vestigingen
in provincie.

Zij zullen in de herinnering blijven voortleven.

** *

Verscheidene ambtenaren werden gepensioneerd : de heren Daniel
Marx, adviseur bij de Juridische dienst, Isidoor De Nil, inspecteur-generaal,
chef van de dienst Economaat en Toezicht, Max Van Heden, afdelings-
hoofd, vroeger chef van de administratieve dienst van de Drukkerij,
François Otte, afdelingshoofd bij de dienst Rentenmarkt, Joseph Van de
Vyvere, afdelingshoofd bij de dienst Economaat en Toezicht, Jacques
van Parys, adjunct-adviseur bij de Juridische dienst.

De Bank dankt ze voor de diensten die zij haar hebben bewezen.

Zij wenst ook de nadruk te leggen op de verdiensten van de heer
Jean-Baptiste Alardin, Mej. Anna Allaert, de heren Joseph Arents, Emile
Beersaerts, Mevr. Maria Bogaerts-Coosemans, Mevr. Octavie Cardinal-
Delvaux, de heer Henri Coteur, Mevr. Marie-Louise De Decker, de
heren Cornelius De Koninck, Petrus De Meûter, Léon Depraetere,
Mevr. Georgetta De Pré-Chrispeels, Mevr. Catherine Detournay-Hauwaert,
Mevr. Maria Dewolf-De Smet, de heren Norbert Dominé, Georges Dupon,
Mevr. Léontina Dysers-Lays, Mevr. Jeanne Francq-Van der Beken, de
heren Joseph Geens, Julien Hoste, Mevr. Alice Idiers-Donye, de heer Jean
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Imbreckx, Mevr. Maria Lambert-Mees, de heer Charles Legrève,
Mevr. Anna Lejeune-Grunnau, Mevr. Verona Luyckx-Van Cottom, de
heer Roger Moerenhout, Mevr. Stephanie Perdaens-Delmot, de heren
Maurice Piette, Achiel Pype, Robert Saey, Alfons Smolders, Mevr. Yvonne
Steens-Harchouts, Mevr. Amélie Stradiat-Compes, de heer René Teerlynck,
Mevr. Lucie Timmermans-Delhaye, Mevr. Theodina Vanderburght-Van
Caudenberg, de heer Ernest Vanderheyden, Mevr. Joanna Vanderstadt-
Devogelaer, Mevr. Colette Vandersteen-Van Laere, Mevr. Jeanne Van
Deun, Mevr. Mina Vandevelde-Lelèvre, Mevr. Liliane Van Hamme-
Cammans, Mevr. Marie-Louise Van Londersele-Saelens, Mevr. Leopoldina
Vanpoucke-Verbist, de heer Emile Van Rumst, Mevr. Yvonna Verbist-
De Pauw, de heer Marcel Vits, Mevr. Odette Vrancx-Leblanc, de heren
Félix Wauters, Eduardus Weynants, Charles Weyts, Benoit Willems en
Victor Zelderloo, van het Hoofdbestuur, alsmede van de heer Alexis
César, Mevr. Marie Guisset-Degée, de heren Ludovicus Stessens, August
Van Camp en Albert Walnier, van de bijbanken en agentschappen, die
in de loop van het jaar werden gepensioneerd.

** *

Het departement Boekhouding en Budgetcontrole wordt sedert
4 oktober 1979 geleid door de heer Georges Lakiere, onderdirecteur, op-
volger van de heer Pol Dasin, die op dezelfde datum werd belast met
het ambt van schatbewaarder. De heer Marcel Schollaert, inspecteur-
generaal, vervangt de heer Lakiere als chef van de dienst Boekhouding.

Bij het vertrek van de heer Isidoor De Nil, op 16 februari 1979, heeft
de heer Gilbert Van den Steen, inspecteur-generaal, de leiding op zich
genomen van de dienst Economaat en Toezicht. De heer Willy Stoop,
afdelingshoofd, volgde hem op als chef van de dienst Controle van de
Verrichtingen op Goederen.

Op 1 januari 1980 werden de dienst Sociale Relaties en de dienst
Bezoldigingen en Pensioenen samengevoegd tot een enkele eenheid : de
dienst Personeel. De heer Jan Luyckfasseel, inspecteur-generaal is tot
hoofd van deze dienst aangesteld. De heer Jan Cardijn, adviseur met de
rang van inspecteur-generaal, tijdelijk belast met de leiding van de dienst
Bezoldigingen en Pensioenen, vervult voortaan bij de chef van de dienst
Personeel de functie van adviseur.
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Per dezelfde datum werden wijzigingen aangebracht in de organisatie
van het departement Studiën. Dit departement omvat van nu af, buiten
de dienst Statistiek en de dienst Documentatie, een groep van economisten
belast met analyse- en onderzoekwerk onder het rechtstreekse gezag van
de departementschef; de hogere graden zijn die van economist met de
rang van afdelingshoofd, senior economist met de rang van inspecteur-
generaal, adviseur en eerste adviseur bij het departement Studiën. De
verantwoordelijkheid voor het administratief beheer en het peterschap van
de jonge economisten wordt toevertrouwd aan een afgevaardigde van de
chef van het departement Studiën. Deze nieuwe functie werd toevertrouwd
aan de heer Louis Plum, inspecteur-generaal.

De heer Jean-Victor Louis, die tot inspecteur-generaal is benoemd,
werd belast met de functie van chef van de Juridische dienst.

De heer Jean Boulaert, afdelingshoofd, heeft de leiding op zich
genomen van de zelfstandige dienst voor Veiligheid, Gezondheid en Ver-
fraaiing van de werkplaatsen, opgericht op 1 april 1979.

De agentschappen te Tongeren en te Dinant werden op 3 januari 1980
gesloten. De ambtenaren belast met de leiding van deze agentschappen,
de heren Freddy Depuydt en Georges Marlet, waren reeds opnieuwaan
het Hoofdbestuur verbonden. Het personeel werd, overeenkomstig de van
kracht zijnde regelingen, ingedeeld bij andere vestigingen.

** *

In het sociale vlak werd op 17 mei 1979 een nieuwe, voor de sector
geldende collectieve overeenkomst gesloten, waarbij de bepalingen van
het op 5 december 1978 in de banksector tot stand gekomen akkoord
inzake sociale programmatie worden getransponeerd op de betrokken
openbare kredietinstellingen. Deze overeenkomst heeft betrekking op de
periode gaande van 1 juli 1978 tot 31 maart 1980.

Tussen de Vakbondsafvaardiging van het personeel en de Directie
wordt verder onderhandeld over verscheidene voorstellen. Deze laatste
houden verband met de regels geldend voor de aanwervingen en de bevor-
deringen, de voorwaarden voor de toepassing van een deeltijdse-arbeids-
regeling, de periodiciteit van de baremaverhogingen van het kaderper-
soneel, de verbetering van de voorlichting van het personeel en het binnen
de eenheden gepleegde overleg over de belangrijke problemen die er
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kunnen rijzen betreffende de aard van de activiteiten, de procedures en
de methoden, alsmede betreffende de organisatie en de vestiging van
die eenheden. Bijzondere maatregelen werden genomen inzake de indienst-
neming van de gehandicapten en de wederopneming van werknemers in
geval van sluiting van een financiële instelling.

De verkiezingen voor de aanwijzing van de vertegenwoordigers der
werknemers in de Comité' s voor Veiligheid, Gezondheid en Verfraaiing
van de werkplaatsen hebben op 24 april plaatsgevonden. Naar aanleiding
hiervan werden twee nieuwe comités in het leven geroepen, waarvan de
bevoegdheid zich respectievelijk uitstrekt tot de agentschappen van het
Vlaamse landsgedeelte, enerzijds, en tot die van het Waalse landsgedeelte,
anderzijds. De bijbanken te Antwerpen en te Liège behouden ieder, zoals
het Hoofdbestuur, een onafhankelijk Comité.

De Bank heeft zich verder actief beziggehouden met de opleiding;
zij is op dit gebied voornemens toe te treden tot het Fonds voor beroeps-
opleiding van de banksector.

In juli en augustus heeft de Bank voor het tweede achtereenvolgende
jaar, gedurende een maand, werkgelegenheid geboden aan jobstudenten,
daarbij in de eerste plaats uitgaande van sociale criteria.

** *

De Bank betuigt de leden van het personeel haar voldoening over
het werk dat in het voorbije jaar werd verricht en over de inspanning die
zij zich hebben getroost om zich aan de moderne beheersmethoden aan
te passen.
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Ontleding van de

Jaarrekening betreffende

het boekjaar 1979





Ingevolge de inwerkingtreding, op 13 maart 1979, van het Europees
Monetair Stelsel was het nodig nieuwe rubrieken in de staten en de balans
van de Bank op te nemen.

Art. 17 van het Akkoord, houdende vastlegging, onder de centrale
banken van de lid-staten van de Europese Economische Gemeenschap,
van de werkingsmodaliteiten van het Europees Monetair Stelsel, bepaalt
dat elke centrale bank die deelneemt aan het mechanisme, ingesteld door
de Resolutie van de Raad van Europa van 5 december 1978, bij het
Europees Fonds voor Monetaire Samenwerking (E.F.M.S.) 20 pct. van haar
tegoeden in goud en 20 pct. van haar brutoreserves in U.S.-dollars zal in-
brengen. Het bepaalt eveneens, dat het inbrengen van goud en dollars,
gedurende een overgangsperiode van twee jaar, zal geschieden in de vorm
van driemaandse « swap n-kredieten tegen Ecu's, hernieuwbaar en opzeg-
baar met een opzeggingstermijn van twee werkdagen.

Aangezien het goud en de dollars, ingebracht bij het E.F.M.S., in
Ecu's worden omgezet op grond van koersen afgeleid van de marktnote-
ringen geeft de boeking van de verrichtingen, op grond van de boekings-
koersen gebruikt voor het goud en de dollar, aanleiding tot afwijkende
bewegingen onder de betrokken rubrieken van de staten van de Bank. Het
gaat meer bepaald om volgende bewegingen :

1. contante verkoop van de reservebestanddelen aan het E.F.M.S. :
- vermindering van de activarubrieken « Goudvoorraad n en

« Vreemde valuta's n;

- inschrijving van een tegoed in Ecu's onder de nieuwe activa-
rubriek « Ecu's »,

2. terugkoop op termijn van dezelfde reservebestanddelen :
- inschrijving van de tegenwaarde van het goud en de dollars

onder een nieuwe sub-rubriek « E.F.M.S. » van de rubriek
« Te ontvangen vreemde valuta's en goud »;

- inschrijving van de tegenwaarde van de te leveren Ecu's onder
een nieuwe passivarubriek « Ecu's te leveren aan het E.F.M.S. u ,
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Het positieve boekhoudkundige verschil dat tot uiting komt bij de
boeking van de contante verrichting wordt nochtans gecompenseerd door
het negatieve boekhoudkundige verschiloptredend bij de boeking van
de termijnverrichting.

** *

Met het oog op een betere leesbaarheid van het boekhoudkundige
gedeelte van het verslag worden de bedragen van de verschillende rubrie-
ken voorkomend in de jaarrekening en in de toelichtingen dienaangaande
voortaan uitgedrukt in duizenden franken.
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BALANS
(ln duizenden franken)

ACTIVA

GOUDVOORRAAD
Per 31-12-1978 Per 31-12-1979

72.531.856 58.261.384

Overeenkomstig de bepaling van de Belgische munteenheid gegeven
in artikel 1, § 1, van de wet van 3 juli 1972 is de goudvoorraad geboekt
tegen de prijs van F 54.7.52,8184 per kilogram fijn.

De inbreng bij het Europees Fonds voor Monetaire Samenwerking
(E.F.M.S.), in de vorm van (( swap n-kredieten tegen Ecu's, van 20 pct.
van de goudvoorraad betrof een equivalent van F 14,5 miljard. Nochtans
bedraagt de vermindering van de goudvoorraad, van het ene jaar tot het
andere, slechts F 14,3 miljard, daar het Internationaal Muntfonds, bij toe-
passing van de overgangsbepalingen opgenomen in paragraaf 7 van hij-
lage B bij de statuten van het Fonds l, een nieuwe goudrestitutie voor een
tegenwaarde van F 236,7 miljoen aan België verricht heeft.

Per 31 december 1979 wordt de goudvoorraad als volgt bewaard :

goud in het buitenland 57.901.695

goud in België . 359.689

De gouddeposito's ten name van de Bank in het buitenland bevatten
daarenboven het metaal dat onder de vorm van (( swap n-kredieten tegen
Ecu's aan het E.F.M.S. werd afgestaan en waarvan het beheer aan de
Bank toevertrouwd blijft.

1 Zie blz. 107 van onderhavig verslag.
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INTERNATIONAAL MUNTFONDS

Onder deze rubriek zijn geboekt, tegen F 48,65724 voor één bijzonder
trekkingsrecht (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 2.

Deelneming

Per 31-12-1978 Per 31-12-1979

19.407.131 18.125.923

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

In vergelijking met vorig jaar is het geslonken met F 1,3 miljard ten
gevolge van de hierna vermelde bewegingen:

Vermeerderingen :

a) Aanwending van Belgische franken door het Inter-
nationaal Muntfonds voor de terugbetaling van lenin-
gen verstrekt door Canada, Koeweit, Saoedi-Arabië
en het Sultanaat Oman . 373.422

b) Vereffening in Belgische franken door het Fonds van
de vergoeding aangaande het productieve gedeelte
van de reservetranche van de deelneming van België,
voor het boekjaar afgesloten per 30 april 1979 (art. V,
afdeling 9 van de statuten van het Fonds) . 531.538

Te transporteren 904.960

l 0,888671 gr. fijn goud, definitie van het bijzondere trekkingsrecht.
0,0182639 gr. fijn goud, definitie van de Belgische frank (art. 1, ~ 1 van de wet dd. 3 juli 1972).

2 Wet dd. 24 maart 1978.
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Transport. 904.960

c) Vereffening in Belgische franken van de rentevergoe-
ding betreffende de lening toegestaan aan het Fonds
in 1977 uit hoofde van de Algemene Leningsakkoorden

d) Uitgaven van het Fonds voor eigen rekening.

16.127

1.696

922.783

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 :
Bangla Desi, Mali, Turkite en Zuid-Afrika.

h) Vereffening in Belgische franken aan het Internatio-
naal Muntfonds van goud dat door dit laatste aan
België werd afgestaan overeenkomstig de overgangs-
bepalingen opgenomen in paragraaf 7 van bijlage B
bij de statuten van het Fonds, zoals ze op 1 april 1978
gewijzigd werden. Die bepalingen voorzien met name
in de trapsgewijze teruggave aan de lid-staten, tegen
hun valuta, van een zesde van het goudbezit van
het Fonds op 31 augustus 19751

•

1.967.270

236.721

2.203.991

Nettovermindering . 1.281.208

Leningen 2

Per 31-12-1978 Per 31-12-1979

689.904

Het Internationaal Muntfonds heeft het nog verschuldigd saldo
terugbetaald van de lening die de Bank in 1977, in het raam van de Alge-
mene Leningsakkoorden, had toegestaan ter financiering van trekkingen
door het Verenigd Koninkrijk.

1 Zie blz. 105 van onderhavig verslag.
" Zie verslag nopens de verrichtingen van het boekjaar 1969, blz. 150 en 151.
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Bijzondere trekkingsrechten

Per 31-12-1978 Per 31-12-1979

20.150.685 23.152.131

Het tegoed in bijzondere trekkingsrechten vertoont een toeneming
met F 3 miljard die als volgt verklaard wordt :

Vermeerderingen :

a) Toewijzing door het Internationaal Muntfonds op
1 januari 1979 van bijzondere trekkingsrechten in
uitvoering van de resolutie .34.3 van de Raad der
Gouverneurs van het Fonds . 4.503.715

b) Vereffening door het Fonds, in bijzondere trekkings-
rechten, van de rente op het tegoed van België in
bijzondere trekkingsrechten voor het boekjaar afge-
sloten per 30 april 1979, 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) . 455.880

c) Gedeeltelijke terugbetaling in bijzondere trekkings-
rechten van voorschotten verstrekt aan het Fonds voor
de financiering van de Il oliefaciliteit » • 109.478

----

5.069.073

Verminderingen

Overdracht aan de Deutsche Bundesbank van bij-
zondere trekkingsrechten ter vereffening van schulden
tegenover het Europees Fonds voor Monetaire Samen-
werking uit hoofde van de financiering, op zeer korte
termijn, van intracommunautaire interventies .

Nettovermeerdering .

2.067.627

3.001.446
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De per 31 december 1979 geboekte actiefpost van F 23.152,1 miljoen
heeft ten belope van F 14.689,9 miljoen als tegenpost op de passiefzijde de
rekening op onbepaalde termijn cc Internationaal Muntfonds : Bijzondere
trekkingsrechten, netto cumulatieve toewijzing II 1.

ECUS
Per 31-12-1978 Per 31-12-1979

61.112.219

Dit bedrag vertegenwoordigt de tegenwaarde, tegen de spilkoers
van F 39,7897 voor 1 Ecu 2, van 1.535,9 miljoen Ecu's waaruit het tegoed
in Ecu's per 31 december 1979 is samengesteld.

Het verschil van 634,3 miljoen Ecu's tussen deze actiefpost en het
bedrag van 2.170,2 miljoen Ecu's te leveren aan het E.F.M.S. 3 in het raam
van de (( swap »<kredieten, aangegaan op 5 oktober 1979 en vervallend
op 8 januari 1980, vloeit voort uit de aanwending van Ecu's (in duizenden
Ecu's) :

a) voor de contante vereffening van
intracommunautaire interventies aan
de volgende centrale banken

Danmarks Nationalbank
Banque de France
Deutsche Bundesbank .

267.235
224.039
78.948

570.222

b) voor de vereffening op de vervaldag aan de Deutsche
Bundesbank, ten belope van 50 pct., van een schuld
aangegaan tegenover het E.F.M.S. uit hoofde van de
financiering op zeer korte termijn van intracommu-
nautaire interventies . 33.174

Te transporteren 603.396

1 Zie blz. 123 van onderhavig verslag.
2 De Ecu, munteenheid aangenomen door het Europees Monetair Stelsel, is een mand samengesteld

uit een geheel van valutapakketten die elk een bepaald aantal eenheden of fracties van een een-
heid van de valuta van iedere lid-staat van de Gemeenschap bevatten. Het relatieve gewicht van
elk pakket werd vastgesteld op grond van drie criteria, te weten, het aandeel van de verschil-
lende valuta's in de intracommunautaire handel, het hruto nationale produkt van elk der landen
en zijn aandeel in de monetaire bijstand op korte termijn.

3 Zie blz. 124 van onderhavig verslag.
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Transport. 603.396

c) voor de betaling aan het E.F.M.S.
van rente betreffende :

- de netto-aanwending van Ecu's .

de schuld tegenover deze instel-
ling uit hoofde van de financie-
ring op zeer korte termijn van
intracommunautaire interventies

16.473

14.394

30.867

634.263

VREEMDE VALUTA'S
TE ONTVANGEN 1 EN TE LEVEREN VREEMDE VALUTA'S 2

De tegoeden en verplichtingen van de Bank in vreemde valuta's
zijn in de balansen per 31 december 1978 en per 31 december 1979
opgenomen voor onderstaande bedragen, die overeenstemmen met de
tegenwaarde ervan tegen de spilkoers wat de valuta's betreft van de landen
die deelnemen aan het Europees Monetair Stelsel en tegen de vroegere
spilkoers wat de overige valuta's aangaat.

Per 31-12-1978 Per 31-12-1979

Vreemde valuta's . 106.12,5.915 75.472.564

Vreemde valuta's te ontvangen

van het E.F.M.S.

van andere

21.199.7603

2.377.342

Samen 106.125.915 99.049.666

Te leveren vreemde valuta's . 16.206.782 28.129.007
-------

89.919.133 70.920.659Nettopositie

1 Zie blz. 112 van onderhavig verslag.
2 Zie blz. 125 van onderhavig verslag.
3 Begrepen in de post « Te ontvangen vreemde valuta's en goud» ten bedrage van 35.706.953.
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Afgezien van geringe saldi die, met het oog op de uitvoering van
courante betalingen, bij de buitenlandse correspondenten op zichtreke-
ningen uitstaan, zijn de vreemde valuta's op korte termijn belegd. De
beleggingen omvatten, behalve de tegoeden vau de Bank (F 75,5 miljard),
de dollars van de Verenigde Staten van Amerika die het voorwerp uit-
maken van (( swap ll-kredieten tegen Ecu's en waarvan het beheer aan
de Bank toevertrouwd blijft (F 21,2 miljard).

De nettopositie in vreemde valuta's per 31 december 1979, d.i.
F 70,9 miljard, omvat bijna uitsluitend dollars van de Verenigde Staten
van Amerika, gedekt door de waarborg van de Belgische Staat. Het verschil
tussen de gemiddelde aankoopprijs van die dollars en de vroegere spilkoers
van 40,3344 Belgische frank voor één dollar waartegen zij geboekt staan, is
geboekt op de rekening (( Uitgedrukte en niet-gerealiseerde koersverschil-
len li voorkomend onder de passiva-overgangsrekeningen 1.

Uitgedrukt in dollars, stemt het bedrag van F 70,9 miljard overeen
met $ 1.759 miljoen wat een daling betekent met $ 448 miljoen t.O.V.
31 december 1978.

Die daling resulteert in hoofdzaak uit volgende bewegingen

Vermeerderingen

a) Overschot van de aankopen van dollars van buitenlandse centrale
banken boven de verkopen eraan ($ 37 miljoen);

b) Omzetting in dollars van Zwitserse franken opgeleverd door de uitgifte
van schatkistbons luidend in die valuta ($ 139 miljoen);

c) Rente-ontvangsten betreffende de productieve activa op het buitenland
verminderd met in dollars vereffende debetrente op de schuld tegenover
het Europees Fonds voor Monetaire Samenwerking ($ 210 miljoen).

1 Zie blz. 126 van onderhavig verslag.
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Verminderingen :

a) Netto-uitgave van dollars uit hoofde van aankopen en verkopen op de
wisselmarkt te Brussel ($ 653 miljoen);

b) Overschot van verkopen van dollars aan de Schatkist boven de aan-
kopen ervan ($ 9 miljoen);

c) Vereffening onder Europese landen in het raam van de akkoorden
betreffende de vernauwing van de schommelingsmarges en het Euro-
pees Monetair Stelsel ($ 172 miljoen).

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

TE ONTVANGEN VREEMDE VALUTA'S EN GOUD

Per 31-12-1978 Per 31-12-1979

Europees Fonds voor Monetaire Samen-
werking 35.706.953

Andere 2.377.342

Het bedrag voorkomend in de eerste sub-rubriek vertegenwoordigt
de tegenwaarde van 20 pct. van de goud- en dollarreserves die de Bank,
in de vorm van « swap »-kredieten tegen Ecu's, bij het E.F.M.S. heeft
ingebracht. Het goud komt daarin tussen voor F 14,5 miljard 1 en de dollars
voor F 21,2 miljard 2.

In de tweede sub-rubriek is de tegenwaarde opgenomen van de vreem-
de valuta's die op termijn werden teruggekocht tegen andere vreemde
valuta's uit hoofde van swaps verband houdend met beleggingsverrichtin-
gen.

1 Zie blz. 105 van onderhavig verslag.
2 Zie blz.IlO van onderhavig verslag.
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INTERNATIONALE AKKOORDEN
Per 31-12-1978 Per 31-12-1979

392.878 4.823

Deze rubriek is bestemd voor de boeking van de vorderingen in
Belgische franken op de landen, buiten de Europese Economische
Gemeenschap, waarmee België betalingsakkoorden heeft gesloten. Het
saldo dat eronder voorkomt per 31 december 1979 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.

VOORSCHOTTEN AAN HET I.M.F. 1

Per 31-12-1978 Per 31-12-1979

9.374.342 7.369.449

Het voorschot verstrekt aan het Internationaal Muntfonds uit hoofde
van de deelneming van de Bank in de financiering van de ((oliefaciliteit ))
is met F 2.326,6 miljoen geslonken ten gevolge van terugkopen door lid-
staten, begunstigden van bedoelde bijstand.

Er is daarentegen een nieuw voorschot van F 321,7 miljoen bijgeko-
men, dat aan het I.M.F. wordt verstrekt uit hoofde van de deelneming
van de Bank in de aanvullende kredietfaciliteit die door het Fonds in het
leven werd geroepen met de bedoeling bijstand te verlenen aan landen
met een deficitaire betalingsbalans; die nieuwe faciliteit trad in werking op
23 februari 1979.

Luidens een akkoord dat in 1977 met het Fonds werd gesloten en
dat werd goedgekeurd door de Regering (vergaderd in Ministerraad)
is de bijdrage van de Bank beperkt tot 150 miljoen bijzondere trekkings-
rechten.

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

De boeking van de voorschotten aan het I.M.F., die luiden in
bijzondere trekkingsrechten, geschiedt op grond van de koers van
F 48,65724 voor één B.T.R.

1 Zie verslag nopens de verrichtingen van het boekjaar 1975, blz. 141.
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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 van het Akkoord betreffende het Europees Monetair Stelsel,
worden afzonderlijk in de staten van de Bank opgenomen in de mate
dat ze bij ontstentenis van eenzelfde vervaldag, behoudens overeenkomst
tussen de betrokken partijen, niet voor compensatie in aanmerking komen.

Bij de inwerkingtreding van het Europees Monetair Stelsel heeft
de Ecu, bij de boeking van de verrichtingen met het E.F.M.S., de vroegere
Europese monetaire rekeneenheid vervangen.

Op de balans per ,'31december 1979 komt geen vordering voor.

DEBITEUREN WEGENS TERMIJNVERKOPEN VAN VREEMDE VALUT A'S
EN GOUD

Per -31-12-1978 Per 31-12-1979

11.889.124 19.597.254

Onderhavige rubriek geeft de verbintenissen weer aangegaan tegen-
over de Bank door kopers van vreemde valuta' s, te leveren op termijn
tegen betaling in Belgische franken. Die verbintenissen stemmen overeen
met de tegenwaarde van de vreemde valuta's tegen de koers op de dag
van de verrichting.

Het bedrag voorkomend op de balans per 31 december 1979 betreft
termijnverkopen aan de Openbare Schatkist, die verband houden met
uitgiften van in dollars van de Verenigde Staten van Amerika en in Zwit-
serse franken luidende schatkistbons.

HANDELSPAPIER
Per 31-12-1978 Per 31-12-1979

78.992.684 80.602.991

1 Opgericht volgens een reglement van de Raad der Europese Gemeenschappen dd .. 3 april 1973 en
in werking getreden op 1 juni 1973.
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Zoals de voorgaande jaren, bestond de portefeuille handelspapier per
31 december 1979 uitsluitend uit gedisconteerd papier, betaalbaar in
België 1.

VOORSCHOTTEN OP ONDERPAND

De voorschotten op onderpand kunnen worden ingedeeld als volgt:

Per 31-12-1978 Per 31-12-1979

Instellingen waarvoor een bijzondere
wet geldt 2 14.171.938 23.534.771
Banken 2.046.119 187.527
Ondernemingen en particulieren . 561.399 11.227

Totaal 16.779.456 23.733.525

OVERHEIDSEFFECTEN
Per 31-12-1978 Per 31-12-1979

Belgische overheidseHecten

Luxemburgse overheidseHecten

37.000.000 37.000.000

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 artikel20 van de statuten, bepalen de aanvaardingsvoorwaarden
voor de effecten die onder deze rubriek voorkomen.

De jongste overeenkomst stelt de maximumgrens
vast op . F 38.250 miljoen

daarin is de kredietmarge begrepen die door de Bank
ter beschikking van de Luxemburgse Staat is gesteld,
namelijk . F 1.250 miljoen

1 De geciteerde bedragen omvatten de handelswissels ter herdisconto aangeboden door het Herdis-
contering- en Waarborginstituut tegen het bijzondere rentepercentage van toepassing op het door
hem afgeleverd, niet op de herdiscontoplafonds aangerekend papier, te weten :

Per 31-12-1978 Per 31-12-1979

2 Essentieel het Rentenfonds.
F 10.401 miljoen F 583 miljoen
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BIJZONDERE BIJSTAND AAN HET RENTENFONDS

Per 31-12-1978 Per 31-12-1979

15.950.000 52.450.000

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, is per 31 december 1979 vastgesteld op F 60 miljard.

DEEL- EN PASMUNT

Per 31-12-1978 Per 31-12-1979

Thesa uriebiljetten

Metaalgeld

280.496

138.488

282.532

144.078

Totaal 418.984 426.610

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

TEGOED BIJ HET BESTUUR DER POSTCHECKS

Per 31-12-1978 Per 31-12-1979

Rekening A .

Rekening B 3

2.046

2.018.465

2.263

3.432.630

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

1 Zie verslag nopens de verrichtingen van het boekjaar 1977, blz. 100.
2 Zie verslag nopens de verrichtingen van het boekjaar 1962, blz. 150.
3 Zie blz. 123 van onderhavig verslag.
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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
gestort 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 F 35 miljard bedroeg, blijft onveranderd op F 34 miljard.

VOORLOPIGE AANPASSING NAAR AANLEIDING VAN DE WET d.d.
3 JULI 19721

Het bedrag van F 3.450 miljoen 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 31-12-1978 Per 31-12-1979

9.152.128 18.776.285

De « Te innen waarden ))bestaan uit cheques, te innen coupons en
terugbetaalbare effecten, 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 1979 is bovendien een bedrag begrepen
van F 12.257 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.

1 Zie verslag nopens de verrichtingen van het boekjaar 1973, blz. 128.
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Bedoeld saldo zal worden aangezuiverd in de mate dat later op dezelfde
balansposten positieve koersverschillen worden gerealiseerd.

OVERHEIDSFONDSEN
Per 31-12-1978 Per 31-12-1979

6.498.178 7.232.743

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

De toeneming met F 734,6 miljoen, t.o.v. het jaar voordien, van de
portefeuille overheidstondsen is de tegenhanger van de stijging van het
reservefonds.

GEBOUWEN, MATERIEEL EN MEUBELEN

Per 31-12-1978 Per 31-12-1979

2.150.034 2.232.157

De vermeerdering van de actiefpost (( Gebouwen, materieel en
meubelen ))vloeit voort uit de aankoop, in het raam van het investerings-
programma van de Bank, van een terrein en het erop staande gebouw
te Brussel, alsmede van een terrein in de provincie.

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 2; materieel en meubelen worden pro memorie geboekt.

ri:":

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

l 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 ».

2 Zie blz. 141 van onderhavig verslag.

118



WAARDEN VAN DE PENSIOENKAS VAN HET PERSONEEL

Per 31-12-1978 Per 31-12-1979

10.293.471 11.757.652

De waarden van de Pensioenkas van het personeel bestaan hoofdzake-
lijk uit tegen de aankoopprijs geboekte overheidsfondsen. De rekening op
de passiefzijde Il Pensioenkas van het Personeel » is de tegenpost ervan.

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

ACTIV A-OVERGANGSREKENINGEN

Per 31 december 1979 zien de activa-overgangsrekeningen er uit als
volgt:

a) Te vorderen rente op de verrichtingen met het buiten-
land 1.502.874

h) Te vorderen rente op overheidsfondsen verworven
krachtens de statuten 318.804

c) Voorraden voor de Drukkerij, voor de diensten van
de Bank en drukwerk in uitvoering . 104.180

d) Waarden van het Fonds van de Honderdste Verjaring.
De inkomsten van dit fonds, opgericht ter gelegenheid
van de honderdste verjaardag van de Bank en aan-
gevuld in 1964, in 1968, in 1969, in 1970 en in 1975,
maken het mogelijk aanmoedigingspremies toe te ken-
nen voor de studies die door kinderen van de perso-
neelsleden worden gedaan, en nuttige suggesties te
belonen 52.635

Te transporteren 1.978.493
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Transport.

e) Waarden van de Verzamelingen. In deze post zijn
tegen hun aankoopprijs opgenomen, de sedert 1952
verworven munten en andere voorwerpen of documen-
ten 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.

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

Totaal.
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PASSIVA

BILJETTEN IN OMLOOP

Per 31-12-1978 Per 31-12-1979

359.902.982 371.796.112

Het expansietempo van de omloop van de biljetten van de Bank
kende in 1979 een duidelijke vertraging.

Per 31 december 1979 ligt het bedrag van de biljetten in omloop
slechts F 11,9 miljard hoger dan per 31 december 1978, dan wanneer de
aangroei 24,5 miljard bereikte in 1978 en 28,2 miljard in 1977.

Ziehier, per coupure, de samenstelling van de biljettenomloop per
31 december 1979 :

F 5.000
F l.000
F 500
F 100

193.753.910
153.49l.728
1l.616.459
12.934.015

Totaal. 37l.796.112

Die samenstelling is sedert 1975 als volgt geëvolueerd
19,5 1976 1977 1978 1979

(in miljarden franken)

F 5.000 103,4 122,0 149,1 175,8 193,8
F l.000 163,8 163,4 163,9 160,4 153,5
F 500 10,1 10,3 10,5 10,9 11,6
F 100 11,1 11,5 11,9 12,8 12,9

Totaal. 288,4 307,2 335,4 359,9 371,8

Het relatieve aandeel van' het biljet van F 5.000 is gaandeweg geste-
gen van 35,9 pct. tot 52,1 pct. terwijl dat van het biljet van F l.000 is
gedaald van 56,8 pct. tot 41,3 pct.; bij het vergelijken van de absolute
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cijfers blijkt dat de in 1978 ingetreden inkrimping van de omloop van het
biljet van F l.000 (F - 3,,5 miljard) zich in versterkte mate heeft voort-
gezet in 1979 (F - 6,9 miljard).

Het volume van de F 500-biljetten is nauwelijks gewijzigd en dat
van de F 100-biljetten blijft stabiel op het peil bereikt per 31 december
1978.

Sedert 4 april 1979 is een nieuw biljet van F 500, dat de figuur en
het werk van een beroemde persoonlijkheid geboren in de XIXde eeuw,
in herinnering brengt, toegevoegd aan het biljet van het type (( Beyaert » ,

Per 31 december 1979 vertegenwoordigt het nieuwe biljet, type
(( Meunier )), 31,5 pct. van de omloop van F 500-biljetten en bestaat de
omloop van biljetten van F 100 voor 63,8 pct. uit biljetten van het nieuwe
type (( Beyaert »,

REKENINGEN-COURANT EN DIVERSEN

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

Per 31-12-1978 Per 31-12-1979

Schatkist, gewone rekening. 2.809 11.209
Instellingen waarvoor een bijzondere
wet geldt. 2.933.290 l.498.051
Banken in België . 389.738 324.967
Ondernemingen en particulieren . 733.219 832.807
Banken in het buitenland, gewone re-
keningen l.149.990 l.430.452
Te betalen waarden 3.256.140 3.817.602

Totaal 8.465.186 7.915.088

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.
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INTERNATIONALE AKKOORDEN

Per 31-12-1978 Per 31-12-1979

Financiële bijstandsakkoorden .

Andere akkoorden .

2.018.465

350.415

3.432.630

16.463

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

Worden geboekt in de sub-rubriek « Andere akkoorden » de tegoeden
in Belgische franken aangehouden door instellingen van landen waarmee
betalingsakkoorden werden gesloten.

INTERNATIONAAL MUNTFONDS

Bijzondere trekkingsrechten, netto cumulatieve toewijzing

Per 31-12-1978 Per 31-12-19,9

10.186.198 14.689.913

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.

De aangroei met F 4,5 miljard, van het ene jaar tot het andere, is het
gevolg van de eerste toewijzing door het Fonds, per 1 januari 1979, van
92.560.000 bijzondere trekkingsrechten, in uitvoering van de Resolutie 34.3
van de Raad der Gouverneurs van het Fonds waarbij wordt voorzien in

1 Zie blz. 116 van onderhavig verslag.
2 Zie blz. 109 van onderhavig verslag.
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de verdeling onder de lid-staten van 12 miljard B.T.R over de periode
lopend van 1979 tot 1981.

EUROPEES FONDS VOOR MONETAIRE SAMENWERKING

Per 31-12-1978 Per 31-12-1979

26.702.946 27.357.088

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, per 31 december 1978, van de Bank tegenover het
Europees Fonds voor Monetaire Samenwerking, die 559,8 miljoen Euro-
pese monetaire rekeneenheden beliepen, werden in de loop van het eerste
halfjaar van 1979 aangezuiverd.

Nieuwe intracommunautaire interventies, die plaats vonden na de
inwerkingtreding van het Europees Monetair Stelsel, hebben de Bank er-
toe gebracht opnieuw gebruik te maken van het financieringsmechanisme
op zeer korte termijn ingesteld door het E.F.M.S. De schuld die daaruit
voor de Bank voortsproot en die voortaan uitgedrukt wordt in Ecu' s, be-
reikte een maximum van 1.049 miljoen Ecu's.

Ten gevolge van verscheidene gedeeltelijke terugbetalingen, beloopt
het per 31 december 1979 nog verschuldigde saldo F 27,4 miljard, d.i. de
tegenwaarde van 687,5 miljoen Ecu's tegen de spilkoers van F 39,7897
voor 1 Ecu.

ECU'S TE LEVEREN AAN HET E.F.M.S.

Per 31-12-1978 Per 31-12-1979

86.349.374

Het gaat om de Ecu's die op termijn wederverkocht zijn aan het
E.F.M.S. in het raam van de Il swap n-kredieten gebruikt om bij deze instel-
ling 20 pct. van de goudvoorraad en van de brutodollarreserves in te
brengen.

I Zie blz. 114 van onderhavig verslag.
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MONETAIRE RESERVE

Per 31-12-1978 Per 31-12-1979

36.5.000

De aanbevelingen van monetair beleid dd. 23 oktober 197R die door
de Bank aan de voornaamste financiële instellingen werden verstrekt en
waarvan de niet-naleving sommige onder hen tegen het einde van 1978 had
genoopt een monetaire reserve aan te leggen, werden niet vernieuwd in
1979.

TE LEVEREN VREEMDE VALUTA'S EN GOUD l

Per 31-12-1978 Per 31-12-1979

16.206.782 28.129.007

Het per einde december onder deze rubriek geboekte bedrag vertegen-
woordigt in hoofdzaak de tegenwaarde van op termijn aan de Schatkist en,
in geringere mate, aan buitenlandse banken verkochte vreemde valuta's; is
eveneens, voor een onaanzienlijk bedrag, onder deze rubriek opgenomen,
de tegenwaarde van bedragen in vreemde valuta's die op rekening bij bui-
tenlandse correspondenten worden aangehouden in afwachting dat instruc-
ties betreffende de aanwending ervan worden ontvangen.

PENSIOENKAS VAN HET PERSONEEL

Per 31-12-1978 Per 31-12-1979

10.293.471 11.757.652

De rekening (( Pensioenkas van het Personeel )) is de tegenpost van
de actiefrekening « Waarden van de Pensioenkas van het Personeel ))2.

1 Alle lopende verrichtingen luiden in vreemde valuta's.
2 Zie blz. 119 van onderhavig verslag.
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PASSIVA-OVERGANGSREKENINGEN

De passiva-overgangsrekeningen zien er per 31 december 1979 uit

als volgt:

a) Vooruitontvangen rente op handelspapier en over-
heidseffecten in portefeuille 784.811

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

c) Uitgedrukte en niet-gerealiseerde koersverschillen l

d) Fonds van de Honderdste Verjaring

e) Verzamelingen

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

f) Voorziening voor kosten van aankoop, verkoop en ver-
zending van goud .

g) Voorziening voor gebouwen, materieel en meubelen 2

h) Maatschappelijke voorziening voor diverse risico's 3

i) Fiscale voorziening 3

770.776

11.071.061

52.635

32.308

100.000

956.748

4.150.000

250.000

Totaal 18.168.339

KAPITAAL

Het kapitaal van F 400 miljoen 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.

l De tegoeden in US. dollars van de Bank alsmede de voorschotten toegestaan aan het I.M.F.
worden geboekt op grond van de vroegere spilkoersen; het verschil tussen enerzijds, de aankoop-
koers of de volgens regel 03 van het I.M.F. vastgestelde koers van het B.T.R. en anderzijds, de
spilkoers, is opgenomen in de « Uitgedrukte en niet-gerealiseerde koersverschillen » zolang het
niet definitief is, m.a ..w. zolang de vreemde valuta's niet te gelde werden gemaakt of de voor-
schotten aan het I.M.F. niet werden terugbetaald. Hetzelfde geldt t.a.v, de koersverschillen die
geboekt worden in verband met de interventies op de valutamarkt in toepassing van de bepalin-
gen van de akkoorden aangaande de vernauwing van de schommelingsmarges der valuta's en het
Europees Monetair Stelsel, vermits die koersverschillen slechts definitief verworven zijn na aan-
zuivering van de daaruit voortvloeiende debetpositie tegenover het Europees Fonds voor Monetaire
Samenwerking.

2 Zie blz. 142 van onderhavig verslag.
3 Zie blz. 143 van onderhavig verslag.
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RESERVEFONDS

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

Per 31-12-1978 Per 31-12-1979

Statutaire reserve .

Buitengewone reserve

Afschrijvingsrekening voor gebouwen,
materieel en meubelen .

1.299.729

3.436.331

1.368.416

4.116.331

2.028.679 2.049.240

Totaal. 6.764.739 7.5.:33.987

De verhoging van het Reservefonds vertegenwoordigt het gedeelte
van de winst van 1978 dat naar de statutaire reserve gaat en een over-
schrijving van F 680 miljoen naar de buitengewone reserve ten laste van
de resultatenrekening van 1979.

TE VERDELEN NETTOWINST

Het batig saldo van de resultatenrekening dat, overeenkomstig de
beschikkingen van artikel 38 van de statuten, de te verdelen nettowinst
uitmaakt, beloopt F 742,4 miljoen, tegen F 708,1 miljoen per 31 december
1978.

127





ORDEREKENINGEN
(In duizenden franken)

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

De orderekening « Ministers van Nationale Opvoe-
ding: 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, Il Bestuur der Postchecks :
Tegoeden voor rekening van de Ministers van Nationale
Opvoeding (Onderwijswetgeving) Il staat op de week-
staat onder het totaal van de activa. 18.642.005

GEOPENDE DOCUMENTAIRE KREDIETEN

Onder de rubriek « Geopende documentaire kredie-
ten )) zijn o.a. opgenomen, de exportkredieten geopend
door bemiddeling van buitenlandse banken . 17.005

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

Bankaccepten of handelsaccepten in omloop op
31 december 1979 " bekleed met het visum van de Bank
waarbij deze zich verbindt tot discontering ervan, wan-
neer de resterende looptijd nog slechts 120 dagen
bedraagt en zulks voor zover voldaan is aan de bij het
viseren gestelde voorwaarden .

Metingang 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. van de omloop van het krediet verleend aan de
Banco de Portugal, in de plaats van de B.I.B. te stellen.

2.807.092

1.350.073

BORGTOCHTEN VERLEEND TEN GUNSTE VAN HET PERSONEEL

Borgtochten verleend door de Bank, uit hoofde van
leningen verstrekt door de Algemene Spaar- en Lijfrente-
kas aan personeelsleden van de Bank voor de bouw of
de aankoop van hun woning .

l Andere dan die aanwezig in de portefeuille van de Bank, te weten :
geviseerde accepten : Per 31-12-1978
- uitvoer . . . . . . . . . . . . . 5.526.789 *
- invoer .............

-------

.' Incl'~siCf 'die welke op de balansdatum binnen de 120' dagen
vervallen . . . . . • • • • • • • • • • • • •

5.526.789

733.552
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Per 31-12-1979
2.807.092*

2.807.092
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ONTVANGEN WAARBORGEN

De ontvangen waarborgen omvatten volgende pos-
ten
Onderpanden van de voorschotrekenin-
gen
Waarborgen verleend door de disconto-
cedenten
Waarborgen in overheidseffecten ver-
strekt door opnemers van call money
Diverse borgtochten
Andere waarborgen .

52.492.906

1.565

21.424.370
84.641

1.242.955

Totaal.

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 betref-
fende de voorwaarden inzake aan- en verkoop van goud
en van vreemde valuta's .

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 1979 .

TEGOEDEN BEHEERD VOOR REKENING VAN HET EUROPEES
FONDS VOOR MONETAIRE SAMENWERKING

Het gaat om tegoeden in goud en in dollars die het
voorwerp uitmaken van de (( swap n-kredieten tegen
Ecu' slen die door de Bank beheerd worden krachtens
een haar door het E.F.M.S. verleend beheersmandaat

) Zie blz. 105 en III van onderhavig verslag.
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BEWAARNEMINGEN VAN EFFECTEN EN DIVERSE WAARDEN

De onderverdeling van de bewaarnemingen is als
volgt:

Internationaal Muntfonds .

Internationale Ontwikkelingsassociatie .

Afrikaans Ontwikkelingsfonds . .

Aziatische Ontwikkelingsbank.

Inter-Amerikaanse Ontwikkelingsbank.

Andere bewaarnemingen

SCHATKIST

19.781.500

4.998.448

11.000

285.036

207.564

421.273.570

Totaal.

De orderekeningen opgenomen onder de rubriek
cc Schatkist li vergen geen commentaar.

Diverse waarden toebehorend aan de Staat

Preferente aandelen Nationale Maat-
schappij der Belgische Spoorwegen .

Gewone aandelen Nationale Maat-
schappij der Belgische Spoorwegen .

Deelhebbende obligaties Nationale
Maatschappij der Belgische Spoorwegen

Schatkistbon van de Luxemburgse Re-
gering (Belgisch-Luxemburgs Akkoord)

4 ~~% certificaten Nationale Maatschap-
pij voor de Huisvesting.

Te transporteren
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5.000.000

1.000.000

638.305

722.675

3.484.783

10.845.763

446.557.118



Transport. .

4 ~~% certificaten Nationale Landmaat-
schappij . . . . . . . . . . .

Diverse waarden :

- neergelegd door het Muntfonds 1

- andere

10.845.763

118.821

974.449

4.672.359

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

80.488.965

531.349.376

6.267.801

14.307.158

Totaal

De bij de Bank gedeponeerde waarden die eigendom
zijn van het krachtens de besluitwet dd. 18 mei 1945
opgerichte Rentenfonds bedragen. . . . . . . .

l Belgisch Muntfonds.
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RESULTATENREKENING
(In duizenden franken)

CREDIT

PROVENU DER DISCONTO- EN VOORSCHOTVERlUCHTINGEN

Per 31-12-1978 Per 31-12-1979

6.824.571 13.113.744

Het brutoprovenu der disconto- en voorschotverrichtingen neemt van
het ene jaar tot het andere sterk toe onder de dubbele invloed van vol-
gende factoren :

- enerzijds, de belangrijke uitzetting van het gemiddelde volume der
verrichtingen l, dat opliep van F 107 miljard tot F 147,9 miljard;

- anderzijds, de sedert 31 mei 1979 trapsgewijs doorgevoerde gevoelige
verhoging van de disconto- en voorschottarieven; het gemiddelde
rendement van de gezamenlijke disconto- en voorschotverrichtingen is
toegenomen van 6,29 pct. in 1978 tot 8,75 pct. in 1979.

I Gemiddeld volume der verrichtingen (in miljoenen franken) :

- overheidseffecten .
- handelspapier . . . . . .
- voorschotten op onderpand (0) .

In 1978 In 1979

36.316 36.988
49.313 68.063
21.372 42.816

107.001 147.867
16.401 33.319(*) Incl. de Bijzondere bijstand aan het Rentenfonds.
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PROVENU VAN DE VERRICHTINGEN MET HET BUITENLAND

Per 31-12-1978 Per 31-12-1979

6.386.767 7.134.457

De op het credit van de resultatenrekening geboekte bruto-ontvangst
uit hoofde van de verrichtingen met het buitenland neemt met 11,7 pct. toe
in vergelijking met 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 invloed van een verbetering
van het gemiddelde rendement der beleggingen maar ook, zij het in min-
dere mate, van een matige toeneming van hun volume.

Zulks geldt meer bepaald voor de belegging van de tegoeden in dol-
lars van de Verenigde Staten van Amerika die ofwel gedekt zijn door de
staatswaarborg ofwel de tegenpost vormen van termijnverkopen aan de
Openbare 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 102,6 miljard tot F 106,8 miljard, en het gemiddelde rendement,
op grond van de omrekening der ontvangsten tegen de marktkoers, van
5,80 pct. tot 7,51 pct.

De opbrengst van de beleggingen in het buitenland wordt ten belope
van F 2.229,3 miljoen gecompenseerd door debetrente in verbandmet de
financiering van intracommunautaire verrichtingen uitgevoerd hetzij door
een beroep op de kredietverlening op zeer korte termijn door het Europees
Fonds voor Monetaire Samenwerking, hetzij door aanwending van het
tegoed in Ecu's.

PROVENU DER OVERHEIDSFONDSEN
Per 31-12-1978 Per 31-12-1979

536.786 595.574

De stijging van de opbrengst van de overheidsfondsen, verworven
door de Bank krachtens de artikelen 18 en 21 van haar statuten 1 wordt,
zoals de vorige jaren, verklaard door de toeneming van de portefeuille in-
gevolge de overschrijvingen naar het Reservefonds uitgevoerd na de af-
sluiting van het voorgaande boekjaar.

1 Zie blz. 118 van onderhavig verslag.
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RECHTEN OP BEWAARNEMINGEN, PROVISIES EN VERGOEDINGEN

Per 31-12-1978 Per 31-12-1979

191.014 204.550

De ontvangst uit hoofde van rechten op bewaarnemingen, prOVISieS
en vergoedingen is lichtjes gestegen ten opzichte van verleden jaar en zulks
in hoofdzaak wegens het grotere volume van de neerleggingen die aan-
leiding geven tot het heffen van bewaarloon.

De vergoedingen omvatten de forfaitaire toelage van 0,l0 pct. op
de niet-rentende geconsolideerde vordering van F 34 miljard van de
Bank op de Staat en de schadeloosstelling, naar rata van 0,l0 pct., bere-
kend op de omloop van de voor rekening van de Schatkist uitgegeven
kleine coupures.

DIVERSE ONTVANGSTEN

Per 31-12-1978 Per 31-12-1979

52.364 3.020

De diverse ontvangsten voor het boekjaar 1979 zijn onbeduidend;
het gaat om de opbrengst van de verkoop van afgedankt materieel.
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DEBET

AANDEEL VAN DE STAAT

Per 31-12-1978 Per 31-12-1979

Disconto en voorschotten .

Verrichtingen met het buitenland

3.582.226

3.014.235

8.616.912

3.562.689

6.596.461 12.179.601

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 1979 sterk toe ten gevolge van de uitzetting
van het gemiddelde volume van de verrichtingen en van de verhoging der
tarieven.

- Verrichtingen met het buitenland.

Zoals voor het dienstjaar 1978 gaat de verdeling, tussen de Staat en
de Bank, van de opbrengst van de netto productieve activa op het buiten-
land uit van het verdelingssysteem vastgesteld in het wettelijk stelsel in
voorbereiding, 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 4.460 miljoen, nI.
F 897 miljoen die het voorwerp uitmaakten van een afzonderlijke storting 1

en F 3.563 miljoen geboekt op het debet van de resultatenrekening.

ALGEMENE ONKOSTEN
Per 31-12-1978 Per 31-12-1979

Bezoldigingen en sociale lasten 3.536.260 3.772.63.5

Overige kosten . 322.673 356.162

3.858.933 4.128.797

min

Kosten ten laste van derden 543.556 593.753

3.315.377 3.535.044

De bezoldigingen en sociale lasten, die meer dan negen tiende van de
begrotingsuitgaven uitmaken, vertonen een stijging van nagenoeg dezelfde
omvang als die waargenomen in 1978 2. Die evolutie is normaal vermits de
kosten van de indexering der bezoldigingen, die de belangrijkste haussefac-
tor zijn, van het ene jaar tot het andere slechts weinig veranderden, terwijl
de verhogingen uit hoofde van de sociale programmering, alle lasten inbe-
grepen, beperkt bleven tot 1,6 pct.

Het personeelsbestand moest opnieuwopgevoerd worden wegens
enerzijds, de uitbreiding van sommige activiteiten van de Bank - o.a. de
telling van een groter volume uit de omloop teruggevloeide biljetten, de

1 Het betreft de vergoedingen in verband met de reserveposities op het Internationaal Muntfonds
en de voorschotten in het raam van de bilaterale akkoorden,

2 In 1979 : 6,7 pct. tegen 6,7 pct. in 1978, 11,5 pct. in 1977, 19,5 pct. in 1976 en 2:3,1 pct. in 1975.
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versterking van de veiligheidsmaatregelen, de uitvoering van een groter
aantal inspectie- en controleopdrachten, nieuwe toepassingen in het domein
van de informatica -- en, anderzijds, de vermindering van het aantal
werkuren voortvloeiend uit de arbeidsovereenkomsten die de jongste jaren
werden gesloten en waarbij aan het personeel diverse faciliteiten werden
toegestaan o.m. bijkomende vakantiedagen, deeltijdse tewerkstellingen,
niet-bezoldigd verlof op woensdagnamiddag voor de ouders van school-
gaande kinderen.

De kostenverzwarende invloed uitgaande van de personeelsuitbrei-
ding, werd echter in grote mate ongedaan gemaakt door de verschuiving
naar lagere bezoldigingen naar aanleiding van de vervanging van personeel
dat op de normale leeftijd of vervroegd werd gepensioneerd.

De overige kosten zijn als volgt samengesteld :

Per 31-12-1978 Pel' 31-12-1979

Lopende kosten

Stage voor jongeren

Gift aan Stichting Koning Boudewijn

291.496

21.177

lü.OOO

329.085

27.077

De lopende kosten vertonen een vrij uitgesproken toeneming vooral
ten gevolge van de hogere uitgaven uit hoofde van de informatieverwer-
king, de aankoop van biljettenpapier en: de verzameling van de basisge-
gevens betreffende in- en uitvoer.

De last van de opleiding die door de Bank, op voorstel van de Rijks-
dienst voor Arbeidsvoorziening, aan jonge stagiairs wordt gegeven, ver-
toont eveneens een aanmerkelijke stijging ingevolge de wettelijke beschik-
kingen waarbij het aantal aangeworven stagiairs met ingang van 17 april
1978 van zesentwintig tot tweeënvijftig eenheden diende te worden op-
gevoerd, met een bezoldiging overeenkomend met 90 pct. van de
geïndexeerde wedden en lonen volgens barema.

De kosten ten laste van derden die op de bruto algemene onkosten
in mindering worden gebracht, vertonen een progressie die in hoofdzaak
is toe te schrijven aan een verhoging van de stortingen aan de Bank uit
hoofde van diensten gepresteerd door de Balanscentrale.

Er zij aan herinnerd dat de dienst van de Rijkskassier en die van het
Rentenfonds gratis worden verzekerd.
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BELASTINGEN EN TAKSEN
Per 31-12-1978 Per 31-12-1979

1.647.014 2.253.336

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,
omvat het bedrag van F 2.253 miljoen de solidariteitsbijdrage betreffende
het boekjaar 1978, 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 terugbe-
taling van belasting betreffende het aanslagjaar 1978.

AFSCHRIJVING VAN GEBOUWEN, MATERIEEL EN MEUBELEN

Per 31-12-1978 Per 31-12-1979

172.540 192.969

De per 31 december 1979 uitgevoerde afschrijvingen dekken volgende
uitgaven:

a) Aankoop van immobiliën in het raam van het inves-
teringsprogramma van de Bank . 36.038

b) Vernieuwing van gebouwen en technische uitrusting

c) Aankoop van materieel voor de Drukkerij, de techni-
sche diensten en de kantoren .

d) Aankoop van kantoormeubelen.

72.222

72.059

12.650

BIJKOMENDE TOELAGE AAN DE PENSIOENKAS VAN HET PERSONEEL

Per 31-12-1978 Per 31-12-1979

350.000 440.000

De toekenning van een bijkomende toelage aan de Pensioenkas van
het personeel wordt gerechtvaardigd door de aangroei van de verbin-
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tenissen van de Kas uit hoofde van de toeneming van wedden en lonen
ingevolge de stijging van het prijsindexcijfer bij consumptie.

OVERSCHRIJVING NAAR DE RESERVE- EN VOORZIENINGSREKENINGEN

Volgende overschrijvingen worden gedaan :

- naar de buitengewone reserve .

- naar de voorziening voor gebouwen, materieel en
meubelen

- naar de maatschappelijke voorziening voor diverse

680.000

278.000

•• >
rISICO S

- naar de fiscale voorziening .

500.000

250.000

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

a) Buitengewone reserve.

Per 31 december 1978 .

Overschrijving ten laste van de resultatenrekening .

Saldo per 31 december 1979 .

3.436.331

680.000
-----

4.116.331

In het bedrag van de overschrijving is het gedeelte van de winst
begrepen, dat fiscale vrijdom geniet, mits het onbeschikbaar blijft " en
dat verwezenlijkt werd op de verkoop en de inning van effecten uit de
portefeuille overheidsfondsen, nI. F 67.660.

b) Voorziening voor gebouwen, materieel en meubelen .

Per 31 december 1978

Afneming in 1979 .

Overschrijving ten laste van de resultatenrekening.

Saldo per 31 december 1979 .

678.748

278.000

956.748

I Artikelen 34 en 105 van het Wetboek der inkomstenbelastingen.
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Het doel van deze voorziening bestaat erin het hoofd te kunnen
bieden aan de uitgaven in verband met de uitvoering van het investerings-
programma van de Bank.

c) Maatschappelii ke voorziening voor diverse risico's.

Per 31 december 1978 .

Overschrijving ten laste van de resultatenrekening .

Saldo per 31 december 1979 .

3.650.000

500.000

4.150.000

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 4.150 miljoen vertegenwoordigt 2,60 pct. van het
gemiddelde cumulatieve bedrag in 1979 van de portefeuille handelspapier
en de beleggingen in vreemde valuta's.

d) Fiscale voorziening.

Rekening gehouden met de forse toeneming van het bedrag van de
solidariteitsbijdrage betreffende het boekjaar 1979 dat de wet aangaande
de begrotingsvoorstellen 1979-1980 met zich zal brengen, is het aangewe-
zen een fiscale voorziening aan te leggen ten einde genoemde belasting
aan te rekenen op de resultaten van het boekjaar waarop zij betrekking
heeft.
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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 ~ pct.
op het nominaal kapitaal . . . . . . . . . .

2. Van het overschot, ten bedrage van 718.395 :
a) 10 pct. aan de reserve . . . . . . .
b) 8 pct. aan het personeel. . . . . . .

3. Van het nieuwe overschot, te weten 589.084
a) aan het Rijk, 1/5. . . . . . . . .
b) aan de aandeelhouders, een tweede dividend
c) het saldo aan de reserve. . . . . . . .

Totaal van de te verdelen nettowinst

24.000

71.839
57.472

117.817
471.000

267

742.395
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DIVIDEND TOEGEKEND VOOR HET BOEKJAAR 1979

Eerste totaal dividend

Tweede totaal dividend

24.000

471.000

Samen 495.000

voor 400.000 aandelen, te weten, per aandeel, een
dividend van . . F 1.2.'37,50

Coupon n' 178 zal met ingang van 1 maart 1980 betaalbaar zijn met
F 990, vrij van roerende voorheffing.

Daar het nettodividend F 990 beloopt, komt het belastbaar inkomen
per aandeel dat voor de personenbelasting dient te worden aangegeven, op
F 1.806,75 \ inclusief het belastingkrediet en de roerende voorheffing.

De Regentenraad

Marcel D'HAEZE, vice-gouvemeur,
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,

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

Inkomsten van aandelen . F 990,-

Belastingkrediet
990 x 57,5

F 569,25
100

Roerende voorheffing
990 X 1

F 247,50
4

F 1.806,75
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BALANS PER 31 DECEMBER 1979

ACTIVA

Goudvoorraad
Internationaal Muntfonds

Deelneming
Leningen
Bijzondere trekkingsrechten

Ecu's
Vreemde valuta's
Te ontvangen vreemde valuta's en goud

Europees Fonds voor Monetaire Samenwerking
Andere

Internationale akkoorden .
Voorschotten 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

23.534.771
187.527
11.227

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

(In duizenden franken)

58.261.384

18.125.923

23.152.131
61.112.219
75.472.564

35.706.953
2.377.342

4.823
7.369.449

19.597.254
80.602.991

23.733.525

37.000.000

52.450.000
426.610

2.263
3.432.630

34.000.000

3.450.349
18.776.28.5
7.232.743
2.232.157

11.757.652
2.010.801

578.288.048



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

11.209

1.498.051
324.967
832.807

1.430.452
3.817.602

Internationale akkoorden
Financiële bijstandsakkoorden
Andere akkoorden .

Internationaal Muntfonds
Bijzondere trekkingsrechten, netto cumulatieve toewijzing

Europees Fonds voor Monetaire Samenwerking
Ecu's te leveren aan het 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 voor gebouwen, materieel en meubelen

Te verdelen nettowinst

Totaal van de passiva
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(In duizenden franken)

371.796.112

7.915.088

3.432.630
16.463

14.689.913

27.357.088

86.349.374

28.129.007

11.757.652

18.168.3.'39

400.000

1.368.416
4.116.331
2.049.240

742.395

578.288.048



RESULTATENREKENING PER 31 DECEMBER 1979

DEBET

Aandeel van de Staat

Disconto en voorschotten
Verrichtingen met het buitenland

8.616.912
3.562.689

Algemene onkosten :

Bezoldigingen en sociale lasten
Andere kosten .

3.772.635
356.162

min: 4.128.797

Kosten ten laste van derden 593.753

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
Voorziening voor gebouwen, materieel

en meubelen
Maatschappelijke voorziening voor di-

verse risico's
Fiscale voorziening.

680.000

278.000

500.000
250.000

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 .

(In duizenden franken)

12.179.601

3.535.044

2.253.336

192.969

440.000

1.'708.000

742.395

21.051.345

13.113.744

7.134.457

595.574

204.550

3.020

21.051.345



ORDEREKENINGEN PER 31 DECEMBER 1979

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

Geopende documentaire kredieten .

Visum van accepten betreffende in- en uitvoer

Internationale 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

Tegoeden beheerd voor rekening van het Europees Fonds voor
Monetaire Samenwerking

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 Luxetnburgse Regering
(Belgisch-Luxemburgs akkoord)
4 J~ % certificaten N.M. voor de Huisvesting
4 ~ % certificaten Nationale Landmaatschappis .
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 Consignetiekas
Als borgstelling gedeponeerde waarden

Af te leveren waarden .

Rentenfonds

5.000.000
1.000.000

638.305
722.675

3.484.783
118.821

974.449
4.672.359

80.488.965
531.349.376

6.267.801
14.307.158

52.492.906
1.565

21.424.370
84.641

1.242.955

19.781.500
4.998.448

11.000
285.036
207.564

421.273.570

16.611.392

632.413.300

44.718.091

(In duizenden franken)

18.642.005

17.005

2.807.092

1.350.073

707.033

75.246.437

900.000

545.374

35.706.953

446.557.118

693.742.783

85.763.163





VERSLAG VAN
HET COLLEGE DER CENSOREN





Alvorens verslag uit te brengen over de uitvoering van de opdracht
waarmee het College op het gebied van toezicht is belast krachtens de
wettelijke en statutaire bepalingen, wenst het zich aan te sluiten bij de
hulde gebracht aan de nagedachtenis van eredirecteur Marcel Lefebvre,
die tijdens het voorbije jaar is overleden.

** *

Het College heeft met spijt kennis genomen van de pensionering van
de heer Raymond Simonis, schatbewaarder, wiens beroepskwaliteiten het
naar waarde heeft kunnen schatten.

** *

De begrotingsvoorstellen voor het boekjaar 1980, alsmede de jaar-
rekeningen per 31 december 1979, werden binnen de voorgeschreven
termijnen door de Regentenraad bij het College ingediend.

Na een nauwkeurige verificatie van de documenten die door de
verantwoordelijke diensten werden overgelegd tot staving van de ge-
vraagde kredieten en een grondig onderzoek van het bijbehorend verslag,
heeft het College de begroting van 19RO goedgekeurd.

Nadat werd vastgesteld dat de rekeningen in overeenstemming waren
met de boekingen en de juistheid van de inventarisbestanddelen door
middel van steekproeven werd gecontroleerd, heeft het College de balans
goedgekeurd en hierdoor aan het Beheer van de Bank ontheffing verleend
krachtens artikel 35 van de statuten.
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De Algemene Raad heeft de verdeling van de winst definitief geregeld
overeenkomstig artikel 70 van de statuten.

** *

De censoren hebben in de loop van het jaar talrijke inspeeties verricht,
zowel bij het Hoofdbestuur als in de vestigingen in provincie.

Zij hebben daaruit kunnen besluiten dat de interne controle doel-
treffend werkt en dat de diensten degelijk functioneren; in dit verband
stellen zij het op prijs het personeel te loven om de bekwaamheid en de
toewijding waarvan het blijk geeft.

De censoren achten het ook hun plicht de Directie te danken voor
haar bereidwilligheid en medewerking om de vervulling van de opdracht
van het College te vergemakkelijken.

De leden van het College der censoren,

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

De voorzitter,
Alex FLORQUIN.
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Beheer en toezicht

Departementen en diensten

Bijbanken en agentschappen





Gouverneur

Vice-Gouverneur

Directeuren

Regenten

Censoren

Secretaris

Schatbewaarder

BEHEER EN TOEZICHT

H. Cecil de STRYCKER.

H. Marcel D'HAEZE.

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

René EWALENKO,
Georges JANSON.

HH. Hendrik CAPPUYNS,
Roger RAMAEKERS,
Raymond PULINCKX,
Charles HURIAUX,
Jozef HOUTHUYS,
William FRAEYS,
Georges DEBUNNE,
Jan HINNEKENS,
Philippe MOUREAUX,
Luc AERTS.

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.

H. Frans JUNIUS.

H. Pol DASIN.

REGERINGSCOMMISSARIS

H. Emiel KESTENS.
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ADVISEURS

Economisch adviseur H. J. BAUDEWYNS,

Adviseurs van de Directie HH. J. POULLET, chef van het personeel
V. JANS SENS.

DEPARTEMENTEN EN DIENSTEN

Departement Algemene Controle - H. G. PIRSON, onderdirecteur,

Buitencontrole

Dienstchef

Controleurs

H. J. MAERTENS, inspecteur-generaal,

HH. H. KUSSE, P. BLAISE, E. VAN DER JEUGHT.

Inspeetie

Dienstchef

Inspecteurs

H. R. VAN STEENKISTE, inspecteur-generaal,

HH. F. MORVOET, A. PIERRET, W. VAN DER PERRE,
D. MUS, T. DE HOOVER.

Departement Algemeen Secretariaat,

Secretariaat

Dienstchef H. G. DEVRIENDT, inspecteur-generaal,

H. M. VERHAEGEN.Afdelingshoofd

Secretariaat van de Directie

Dienstchef Mej. M. WILLEMS, inspecteur-generaal,

Afdelingshoofd H. H. DOMS.

Departement Algemene Thesaurie - H. P. DASIN, schatbewaarder,

Hoofdkas

Hoofdkassier H. F. DE MAEYEH, inspecteur-generaal,

Afdelingshoofden HH. R. SCHEYS, Y. BALSEAU, J. DE MAESSCHALCK,
R. VERHEYDEN.

Rekeningen-courant

Dienstchef

Afdelingshoofden

H. T. FELIX, afdelingshoofd,

HH. L. LEEMAN, G. BOEYKENS.

Departement Bijbanken en Agentschappen - H. P. ANDRE, onderdirecteur, bijgestaan dool' de
H. J. VANNESTE, inspecteur-generaal,

Afdelingshoofd H. C. METTENS.
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Departement Boekhouding en Budgetcontrole - H. G. LAKIERE, onderdirecteur,

Boekhouding

Dienstchef

Afdelingshoofden

Budgetcontrole

Dienstchef

Afdelingshoofd

H. M. SCHOLLAERT, inspecteur-generaal,

HH. L. BOES, C. DEKEYSER.

H. J . VAN ROY, inspecteur-generaal,

H. J. RENDERS.

Eerste adviseur

Departement Buitenland - H. F. HEYVAERT, onderdirecteur,

H. J.- J. REY.

Controle van de Verrichtingen op Goederen

Dienstchef

Afdelingshoofd

Internationale akkoorden

Dienstchef

Adviseurs

Afdelingsho ofden

Statistiek Buitenlandse Betalingen

Dienstchef

Afdelingshoofd

Wissel

Dienstchef

Afdelingshoofden

H. W. STOOP, afdelingshoofd,

H. F. ROBBERECHT.

H. J. ROELANDTS, inspecteur-generaal,

Mej. A. HARNOULD, HH. M. DEMARET, P. LEROY,
M. JAMAR, G. NOPPEN, J. MICHIELSEN,
H. BUSSERS,

HH. L. DE VRIES, L. VAN SCHEPDAEL.

H. W. VANLEEUW, inspecteur-generaal,

H. J. HEYVAERT.

H. P. ADRIAENS, afdelingshoofd,

HH. H. DE SAEDELEEH, J. MAKART.

Departement Drukkerij -- H. J. VAN DROOGENBROECK, onderdirecteur,

Administratieve dienst

Dienstchef

Afdelingshoofd

Technische dienst

Dienstchef

H. A. TAYMANS, inspecteur-generaal,

H. M. VAN GEYTE.

H. W. VAN NIEUWENHUYSE, afdelingshoofd.

Economaat en Toezicht

Departement Immobiliën - H. J. WENS, onderdirecteur,

Dienstchef

Afdelingshoofden

H. G. VAN DEN STEEN, inspecteur-generaal,

HH. S. VAN RILLAER, J. VANDEUREN.
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Gebouwen
Dienstchef
Adviseurs
Afdelingshoofd
Architeet

H. F. DEMEULENAERE, inspecteur-generaal,
HI-I. J. VICTOIR, K. VANDENEEDE,

H. G. SCHAMPAERT,
H. C. DEMEYERE.

Departement Krediet - H. M. DE MANET, onderdirecteur,

Disconto

Dienstchef

Afdelingshoofden

Risicocentrale

Dienstchef

Afdelingshoofden

Voorschotten en Portefeuille

Dienstchef

Afdelingshoofd

H. R. STEVENS, inspecteur-generaal,

HH. J. VAN ROMPAY, C. DE NYS, M. RENERT.

H. F. TOURNEUR, inspecteur-generaal,

HH. F. DEPUYDT, P. TELLIER.

H. P. BOON, afdelingshoofd,

H. J.-M. WULLUS.

Departement Organisatie en Informatica - H. B. LIET AER, onderdirecteur,

Elektronisch Centrum

Dienstchef

Afdelingshoofd

Senior system-engineer

Organisatie

Dienstchef

Analisten-raadgevers

Adviseur

H. A. VLASSELAER, inspecteur-generaal,

H. C. LOTS,

H. J. MOERMAN.

H. J. NAGANT, afdelingshoofd,

HH. R. MAUHIN, H. BARBE,
R. VAN HEMELRIJCK.

H. J.-C. PAUWELS.

Departement Overheidsfondsen - H. A. ROWIES, onderdirecteur,

Effecten

Dienstchef

Afdelingshoofden

Rentenmarkt

Dienstchef

Afdelingshoofd

Dienst van de Rijkskassier

Dienstchef

Afdelingshoofd

H. O. BELLEMANS, inspecteur-generaal,

HH. J. CARLIER, L. NICOLAY, F. SERCKX.

H. P. GENIE, inspecteur-generaal,

H. W. SMOUT.

H. J. VAN AKEN, inspecteur-generaal,

H. C. VAN POPPEL.
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Departement Sociale Zaken - H. J. POULLET, adviseur van de Directie, chef van het personeel,

Medico-sociale dienst

Arts - Dienstchef

Artsen

H. J. DE REDE,

H. J, BARY, Mevr. G. BERTE-VAN ERMEN.

Opleiding

Dienstchef

Afdelingshoofd

H. P. JACOBS, afdelingshoofd,

H. P. JANSEGERS.

Dienst Personeel

Dienstchef

Adviseur

H. J. LUYCKFASSEEL, inspecteur-generaal,

H. J. CARDIJN,

Mevr. L. SWINGS-LAMOUREUX, HH. R. VAN SIMAEYS,
L. HANCISSE, L. VAN DER VEKEN.

Afdelingshoofden

Departement Studiën _. H. J. BAUDEWYNS, economisch adviseur,

Adviseurs H. G. DEFRANCE, Mej. M.-H. LAMBERT,
H. J. DESPIEGELAERE.

Afgevaardigde van
de chef van het
departement

Senior Economist
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Bijlagen



VERGELIJKING VAN DE BALANSEN

I 1975 I 1976 I 1977 1978

71.821,2 71.821,2 72.295,0 72.531,9

26.343,1

29.946,6

107.146,9

10,4

2.428,5

6.538,2

11.914,1

22.161,3

3.313,2

ACTIVA 1979

Goudvoorraad

Internattonaal Muntfonds :
Deelneming
Leningen
Bijzondere trekkingsrechten

Ecu's

Vreemde valuta's

Te ontvangen vreemde valuta's en goml :
Europees Fonds voor Monetaire Samenwerking
Andere

Internationale akkoorden

Voorschotten 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

Voo,rschotten 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 .

Speoiale Schatkistbons

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

Te innen waarden

Overheidsfondsen

Gebouwen, materieel en meubelen .

Waarden van de Pensioenkas van het Personeel

Overgangsrekeningen

29.883,3

19.334,4

84.025,0

153,0

9.731,4

6.538,2

45.259,8

26.718,0
1.467,8

19.808,8

101.161,0

444,1

9.731,4

6.538,2

59.670,3

19.407,1
689,9

20.150,7

106.125,9

392,9

9.374,3

11.889,1

78.992,7

58.261,4

18.125,9

23.152,1

61.112,2

75.472,6

35.707,0
2.377,3

4,8

7.369,4

19.597,3

80.603,0

4.085,8 7.815,4 14.171,9
97,7 49,0- 2.046,1

23,0 21,8 15,5 561,4
!-----I-----I-----I---- ------

3.336,2 4.155,3 7.879,9 16.779,4

4.225,0

409,1

1,7

34.000,0

800,0

3.450,4

996,4

5.273,9

2.195,9

20.575,0

400,8

1,1
2.477,3

34.000,0

600,0

3.450,4

845,0

5.534,7

2.195,6

37.000,0

2.800,0

366,3

2,1
2.446,1

34.000,0

400,0

3.450,4

2.241,1

6.066,6

2.191,5

37.000,0

15.950,0

419,0

, 2,0
2.018,5

34.000,0

3.450,4

9.152,1

6.498,2

2.150,0

23.534,8
187,5
11,2

23.733,5

37.000,0

52.450,0

426,6

2,2
3.432,6

34.000,0

3.450,4

18.776,3

7.232,7

2.232,2

6.481,5 7.753,6 9.043,8 10.293,5 11.757,7

1.301,8 928,4 1.207,4 1.554,7 2:010,8

340.782,2 349.663,5 406.929,8 458.822,3 578.288,0



PER 31 DECEMBER (in miljoenen franken) BIJLAGE l

PASSIVA 1975 1976 1977 1975 I 1979

Bankbiljetten in omloop

Rekeningen-courant en diversen :

Schatkist
Gewone rekening
Buitengewone eonjunctuurtaks .

Instellingen waarvoor een bijzondere wet geldt

Banken in België
Ondernemingen en particulieren
Banken in het buitenland, gewone rekeningen

Te betalen waarden .

Internationale akkoorden :
Financiële bijstandsakkoorden
Andere akkoorden

Internatlonaal Muntfonds :
Bijzondere trekkingsrechten, netto cumulatieve

toewijzing

Europees Fonds voor Monetaire Samenwerking

Ecu's te leveren aan het Europees Fonds voor Mone-
taire 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 voor geb., mat en meub.

Te verdelen nettowinst

288.380,8 307.197,4 335.404,5 359.903,0 371.796,1

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

4.437,4

3.222,8

10.186,2

12.072,2

6.481,5

9.929,2

400,0

1.115,1
1.890,9
2.071,7

594,4

4.547,2

2.477,3
354,2

6,5
7,0

207,3
504,1
833,8

861,0
1.998,2

4.417,9

2.446,1
376,4

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 10.186,2 10.186,2

23.441,5 26.702,9

36,9

7.753,6

10.462,3

400,0

1.172,8
2.361,3
2.071,3

643,0

28,3

9.043,8

14.475,1

400,0

1.234,7
2.734,3
2.067,5

673,5

365,0

16.206,8

10.293,5

16.458,0

400,0

1.299,7
3.436,3
2.028,7

708,1

11,2

1.498,1

325,0
832,8

1.430,4
3.817,6

7.915,1

3.432,6
16,5

14.689,\:l

27.357,1

86.349,4

28.129,0

11.757,7

18.168,3

400,0

1.368,4
4.116,3
2.049,2

742,4

340.782,2 349.663,5 406.929,8 458.822,3 578.288,0



VERGELIJ'KING VAN· DE

DEBET 1975 1976 1977 1978 1979

Aandeel van de Staat :

Disconto en voorschotten 626,3 3.678,2 2·389,3 3.582,2 8.616,9
Verrichtingen met het buitenland . 3.167,0 1.966,5 2.582,4 3.014,3 3.562,7
Monetaire reserve 197,3 0,4 - - -

3.990,6 5.645,1 4.971,7 6.596,5 12.179,6

Algemene onkosten :

Bezoldigingen en sociale lasten 2.487,5 2.972,0 3.314,5 3.536,2 3.772,6
Andere kosten 260,1 315,1 298,3 322,7 356,2

2.746,6 3.287,1 3.612,8 3.858,9 4.128,8
min

Kosten ten laste van derden - 401,5 - 399,3 - 420,9 - 543,5 - 593,8

2.346,1 2.887,8 3.191,9 3.315,4 3.535,0

Belastingen en taksen 897,5 1.316,3 1.210,1 1.647,0 2.253,3

Afschl'ijving van gebouwen, materieel en meubelen 190,0 83,9 172,8 172,5 193,0

Bijkomende toelage aan de Pensioenkas van het
Personeel 525,0 620,0 500,0 350,0 440,0

Overschrijvingen naar de reserve- en voorslentngs-
rekeningen :

- Buitengewone reserve 204,8 470,5 373,0 702,0 680,0
-- Voorziening voor gebouwen, materieel en

meubelen - 125,0 73,5 - 278,0

I -- Maatschap. voorziening voor diverse risico's 100,0 200,0 200,0 500,0 500,0
- Fonds van de Honderdste Verj aring 10,0 - - - -

- Fiscale voorziening 250,0

Te verdelen nettowinst 594,4 643,0 673,5 708,1 742,4

8.858,4 11.991,6 11.366,5 13.991,5 21.051,3
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RESULTATENREKENINGEN PER 31 DECEMBER (in miljoenen franken) BIJLAGE 2

CREDIT 1975 1976 1977 1978 1979

Provenu der disconto- en voorschotverrichtingen 1.086,5 5.698,8 4.343,7 6.824,6 13.113,7

Provenu der verrichtingen met het buitenland . 7.185,6 5.661,3 6.331,1 6.386,8 7.134,5

Provenu der overheidsfondsen . 388,4 423,1 468,9 536,8 595,8

Rechten op bewaarnemingen, provisies en vergoed. 184,6 187,3 191,3 191,0 204,5

Diverse ontvangsten 12,2 18,7 31,5 52,3 3,0

Terugnemingen van passiva-overgangsrekeningen :

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

8.858,4 11.991,6 11.388,5 13.991,5 21051,3
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BIJLAGE 3

DIVERSE GEGEVENS

1975 1976 1977 1978 1979

Brutodividend toegekend per aandeel 993,75 1.075,00 . 1.125,00 1.181,25 1.237,50

Roerende voorheffing ingehouden per aandeel . 198,75 215,00 225,00 236,25 247,50

, Nettodividend toegekend per aandeel . 795,00 860,00 900,00 945,00 990,00

Belastbaar inkomen aan te geven voor de personen-
belasting 1.450,88 1.569,50 1.642,50 1.724,63 1.806,75
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BI,TLAGE 4

WEE'KSTATEN

IN HET « BELGISCH STAATSBLAD» GEPUBLICEERD IN 1979



WEEKSTATEN IN HET cc iBELGISCH STAATSBLAD» GEPUBLICEERD IN 1979
ACTIVA (Miljoenen franken)

Internationaal MunUonds : Te ontvangen Tegoed bij het Bestuur Voorlopige
vreemde valuta's Europees E.E.G. : Debiteuren Overheidselfecten : aanpassing

Waarden

- en goud Voor- Fonds wegens Bijzondere der Postchecks Geconsoli- Gebouwen, van de
Vreemde Inter- Financiële termijn- Voorschotten bijstand naar OverheIds- TOTAAL

Goud- schotten voor bijstand verkopen Handels- Deel- en deerde materieel Pensioen-
Ecu's nationale op aan het aanleiding Diversen

DATA voorraad Deel- Bijzondere valuta's aan Mon'etaire op middel- van papier pasmunt vordering
van de wet fondsen en kas ACTIVA

Leningen trekkings- akkoorden het I.M.F. Samen- lange vree'mde onderpand Belgische Luxem- Renten- op de Staat meubelen van het
neming E.F.M.S. Andere valuta's overheids- burgse londs Rekening A Rekening B d.d.

Personeel
(

rechten werking termijn en goud overheids- 3 Juil 1972
effecten effecten

8 januari 1979 72.532 19.407 690 24.654 - 106.325 - ... 56 9.374 ... ... 11.619 78.887 14.861 37.000 ... 14.800 460 1 1.980 34.000 3.450 6498 2.191 10.335 7.809 456.929

15 ,. 72.532 19.407 690 24.654 - 106.710 - ... 93 9.374 ... l' ... 11.619 72.394 14.406 37.000 .. . 16.050 489 1 1.945 34.000 3.450 6.498 2.191 10.337 8.173 452.013

22 » 72.532 19.407 690 24.654 - 106.900 - ... 129 9.374 .... ... 11.619 63.842 14.719 37.000 ... 16.950 528 2 1.943 34.000 3.450 6.472 2.191 10.361 8.309 445.072

29 ,. 72.532 19.407 690 24.654 - 107.190 - ... 565 9.374 !.. ... 11.619 61.095 13.819 37.000 .., 12.775 578 2 2.020 34.000 3.450 7.231 2.150 10.712 8.284 439'.147

5 februari 72.532 19.416 690 24.654 - 106.423 - '" 361 9.374 ... .., 11.613 65.064 19.844 37.000 ... 10.975 575 1 2.020 34.000 3.450 7.221 2.150 10.937 7.907 446.213

12 » 72.532 19.580 690 24.654 - 106.709 - ... 422 9.374 ... ... 11.619 73.464 13.460 37.000 .., 3.300 606 2 2.663 34.000 3.450 7.233 2.150 10.937 8.687 442.532

19 » 72.532 19.580 690 24.654 - 107.537 - .. , 80 9.374 s.. ... 11.619 66.187 7.994 37.000 ... 15.225 613 1 2.649 34.000 3.450 7.233 2.150 11.097 - 8.689 442.354

26 » 72.532 19.580 690 24.654 - 107.128 - ... 192 9.374 ... ... 11.619 66.183 6.622 37.000 ... 12.850 644 1 2.592 34.000 3.450 7.233 2.150 11.132 7.831 437.457

5 maart 72.532 19.580 690 24.654 - 107.480 - .. , 205 9.126 0,0' ... 11.619 60.521 6.974 37.000 ... 26.175 607 1 2.542 34.000 3.450 7.232 2.150 11.228 8.214 445.980

12 » 72.532 19.580 690 24.654 - 107.525 - ... 564 9.126 ~ ... 11.619 55.511 5.071 37.000 ... 27.375 608 1 2.526 34.000 3.450 7.232 2.150 11.205 8.622 441.041

19 » 58.025 19.580 690 24.654 70.814 86.480 35.780 ... 451 9.126 ... ... 11.619 60.031 5.621 37.000 ... 21.725 608 1 2.386 34.000 3.450 7.232 2.150 11.205 8.259 510.887

26 » 58.025 19.580 690 24.654 70.814 86.525 35.780 ... 290 8.974 ... ... 11.619 55.818 4.371 37.000 ... 22.900 617 2 2.273 34.000 3.450 7.231 2.150 11.266 8.537 506.566

2 april 58.025 19.580 690 24.654 69.399 86.112 35.780 ... 551 8.974 .. , ... 11.438 58.538 2.678 37.000 ... 29.550 603 2 2.264 34.000 3.450 7.231 2.150 11.283 10.529 514.481

9 » 58.025 19.582 690 24.654 67.617 86.038 35.780 ... 686 8.9,74 ... ... 11.445 65.492 1.602 37.000 ... 25.325 567 1 2.262 34.000 3.450 7.231 2.150 11.266 9.772 513.609

13 ,. 58.025 19.584 690 24.664 66.409 86.095 35.780 ... 593 8.974 ... ... 11.445 66.442 520 37.000 ... 26.066 544 1 2.186 34.000 3.450 7.231 2.160 11.292 9.704 512.836

23 » 58.025 19.597 ... 24.654 66.138 86.933 35.780 ... 239 8.821 0,0' ... 11.445 69.181 194 37.000 ... 23.233 521 1 2.106 34.000 3.450 7.231 2.150 11.298 8.712 510.709

27 » 58.026 19.597 ... 24.664 65.020 87.114 35.780 ... 181 8.821 .... ... 11.445 68.714 199 37.000 ... 29.326 510 1 2.197 34.000 3.450 7.231 2.150 11.299 9.664 516.378

7 mei 58.026 20.136 ... 24.654 64.072 87.322 35.780 ... 539 8.821 ... ... 11.445 66.131 403 37.000 ... 39.716 463 1 2.175 34.000 3.450 7.231 2.150 11.349 9.146 524.009

14 68.025 20.136 24.654 64.043 90.304 35.780 1.400 90 8.539 13.567 59.946 20 37.000 41.966 436 2 2.170 34.000 3.450 7.231
.,

2.150 11.354 9.713 525.976,. ... .'.. ... ...
21 » 58.025 20.136 .. , 25.110 63.546 88.596 35.780 1.400 47 8.539 ... ... 13.567 61.210 39 37.000 ... 37.545 476 2 2.368 34.000 3.450 7.231 2.150 11.383 10.714 522.314

28 » 58.025 20.136 ... 25.110 62.403 86.004 35.780 1.400 318 8.539 ,l, • ... 13.567 56.532 71 37.000 .. . 43.736 468 2 2.728 34.000 3.450 7.231 2.150 11.383 11.465 521.498

1 juni 58.025 20.198 ... 23·.043 60.389 82.751 35.780 1.400 645 8.539 .l'o • .. , 13.567 66.665 52 37.000 .. . 44.799 468 1 2.715 34.000 3.450 7.231 2.150 11.387 16.556 530.811

11 » 58.025 20.198 ... 23.043 60.389 87.928 35.780 1.400 114 8.539 .... ... 17.39:2 71.818 789 37.000 ... 44.625 479 1 2.714 34.000 3.450 7.231 2.150 11.371 15.712 544.148

18 » 58.025 20.198 ... 23.043 60.254 87.219 35.780 1.400 89 8.539 ... .., 17.392 68.606 4.230 37.000 ... 49.850 489 2 2.683 34.000 3.450 7.231 2.150 11.392 12.884 545.906

25 » 58.025 20.198 ... 23.043 60.254 82.637 35.780 1.751 85 8.387 .l .. ... 14.311 70.233 8.682 37.000 .. . 49.875 520 2 2.683 34.000 3.450 7.231 2.150 11.405 10.948 542.650

2 juli 58.025 20.198 ... 23.043 60.192 83.102 35.780 1.751 111 8.387 ... ... 14.311 63.558 7.805 37.000 ... 54.250 487 1 2.652 34.000 3.450 7.231 2.150 11.405 11.575 540.464

9 » 58.025 20.198 ... 23.043 66.369 82.934 35.312 1.751 107 8.387 ... ... 14.311 60.939 7.034 37.000 ... 56.325 535 1 2.723 34.000 3.450 7.231 2.150 11.405 12.131 545.361

16 » 58.025 20.202 ... 23.043 66.369 83.164 35.312 1.751 115 8.387 ... ... 14.311 61.570 7.643 37.000 . .. 53.875 544 1 2.7009 34.000 3.450 7.231 2.150 11.425 10.739 543.016

20 » 58.025 20.202 ... 23..043 66.369 85.734 35.312 2.334 120 8.235 ... ... 15.197 69.504 8.472 37.000 ... 38.400 595 2 2.646 34.000 3.450 7.231 2.150 11.425 9.461 538.907

30 » 58.025 20.202 ... 23.043 66.369 86.200 35.312 2.334 493 8.235 ... ... 15.197 69.264 11.877 37.000 ... 29.950 617 2 2.604 34.000 3.450 7.231 2.150 11.419 9.444 534.418.
6 augustus 58.025 20.202 .. , 23.097 66.294 86.700 35.312 2.334 204 8.180 .. , ... 15.197 68.359 13.160 37.000 ... 30.375 597 2 2.604 34.000 3.450 7.227 2.150 Il.398 9.768 535.635

13 » 58.025 20.202 .. , 23.097 66.294 86.897 35.312 2.334 486 8.053 ... ... 15.197 64.800 9.030 37.000 .., 29.550 600 2 2.575 34.000 3.450 7.227 2.150 11.398 9.735 527.414

20 » 58.025 20.202 ... 23.097 66.294 86.962 35.312 2.334 387 8.053 ... ... 15.197 62.044 7.023 37.000 .. . 32.475 598 2 2.569 34.000 3.450 7.227 2.150 11.397 9.942 525.740

27 » 58.025 20.330 ... 23.097 66.294 87.085 35.312 2.334 275 8.053 ... ... 15.197 65.902 6.966 37.000 ... 24.675 614 2 2.765 34.000 3.450 7.227 2.150 11.397 9.792 521.942

3 september 58.025 20.329 ... 23.097 66.217 86.398 35.312 2.334 408 7.685 .,1 •• ... 15.197 59.579 7.080 37.000 .. . 36.700 589 2 2.743 34.000 3.450 7.227 2.150 11.397 13.505 530.424

10 » 58.025 20.329 ... 23.097 66.217 86.480 35.312 2.334 191 7.685 ... ... 15.197 67.152 8.243 37.000 .. . 36.925 585 2 2.738 34.000 3.450 7.227 2:150 11.373 13.513 539.225

17 » 58.025 20.329 ... 23.097 66.123 86.197 35.312 2.334 199 7.685 ... ... 15.197 61.510 7.663 37.000 .., 47.650 588 1 2.731 34.000 3.450 7.211 2.150 11.372 16.455 546.279

24 » 58.025 20.329 ... 23.097 66.772 86.280 35.312 2.334 383 7.533 l ... 15.191 74.836 17.340 37.000 .. . 30.400 611 2 2.706 34.000 3.450 7.233 2.150 11.372 17.230 553.586

loktober 58.025 20.276 .. , 23.097 66.700 86.629 35.312 2.334 554 7.533 '," ... 15.191 76.723 10.320 37.000 ... 47.550 590 1 2.806 34.000 3.450 7.233 2.150 11.372 12.465 561.311

8 » 58.025 20.276 ... 23.097 75.425 86.834 35.707 2.334 543 7.533 ... .. , 15.273 75.193 13.878 37.000 .. . 46.400 585 2 2.806 34.000 3.450 7.233 2.150 Il.349 11.375 570.468

15 » 58.025 20.276 .. , 23.097 75.425 86.923 35.707 2.334 290 7.533 .. , ... 15.273 77.363 19.318 37.0000 .. , 38.525 601 1 2.847 34.000 3.450 7.233 2.150 Il.349 12.187 570.907

22 » 58.025 20.276 ... 23.097 75.425 87.259 35.707 2.334 179 7.381 ... ... 15.300 74.937 12.364 37.000 ... 44.950 607 2 2.835 34.000 3.450 7.233 2.150 Il.349 11.105 566.965

29 » 58.025 20.039 .. , 23.097 75.425 87.580 35.707 2.334 164 7.381 .. , ... 15.295 72.520 13.914 37.000 .., 42.950 602 1 2.828 34.000 3.450 7.233 2.150 11.349 10.947 563.991

5 november 58.025 19.309 ... 23.097 75.340 88.986 35.707 2.334 182 7.381 ... ... 15.742 72.731 14.928 37.000 .. . 48.625 570 1 2.825 34.000 3.450 7.233 2.150 11.350 11.221 572.187

12 » 58.025 19'.092 ... 23.152 75.340 89.271 35.707 2.334 93 7.200 ... ... 15.742 72.346 13.401 37.000 ... 45.900 585 1 2.785 34.000 3.450 7.233 2.150 Il.326 Il.168 56l.301

19 » 58.025 19.092 .. , 23.152 74.862 89.297 35.707 2.377 46 7.200 ... ... 15.785 77.277 16.191 37.000 ... 37.100 591 2 2.775 34.000 3.450 7.233 2.150 11.330 Il.002 565.644

26 » 58.025 18.362 ... 23.152 74.862 92.734 35.707 2.377 41 7.200 ... ... 18.625 73.899 17.364 37.000 .. . 27.950 604 1 3.279 34.000 3.450 7.233 2.150 Il.330 Il.444 560.689

3 december 58.025 18.363 ... 23.152 71.809 92.239 35.707 2.377 41 7.200 'i" ... 17.876 68.001 16.833 37.000 .., 36.525 589 1 3.249 34.000 3.450 7.233 2.150 Il.330 14.527 561.677

10 » 58.025 18.363 ... 23.152 69.666 88.659 35.707 2.377 45 7.521 ... ... 17.876 69.556 17.444 37.000 .., 40.000 564 1 3.499 34.000 3.450 7.233 2.150 11.308 14.717 562.313

17 » 58.261 18.126 ... 23.152 66.487 81.486 35.707 2.377 75 7.521 .. ... 16.384 74.719 17.379 37.000 . .. 45.600 546 1 3.475 34.000 3.450 7.233 2.150 11.308 12.732 559.169

21 » 58.261 18.126 ... 23.152 64.943 77.675 35.707 2.377 84 7.400 ... ... 15.655 80.997 26.569 37.000 ... 41.175 478 1 3.445 34.000 3.450 7.233 2.150 Il.308 15.385 566.571

28 » 58.261 18.126 '" 23.152 61.775 75.420 35.707 2.377 4 7.369 ... ... 19.597 82.387 21.129 37.000 . . 49.100 434 1 3.434 34.000 3.450 7.233 2.150 11.325 18.879 572.310

1 Waarvan het kapitaal: fr. 400 miljoen.



WEEKSTATEN IN HET cc BELGISCH STAATSBLAD» GEPUBLICEERD IN 1979
(Miljoenen franken) PASSIVA

Orderekening :
Rekeningen-courant : Monetaire reserve

Bestuur Internallonale
der Postchecks :

Internallonaal Europees
Ecu's te Kapitaal,

Tegoeden
akkoordan Munlfonds : Fonds Te leveren Pensioenkas

voor rekening Bankbiljetten Bijzondere leveren aan vreemde
reserves en TOTAAL.

van de Ministers Banken Diverse trekkings-
voor Groot- van het Diversen afschrljvlngs- DATA

Schatkist: rekeningen- valuta's
van Nationale In omloop in het rechten, Monetaire het hertogdom rekeningen PASSIVA

Opvoeding Gewone buitenland, courant Financiële netto Samen- België en goud Personeel

(wet van 11-7-1973-
en te Andere cumulatieve

E,F.M.S. Luxem- l

onderwijs-
rekening gewone betalen bijstands- akkoorden toewijzing

werking burg

wetgeving)
rekeningen waarden akkoorden

I
23.280 356.888 9 1.363 4.994 1.980 18 14.690 26.103 - 285 ... 16.172 10.335 17.590 6.502 456.929 8 januari 1979

23.035 353.816 21 1.589 3.947 1.945 22 14.690 24.657 - 285 ... 16.141 10.337 18.061 6.502 452.013 15 "
23.036 349'.470 ... 1.190 3.592 1.943 23 14.690 22.566 - 221 .. , 16.141 10.361 18.373 6.502 445.072 22 "
22.316 345.424 9 1_854 3.631 2.020 21 14.690 20.762 - 129 ... 16.141 10.712 16.521 7.233 439.147 29 "

22.293 353.423 19 1.473 3.568 2.020 22 14.690 19.866 - 129 .. , 16:140 10.937 16.693 7.233 446.213 5 februari

21.930 348.898 7 1.117 3.414 2.663 18 14.690 19.866 - 129 ... 16.583 10.937 16.9T! 7.233 442.532 12 »

21.926 348.639 11 1.121 3.790 2.649 83 14.690 1.8.821 - 128 ... 16.746 11.097 17.346 7.233 442.354 19 »

21.427 346.550 18 1.166 3.264 2.592 78 14.690 16.986 - 3 ... 16.102 11.132 17.643 7.233 437.457 26 »

21.245 356.19'8 17 1.322 3.023 2.542 20 14.690 15.716 - 3 ... 16.100 11.228 17.888 7.233 445.980 5 maart

20.520 352.827 12 1.363 2.069 2.526 22 14.690 14.993 - 3 ... 16.100 11.205 17.998 7.233 441.041 12 »

20.510 352.139 13 1.189 1.713 2.386 135 14.690 14.993 70.814 3 ... 16.100 11.205 18.274 7.233 510.887 19 "
20.486 347.868 11 930 2.047 2.273 22 14.690 14.836 70.814 ... ... 16.100 11.266 18.476 7.233 506.566 26 "

20.360 354.601 6 1.237 2.899 2.264 18 14.690 14.836 70.814 .. , ... 15.841 11.283 18.759 7.233 514.481 2 april

20.207 357.227 24 1.151 1.760 2.262 21 14.690 14.836 70.814 ... ... 15701 11.266 16.624 7.233 513.609 9 "
20.098 355.118 15 1.678 2.397 2.186 22 14.690 14.836 70.814 ... ... 15.700 11.292 16.854 7.233 512.835 13 »

19.601 351.936 2 1.062 4.077 2.106 22 14.690 14.711 70.814 .. , ... 15702 11.298 17.056 7.233 510.709 .23 »

19561 356.747 16 1.064 4.421 2.197 26 14.69U 14.615 70.814 ... ... 15.708 11.299 17.548 7.233 516.378 27 »

19.369 364.364 7 1.174 3.051 2.175 25 14.69.0 14.615 70.814 ... ... 15.702 11.349 18.800 7.233 524.009 7 mei

19.317 364.632 7 1.264 4.211 2.170 34 14.690 10.623 70.814 ... ... 20.055 11.354 18.889 7.233 525.976 14 »

18.767 366.616 24 1.232 4.704 2.368 31 14.690 4.101 70,814 ... ... 20055 11.383 19.063 7.233 522.314 21 »

18.655 367.251 6 992 3.474 2.728 23 14.690 4.101 70.814 ... ... 20.054 11.383 18.749 7.233 521.498 28 »

18.655 372.712 21 1.049 3.582 2.715 17 14.690 8.547 70.814 ... ... 20.054 11.387 17.990 7.233 530.811 1 juni

18.492 372.130 8 1.048 6.227 2.'/14 24 14.690 14.306 70.814 ... ... 25.075 11.371 18.508 7.233 544.148 11 »

18.382 371.465 5 1.170 4:180 2.683 132 14.690 17.770 70.814 ... ... 25.076 11.392 18.696 7.233 545.906 18 »

18.385 372.884 15 845 2.694 2.683 26 14.690 19.289 70.814 ... ... 21.449 11.405 18.623 7.233 542.650 25 »

17.659 381.625 7 1.042 4.778 2.652 18 14.690 7.974 70.814 ... ... 21.449 11.405 16:177 7.233 540.464 2 juli

17.597 379.557 7 987 1.808 2.723 44 14.690 11.549 76.991 ... ... 21.431 11.405 16.936 7.233 545.361 9 »

17.343 372.674 10 1.015 2.000 2.709 43 14.690 15.499 76.991 ... ... 21.430 11.425 17.297 7.233 543.('16 16 »

17.343 367.452 22 944 3.116

I
2.646 118 14.690 13.036 76,991 ... ... 23.311 11.425 17.923 7.233 538.907 20 »

17.106 361.325 20 1.448 3.714 2.604 30 14.690 13.036 76.991 ... ... 23.311 11.419 18.597 7.233 534.418 30 »

16875 365.784 6 1.526 3.807 2.604 54 14.690 9.152 76.991 .. , ... 23.310 11.398 19'.080 7.233 535.635 6 augustus

16.380 361.728 10 1.394 3.615 2.575 65 14.690 5.300 76.991 .. , ... 23.310 11.397 19.106 7.233 527.414 13 »

1&.246 360.679 7 1.421 2.851 2.569 37 14.690 5.300 76.991 ... ... 23.310 11.397 19.255 7.233 525.740 20 »

16.191 355.367 9 1.331 3.787 2.765 24 14.690 5.300 76.991 ... ... 23.310 11.397 19.738 7.233 521.942 27 »

16.012 362.117 22 1.328 2.101 2.743 101 14.690 8.748 76.991 ... ... 23.310 11.397 19.643 7.233 530.424 3 september

15.941 361.727 5 1.273 1.831 2:138 60 14.690 17.794 76.991 ... ... 23.321 11.373 20.189 7.233 539.225 10 »

15.949 358.143 8 1.348 2:790 2.731 34 14.690 26.932 76.991 ... .., 23.318 11.372 20.689 7.233 546.2.79 17 »

15.675 355.404 22 1.343 2.917 2.706 212 14.690 39-197 77.747 ... ... 23.386 11.372 17.357 7.233 553.586 24 »

15.809 361.281 12 1.385 3.342 2.806 225 14.690 39.928 77.747 ... ... 23.512 11.372 17.778 7.233 561.311 1 oktober

15.196 361.710 16 1.282 1.861 2.806 41 14.690 39.928 86.4ï1 ... ... 24.267 11.349 18.814 7.233 570.468 8 »

20.372 357.989 6 1.730 3.097 2.847 60 14.690 41.799 86.471 ... ... 24.267 11.349 19.369 7.233 570.907 15 »

20.197 354.488 22 1.177 2.838 2.835 55 14.690 41.799 86.471 ... ... 24.266 11.349 19.742 7.233 566.965 22 »

21.342 352.086 25 1.209 3.526 2.828 27 14.690 40.197 86.471 ... ... 24.115 11.349 20.235 7.233 563.991 29 »

21.344 360.395 10 1.287 2.844 2.825 30 14.690 39.714 86.471 ... .. , 24.116 11.350 21.222 7.233 572.187 5 november

21.067 355.244 17 1.201 3.062 2.785 51 14.690 39.714 86.471 ... .. , 24.116 . 11.326 21.391 7.233 ,567.301 12 »

21.034 354.778 1 1.223 6.153 2.775 24 14.690 35.779 86.471 ... ... 24.303 11.330 20.884 7.233 565.644 19 »

21.032 349.754 20 1.329 8.780 3.279 26 14.690 29.449 86.471 ... ... 27.013 11.330 21.315 7.233 560.689 26 »

20.094 357.221 18 1.289 2.191· 3.249 20 14.690 29.955 86.349 .. , .. , 26.374 11.330 21.758 7.233 561.677 3 december

20.064 358.698 20 1.425 1.325 3.499 109 14.690 29.955 86.349 ... ... 26.371 11.308 21.331 7.233 562.31-3 10 »

19.769 360.655 8 1.480 1.937 I
3.4'75 19 14.690 27.357 86.349 .. . ... 24.958 11.308 19.700 7.233 559.169 17 "

19.441 369.260 21 1.378 2.615 3.445 25 14.690 27.357 86.349 ... ... 24.236 11.308 18.654 7.233 566.571 21 »

18.642 372.112 1 1.493 2.901 I 3.434 19 14.690 27.357 86.349 ... ... 28.129 11.325 17.267 7.233 572.310 28 »





BIJLAGE 5

OPGAVE VAN DE OVERHEIDSFONDSEN
DIE OP 31 DECEMBER 1979 DEEL UITMAAKTEN

VAN DE PORTEFEUILLE VAN DE BANK

Overheidstondsen en andere krachtens de statuten verworven effecten

7,50 pct. Belgische Lening 1969/87.
8,25 pct. Samengevoegde Belgische Leningen 1970/80.
8,50 pct. Belgische Lening 1970/83.
8,50 pct. Belgische Lening 1971/84.
7,75 pct. Samengevoegde Belgische Leningen 1971/86.
7,25 - 7,50 pct. Belgische Lening 1fJ71/80/87.
7,50 pct. Belgische Lening Ul71/87.
7,25 pct. Samengevoegde Belgische Leningen 1972-73/87.
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 - 9,75 pct. Belgische Lening 1975/81/85.
9 pct. Belgische Lening 1976/84.
10 pct. Belgische Lening 1976/84.
10 pct. Belgische Lening 1976/85.
10 pct. Belgische Lening 1977/85.
9,50 pct. Belgische Lening 1978/86.
8,50 pct. Belgische Lening 1978/85.
8,75 pct. Belgische Lening 1978/86.
9 pct. Belgische Lening 1979/87.
10 pct. Belgische Lening 1979/88.
4 pct. Belgische Lotenlening 1941.
4 pct. Oorlogsschade 1923.
10,50 pct. Lening van het 'Wegenfonds 1979/88.
2 pct. Nationale Stichting voor de Financiering van het Wetenschappelijk

Onderzoek 1960/60 - 1990/99, 1" tranche.
Nationale Stichting voor de Financiering van het Wetenschappelijk

Onderzoek 1960/69 - 1990/99, 2e tranche.
Nationale Stichf.ing voor de Financiering van het Wetenschappelijk

Onderzoek 1960/69 - 1990/99, 3e tranche.

2 pct.

2 pct.
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2 pct.

2 pct.

2 pct.

2 pct.

2 pct.

2 pct.

2 pct.

8,50 pct.
7,25 pct.
7,75 pct.
7,75 pct.
6,75 pct.
6,75 pct.
8,25 pct.
8,25 pct.
8 pct.
9 pct.
7,75 pct.
7,75 pct.

7,25 pct.

7,25 pct.

7,75 pct.
8 pct.
7,75 pct.
8,75 pct.

Nationale Stichting voor de Financiering van
Onderzoek 1960/69 - 1990/99, 4e tranche.

Nationale Stichting voor de Financiering van
Onderzoek 1960/69 - 1990,/99, 5e tranche.

Nationale Stichting voor de Financiering van
Onderzoek 1960/69 - 1990/99, 6e tranche.

Nationale Stichting voor de Financiering van
Onderzoek HJ60/69 - 1990/99, T" tranche.

Nationale Stichting voor de Financiering van
Onderzoek 1060/69 - 1990/99, 8" tranche.

Nationale Stichting voor de Financiering van
Onderzoek 1960/69 - 1990/99, ge tranche.

Nationale Stichting voor de Financiering van
Onderzoek 1960/69 - 1990/99, 10e tranche.

Regie van Telegrafie en Telefonie 1970/84.
Regie van Telegrafie en Telefonie 1971 /83.
Regie van Telegrafie en Telefonie 1973/85.
Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen
Nationale Kas voor Beroepskrediet 1968/88.
Nationale Maatschappij voor Krediet aan de

het Wetenschappelijk

het Wetenschappelijk

het Wetenschappelijk

het Wetenschappelijk

het Wetenschappelijk

het Wetenschappelijk

het Wetenschappelijk

1971/85.

Nationale Maatschappij voor Krediet aan de
Nationale Maatschappij voor Krediet aan de
Nationale Maatschappij voor Krediet aan de
Nationale Maatschappij voor Krediet aan de

Nijverheid
Nijverheid
Nijverheid
Nijverheid
Nijverheid

1968/88.
1969/80.
1970/90.
1971/91.
1979/87.

Lening van de Intercommunale Vereniging voor de Autoweg E3 1971/83.
Lening van de Intercommunale Vereniging voor de Autosnelweg E5

1971/83.
Samengevoegde Leningen van de Intercommunale Vereniging voor de

Autoweg E3 1072-73/84.
Lening van de Intercommunale Vereniging voor de Autosnelwegen van de

Brusselse Periferie « BI» 1973/85.
Lening van de Stad Antwerpen 1971/82.
Lening van de Stad Gent 1971/81.
Lening van de Stad Luik 1971/82.
N.V. Zeekanaal en Haveninrichtingen van Brussel 1970/86.
Aandelen van de Nationale Maatschappij voor Krediet aan de Nijverheid.
Aandelen van de Nationale Investeringsmaatschappij.
Aandelen van de Bank voor Internationale Betalingen

1e en 2e tranches \

I
- Belgische uitgifte.
- Amerikaanse uitgifte.
- Estlandse uitgifte.

Letlandse uitgifte.
- Litauer uitgifte ..

3e tranche van de Belgische uitgifte.
Genctsaandelen van de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen.
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BIJLAGE 6

ECONOMISCHE EN FINANCIELE STATISTIEKEN

Tabel 1. Balans yan het lopend yerkeer met het buitenland 1

(Miljarden dollars van de Verenigde Staten)

1971 1972 1973 ·1074 1075 1976 1977 1978 1979 T

Organisatie voor Economische Sa-
menwerking en Ontwikkeling .. - 9,8 8,0 10,1 -27,1 - 0,4 -18,2 -24,8 9,1 -30,0
waarvan :

Verenigde Staten ............... - 1,4 - 5,7 7,1 4,9 18,3 4,6 -14,1 -13,9 - 2,5
Canada ........................ 0,4 - 0,4 0,1 - 1,5 - 4,7 - 3,9 - 4,0 - 4,6 - 6,0
Japan ........................... 5,8 6,6 - 0,1 - 4,7 - 0,7 3,7 10,9 16,5 - 7,5
Bondsrepubliek Duitsland _ .. 0,8 0,8 4,6 9,9 3,5 3,4 4,2 8,8 - 1,0
Verenigd Koninkrijk ............ 2,7 0,3 - 2, - 8,6 - 4,1 - 1,5 0,5 2,0 - 5,5
Frankrijk ..................... 0,5 0,3 - 0,7 - 6,0 - 0,1 - 6,1 - 3,3 3,9 1,5
Italië ........................... 1,9 2,0 - 2,7 - 8,0 - 0,8 - 2,8 2,5 6,4 6,3
Nederland ..................... - 0,2 1,3 2,4 2,1 2,0 2,7 0,2 - 1,2 - 0,7
Belgisch-Luxemburgse Econo-

mische Unie .................. 0,7 1,4 1,2 0,6 0,3 ... - 0,7 - 0,9 - 3,0
Zwitserland ..................... 0,1 0,2 0,3 0,2 2,6 3,5 3,4 4,4 2,8
Oostenrijk ..................... - 0,1 - 0,2 - 0,4 - 0,5 - 0,3 - 1,5 - 3,0 - 1,5 - 1,9
Scandinavische landen 2 ...... - 0,7 0,1 0,4 - 3,0 - 4,5 - 7,7 - 9,4 - 4,6 - 6,9
Overige ........................ - 0,7 1,0 0,3 -12,2 -11,5 -12,7 -12,3 - 5,9 - 6,1

Organisatie van de olie-exporte-
rende landen ........................ 0,3 1,3 7,5 59.5 27,0 36,5 29,0 7,0 65,0

Overige ontwikkelingslanden ...... - 9,8 - 5,2 - 6,0 -23,5 -37,5 -25,5 -24,0 -36,0 -47,0

Overige landen ........................ - 2,7 - 1,9 - 3,5 -9,5 -18,0 -13,0 - 8,5 - 9,5 -11,0

Bronnen : Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling. Voor de Belgisch-I ...uxemburgse Economische Unie Nationale
Bank van Be\giö.

1 Wanneer het totaal van de saldi voor de verschillende groepen van landen niet gelijk is
aan nul, is dat het gevolg van vergissingen en ongelijkvormigheden in de statistieken die soms
groot kunnen zijn, gelet op de omvang van de brutostromen van internationale transacties.

2 Denemarken, Noorwegen en Zweden.
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Tabel 2. Ontvangsten van de gezamenlijke overheid l

(M'iliarden franken)

f-oIœo

1971 1972

I
1973 1974 1975

I
1976 1977 1978

I
1\)79 T

I. Fiscale en parafiscale ontvangsten :

A. Ontvangsten van de Europese Gemeenschappen 2 6 8 9 II 14 19 23 20 37
B. Ontvangsten van de centrale overheid 3 :

- Lopende ontvangsten ................................. 321 357 419 507 599 689 776 876 926
waarvan : indirecte belastingen .................. (170) (178) (198) (228) (247) (296) (321) (357) (359)

directe belastingen ..................... (151) (179) (221) (279) (352) (393) (455) (519) (567)
_ Kapitaalontvangsten 4 .............................. 5 5 5 5 7 7 8 10 12

Totaal ... 326 362 424 512 606 696 784 886 938

C. Ontvangsten van de lokale overheid 5 •..•••......... 25 29 32 39 44 48 55 64 68
D. Ontvangsten van de sociale zekerheid ............... 150 173 202 241 291 329 361 379 405

Totaal van de fiscale en parafiscale ontvangsten ... 507 572 667 803 955 1.092 1.223 1.349 1.448

II. Lopende niet-fiscale en niet-parafiscale ontvangsten 6 21 21 23 29 35 36 40 40 48

III. Algemeen totaal der overheidsontvangsten ............... 528 593 690 832 990 1.128 1.263 1.389
I

1.496

BTonnen : Bureau voor de Statistiek der Europese Gemeenschappen; Ministerie van Financiën, Economische hergroepering van de verrichtingen van de centrale overheid; Nationaal Instituut
voor de Statistiek, Nationale rekeningen. Berekeningen en ramingen van de Nationale Bank van België.

l Met uitzondering van alle overdrachten binnen de overheidssector.
2 Als eigen middelen aan de Europese Gemeenschappen afgestane ontvangsten

een gedeelte van de opbrengst van de belasting over de toegevoegde waarde),
Kolen en Staal en landbouwheffingen.

3 Met inbegrip van de bijdragen van de ambtenaren voor overlevingspensioenen (weduwen en wezen), maar verminderd met de
terugbetalingen van de overdrachtbelasting die begrepen was in de voorraden bij het invoeren van de belasting over de toege-
voegde waarde (jaren 1972 tot 1975).

4 Alleen successierechten.
5 Met inbegrip van de bijdragen van de ambtenaren voor overlevingspensioenen (weduwen en wezen).
6 Hoofdzakelijk deelnemingen in de exploibatiewinsten van overheidsbedrijven, interesten uit schuldvorderingen van de overheid en

inkomensoverdrachten afkomstig van andere economische subjecten; exclusief de opbrengsten uit de verkoop van goederen en
diensten.

(hoofdzakelijk douanerechten en, sinds 1970,
heffingen van de Europese Gemeenschap voor



Tabel 3. Uitgaven van de gezamenlijke overheid 1

(Miljarden franken)

~
00~

I
1971

I
1972

I
1973

I
1974

I
1975

I
197&

I
1977

I
1978 v 1979 r

I. Lopende uitgaven :

A. Netto-uitgaven voor goederen en diensten 2 .•.•••.•• 192 222 252 299 369 419 463 516 570
B. Lasten van de overheidsschuld ........................ 46 52 59 73 82 98 ll8 140 168
C. Subsidies aan bedrijven 3 .............................. 38 46 55 60 73 86 98 llO ll9
D. Inkomeusoverdrachten aan de gezinnen 4 ......... 207 243 285 345 449 524 587 646 712
E. Inkomensoverdrachten aan het buitenland 5 ...... 10 II 15 II 16 13 15 18 8

I

Totale lopende uitgaven ... 493 574 666 788 989 1.140 1.281 1..430 1.577 !

II. Kapitaaluitgaven :
I

A. Directe investeringen 6 .................................... 63 69 66 73 88 102 llO ll2 127 I

B. Vermogensoverdrachten en aankopen vau grouden I

en gebouwen 7 ............................................. 16 18 20 24 25 27 30 35 37
C. Kredietverieningen en deelnemingen .................. 15 16 20 23 29 36 34 40 49

I

Totale kapitaaluitgaven ... 94 103 106 120 142 165 174 187 213

III. Algemeen totaal van de overheidsuitgaven ............... 587 677 772 908 1.131 1.305 1.455 1.617 1.790

Bronnen : Ministerie van Financiën, Economische hergroepering van de verrichtingen van de centrale overheid eu, tot 1975, Economische hergroepering van de verrichtingen van de geza-
menlijke overheid; Nationaal Instituut voor de Statistiek, Nationale rekeningen. Berekeningen en ramingen yan de Nationale Bank van België.

1 Na uitschakeling van de dubbele boekingen voortvloeiend uit de overdrachten binnen de overheidssector.
2 Lonen en pensioenen, netto-aankopen van goederen en diensten, werken en uitrusting; met inbegrip van de overdrachten aan het

vrij onderwijs die op deze verrichtingen betrekking hebben, doch exclusief toegerekende kosten en afschrijvingen.
3 Bijdrage in de rentelast en de exploitatieverliezen van overheidsbedrijven, de toelagen ter vermindering van de huur en de rente,

overige subsidies aan bedrijven.
4 Met inbegrip van de overlevingspensioenen (weduwen en wezen) van de overheidsdienst.
5 Exclusief de als eigen middelen aan de Europese Gemeenschappen afgestane ontvangsten.
6 Oprichting van gebouwen, aanleg van wegen, waterbouwkundige werken en aankopen van duurzame roerende goederen; inclusief

de investeringen van het vrij onderwijs, maar exclusief aankopen van gronden en bestaande gebouwen.
7 Netto-uitgaven, d.w.z. na aftrek van de kapitaalontvangsten voortvloeiend uit de verkoop van terreinen en gebouwen en uit de

vermogensoverdrachten, andere dan de successierechten.



Tabel 4.

Officiële stand yan de rijksschuld

(M iljarden franken)

Schuld in Belgische franken Schuld in buitenlandse
valuta's 2

Directe schuld
Indirecte Eind·

Einde periode schuld Indirecte totaal4
(geves-

Totual Directe schuld Totaal\Gevestigde Vlottende tigde) 1
s.chuld 1 3

1970 ........................... 360 148 60 568 50 4 54 622
1971 ........................... 427 137 55 619 22 4 26 645
1972 ........................... 495 141 64 700 9 3 12 712
1973 ........................... 559 136 62 757 5 3 8 765
1974 ........................... 614 143 58 815 4 2 6 821
1975 ........................... 682 158 84 924 4 1 5 929
1976 ........................... 753 206 96 1.055 3 1 4 1.059
1977 ........................... 865 242 119 1.226 2 1 3 1.229
1978 ........................... 977 285 150 1.412 14 1 15 1.427
1979 ........................... 1.065 329 188 1.582 56 1 57 1.639

...Bron : Ministerie van Financiën, Bestuur der 'I'hesaurie.

1 Schuld uitgegeven door sommige overheidsinstellingen, maar waarvan de rente en de
aflossing ten laste vallen van de begroting van de rijksschuld.

2 Exclusief de intergouvernementele schulden voortvloeiend uit de oorlog 1914-1918 .

., Inclusief de van de Republiek Zaïre overgenomen 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, goedgekeurd bij de wet van 23 april 1965.

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 5 van deze
Bijlage vermeldt de veranderingen in de rijksschuld die voor de Schatkist geen
aanleiding gaven tot geldbewegingen.
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Tabel 5.

Rijkssohuld en gebruikte middelen
voor de dekking van de netto flnanolerlngsbehoeften van de centrale overheid

(Verl.l,nderingen in miljarden franken)

1971

I
1972 1973 1974

I
1975 1976

I
1977 1978 1979

1. Rijksschuld l ..................... +23 +67 +53 +56 +108 +130 +170 +198 +212

2, Verrichtingen zonder geldbewe-
gingen :

a) Schatkistcertificaten ln het
bezit van het Internationale
Monetaire Fonds 2 ............ (-11) (+ 4) (+ 1) (-1) (- 2) (- 3) (+ 2) (+ 15) ( ... )

b) Tegoeden van de Nationale
Bank van België bij het Be-
stuur der Postchecks voor
rekening van de Ministers
van Nationale Opvoeding 3 " ( " . ) (. " ) (- 2) (-) (- ) (-) (-) ( -) ( -)

c) Diversen ..................... ( ... ) (- I) (+ 3) ( " . ) ( " . ) ( . " ) ( " .) ( " .) ( " . )

Totaal 2 .,. -11 + 3 + 2_ - 1 - 2 - 3 + 2 + 15 ...

3. Voor de dekking van de netto
financieringsbehoeften door de

- Schatkist gebruikte middelen
(= 1. - 2.) ..................... +34 +64 +51 +57 +110 +133 +168 +183 +212

4. Overige schuld ten laste van de
centrale overheid 4 ............... +18 +23 +21 +21 + 24 + 21 + 20 + 14 + 28

l Volgens tabel 4 van onderhavige Bijlage.

2 De afgifte van schatkistcertificaten aan het Internationale Monetaire Fonds voor de gedeel-
telijke storting van de verhogingen van het Belgische quotum geeft uiteraard geen aanleiding
tot een thesaurieontvangst ; de overige veranderingen in de portefeuille van het Fonds, die ge-
paard gaan met zijn verrichtingen in Belgische franken, hebben, overeenkomstig de vigerende
wettelijke en conventionele bepalingen, 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 over-
eenstemt met de bedoelde tegoeden in de rijksschuld was opgenomen. De veranderingen in
deze tegoeden hebben bewegingen in de tegoeden van de Ministers van Nationale Opvoeding
hij de Bank als juiste tegenpost.

4 Veranderingen in de gedebudgetteerde schuld ten laste van de Schatkist en in de netto-
schuld van sommige instellingen van de centrale overheid, andere dan de Schatkist.
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Tabel 6.

Dienstenverkeer van de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie
met het buitenland

(Miljarden franken)

Vracht- Op- Make-en ver- breng- Niet lners-aeke- elders
ringskos Andere sten VD.l) vermel- Grens- Annne- lonen, Overige
ten voor vervoer- Reis- beleg- de over- erbei- mings- ~rovi- diensten Tot •• l
het goe- kosten verkeer [gingen heide- ders con- sres en 4

2 en in- traeten diversederen- veste- trans- handels-vervoer ringen acties 3 kosten1

Gemiddelde 1970-1973...... + 3 - -- -12 + 6 + 5 + 5 - 2 + 2 + 2 + 9

1974 .......................... + 3 - -- -18 +12 +13 + 5 - 2 + 6 - 4 +15

1975 ........................... + 6 + 1 -20 +16 +15 + 6 - 3 + 7 - -- +28

1976 ........................... + 8 - -- -23 +23 +17 + 6 + 4 + 9 - 1 +43

1977 ........................... + 7 + 2 -26 +19 +23 + 6 +10 + 7 - 2 +46

1978 ........................... + 9 - -- -34 +19 +25 + 5 + 2 + 8 - 4 +30

1978 Eerste 9 maanden --- + 6 - -- -29 +15 +19 + 4 + 2 + 8 -- 3 +22
1979 Eerste 9 maanden v + 8 - 2 -33 + 9 +18 + 4 - 2 + 5 - 3 + 4

1 De ontvangsten en uitgaven van deze rubriek omvatten slechts een deel van de
vracht- en verzekeringskosten voor _het goederenvervoer. Het andere deel kon niet
worden gescheiden van de uitvoer of van de invoer waarop bet betrekking heeft en
is dus begrepen in de bedragen van de kolommen (a) en (b) van tabel S, blz. 3S_

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

3 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.

4 Technische bijstand en directievoering, royalties voor films, octrooien en auteurs-
rechten, abonnementen en bijdragen, verzekeringspremies en -uitkeringen (exclusief
de verzekeringskosten voor bet goederenvervoer, die geboekt zijn bij de vrachtkosten,
en de levens-, kapitalisatie- en kredietverzekeringen, die bij het kapitaalverkeer zijn
opgenomen), enz.
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Tabel 7.

Eenheidswaarden bij inyoer en bij uitvoer en mllroet
yan de Belglseh-Luxemburgae Economische Unie *

(Indexcijfers 1970 = 100)

Gemiddelde eenheidswaerden
Ruilvoet 1

Invoer Uitvoer

Gemiddelde 1970·1973 .................. 102,1 102,0 99,9
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
1978 ....................................... 155,9 150,0 96,2

1978 Eerste 9 maanden .................. 155,7 149,7 96,1
1979 Eerste 9 maanden .................. 166,9 162,1 97,1
1979 le kwartaal ........................ 160,9 155,6 96,7

2e kwartaal ........................ 165,3 162,2 98,1
3e kwartaal ........................ 174,5 168,5 96,6

* Zie Tijdschrift van de Nationale Bank van België, Statistieken., tabel VIII·!.
Bronnen : Nationaal Instituut voor de Statistiek. Berekeningen door de Nationale Bank van België.

gemiddelde eenheidswaarden bij uitvoer
1 Ruilvoet = x 100.

gemiddelde eenheidswaarden bij invoer
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Tabel 8.

Nationale Bank van België : goud- en deviezenreserves *
(Miljarden franken)

Nettotegoeden of
Tegoeden -verplichtingen (-) Jaarlijksebij het tegenover het veruude-

Goud- Interna- E.F.M.S. Buiten- Belgische ringenEinde periode tienale Iandse franken 'I'otaal
voorraad Monetaire valuta's 2 in het

Fonds tot •• l
l Ecu's Overige

3

1970 ........................... 73 30 - - 39 - 1 141
1971 ........................... 77 51 - - 35 - 4 15~ + 14
1972 ........................... 75 52 - - 53 - 2 178 + 16
1973 ........................... 72 54 - 4 76 - 3 203 + 36
1974 ........................... 72 53 - . .. 954 - 3 217 + 12
1975 ........................... 72 59 - . .. 1144 - 4 241 + 18
1976 ........................... 72 59 - ... 904 - 3 218 - 25
1977 ........................... 72 58 - - 23 1084 - 4 211 - 9

1978 September .... . ... .... 72 51 - - 28 99 - 5 189 - 14
December ............ 72 50 - - 27 106 - 5 196 - 16

1979 September ............ 58 51 67 - 40 85 - 4 217 - 245

December ............ 58 49 61 - 27 75 - 6 210 - 31

* Zie Tijdschrift van de Nationale Bank van België, Statistieken, tabel XIII·5b.

'0mvatten : a) de rechten die de Belgische Staat bezit als lid van het Internationale
Monetaire Fonds en die de Nationale Bank van België, krachtens de wet van
19 juni 1959, vervolgens krachtens die van 9 juni 1969, in haar boekhouding mag
opnemen als eigen tegoeden op voorwaarde dat zij de verplichtingen van de 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.

2 Verschil tussen de tegoeden op het buitenland (behalve de uitvoeraccepten ) en de
verplichtingen tegenover het buitenland, inzonderheid tegenover de centrale banken.

3 Exclusief de boekhoudkundige veranderingen die voortvloeien uit : a) de aanpassing
van diverse tegoeden en verplichtingen ten gevolge van de revaluatie van de Zwitserse
frank in 1971, de appreciatie van de Belgische frank ingevolge de beslissingen van
de Monetaire 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, 1972 en 1979, c) wijzigingen in de wissel-
koersen die, sedert januari 1974, mogelijk de tegenwaarde in Belgische franken van
de veranderingen in de bedragen buitenlandse valuta's hebben beïnvloed, en d) het
van kracht worden, op 13 maart 1979. van het Europese Monetaire Stelsel.

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
financierde voor rekening van de Staat, ingevolge de overeenkomst welke op dezelfde
datum werd gesloten tussen deze laatste en de Bank.

S Verandering voor de eerste negen maanden.
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Tabel 9.

Nationale Bank van België : goud. en deviezenreserves 1

(Veranderingen in miljarden franken)

'l'egoeden Nettotegoeden of -ver-
bij het plichtingen tegenover

Goud- het E.F.M.S. 2 Buitenlandse BelgischeInter- Totaal
voorrand nationale

1

valuta's franken
Monetaire Ecu's OverigeFonds

Gemiddelde 1970·1973 .. 1 + 9 + 1 + 12 + 21

1974 ..................... 1 4 + 18 1 + 12
1975 ..................... + 5 + 14 1 + 18
1976 ..................... + 1 26 25
1977 ..................... 1 24 + 16 9
1978 ..................... 7 5 2 2 16
1979 ..................... 4 - 25 1 1 31

1978 Eerste 9 maanden 5 4 3 2 14
1979 Eerste 9 maanden 3 - 11 14 + 2 + 2 24

1 Exclusief de boekhoudkundige veranderingen. Zie tabel 8 van deze Bijlage, inzonder-
heid noot 3.

Het teken + wijst op een vermeerdering van de nettotegoeden of een vermindering
van de nettoverplichtingen ; het teken - wijst op een vermindering van de netto-
tegoeden of een vermeerdering van de nettoverplichtingen.
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Tabel 10.

Offioiële wisselkoersen vastgesteld door de in de Verrekenkamer te Brussel vergaderde bankiers
(Dagelijkse noteringen, in Belgische franken)

1 1 1 1 1 100 1 1 1 1
100

1 100 1 1
100100 Caus- 1

1979 U.S.' Duitse Franse pond Iers Italiaanse Nederl. Zweedse Zwits. Deense Oostenr, Noorse Finse
yen dese peseta escudo zaïre

dollar mark frank sterling punt lire dollar gulden kroon frank kroon schilling kroon mark

Januari
Hoogste 29,41 15,81 14,90 6,91 58,97 3,50 24,76 14,64 6,75 17,80 42,02 5,69 216,00 5,79 7,41 63,45
Laagste 28,54 15,74 14,58 6,86 58,08 n.b. 3,47 24,05 14,58 6,69 17,22 41,03 5,67 215,00 5,72 7,33 62,10 ó

Gemiddelde 29,15 15,78 14,76 6,87 58,46 3,49 24,51 14,61 6,71 17,46 41,72 5,68 215,44 5,76 7,36 62,55
Februari

Hoogste 29,63 15,81 14,80 6,86 59,18 3,50 24,75 14,63 6,72 17,56 42,52 5,69 215,80 5,76 7,41 62,40 18,93
Laagste 29,03 15,72 14,44 6,83 58,37 n.b. 3,47 24,33 14,58 6,69 17,34 42,08 5,65 214,85 5,73 7,35 61,57 18,80
Gemiddelde 29,27 15,77 14,61 6,85 58,66 3,49 24,50 14,60 6,71 17,48 42,28 5,68 215,40 5,74 7,37 61,91 18,84

Maart
Hoogste 29,54 15,86 14,45 6,88 61,15 3,52 25,46 14,69 6,77 17,59 43,48 5,69 216,40 5,79 7,43 62,08 18,98
Laagste 29,32 15,80 14,10 6,85 59,32 2 3,48 24,58 14,63 6,72 17,44 42,42 5,63 215,50 5,76 7,37 61,22 18,86
Gemiddelde 29,43 15,82 14,26 6,86 59,97 3,50 25,07 14,66 6,74 17,51 42,68 5,67 215,89 5,77 7,40 61,59 18,93

April
216,75Hoogste 30,25 15,91 14,12 6,92 63,13 60,85 3,58 26,52 14,69 6,88 17,58 45,82 5,70 5,87 7,53 62,06 19,26

Laagste 29,72 15,80 13,64 6,89 61,56 60,69 3,54 25,72 14,63 6,81 17,43 43,67 5,69 215,35 5,81 7,45 61,45 19,01
Gemiddelde 30,03 15,86 13,90 6,90 62,26 60,75 3,56 26,19 14,67 6,84 17,51 44,18 5,,69 216,10 5,84 7,50 61,68 19,17

Mei
Hoogste 30,88 16,07 14,27 6,95 63,51 60,79 3,63 26,75 14,71 7,02 17,76 46,72 5,69 218,60 5,94 7,71 62,50 19,53
Laagste 30,23 15,92 13,42 6,92 62,07 60,57 3,57 26,13 14,67 6,88 17,56 45,79 5,60 216,47 5,84 7,51 61,50 19,23
Gemiddelde 30,54 16,01 14,02 6,93 62,85 60,65 3,59 26,43 14,70 6,95 17,69 46,24 5,67 217,61 5,89 7,63 61,99 19,39

Juni
Hoogste 30,78 16,07 14,02 6,95 64,29 60,81 3,60 26,45 14,68 7,02 18,03 46,63 5,59 218,95 5,94 7,70 61,85 19,52
Laagste 29,53 16,02 13,60 6,91 63,46 60,32 3,55 25,23 14,58 6,92 17,72 44,76 5,56 217,85 5,80 7,56 60,40 19,09
Gemiddelde 30,25 16,06 13,84 6,93 63,87 60,56 3,58 25,82 14,64 6,97 17,81 45,81 5,57 218,17 5,87 7,64 61,27 19,34

Juli
Hoogste 29,59 16,04 13,59 6,92 67,71 60,71 3,57 25,50 14,59 6,98 17,85 44,78 5,58 218,65 5,83 7,64 60,93 19,12
Laagste 28,77 15,96 13,43 6,85 64,52 60,07 3,54 24,76 14,53 6,86 17,66 43,45 5,55 217,30 5,73 7,54 59,75 18,85
Gemiddelde 29,21 16,01 13,50 6,88 66,00 60,48 3,56 25,12 14,55 6,92 17,74 44,20 5,57 218,15 5,79 7,60 60,26 19,03

Augustus
Hoogste 29,39 16,05 13,55 6,88 66,53 60,60 3,59 25,21 14,63 6,96 17,72 44,53 5,57 219,70 5,84 7,67 60,15
Laagste 29,12 15,97 13,26 6,87 64,85 60,13 3,57 24,88 14,55 6,92 17,64 44,04 5,54 218,50 5,80 7,60 59,60 5

Gemiddelde 29,29 16,01 13,45 6,88 65,56 60,29 3,58 25,04 14,59 6,94 17,69 44,35 5,56 219,10 5,82 7,63 59,78
September

Hoogste 29,26 13,25 6,89 65,85 60,47 3,58 25,10 14,62 6,94 18,17 44,35 5,83 7,61 59,51 14,28
Laagste 28,18 1 12,62 6,84 61,12 60,08 3,51 24,ll 14,55 6,81 17,66 42,67 3 4 5,73 7,52 57,70 13,91
Gemiddelde 28,85 12,99 6,87 63,42 60,32 3,56 24,76 14,60 6,88 17,88 43,70 5,79 7,57 58,74 14,13

Oktober
Hoogste 29,21 16,19 12,90 6,90 62,60 60,53 3,52 25,01 14,58 6,92 18,19 44,10 5,53 225,15 5,83 7,71 58,50 14,1
Laagste 28,ll 16,08 12,24 6,85 60,48 59,76 3,47 24,27 14,48 6,82 17,36 42,61 5,45 223,12 5,77 7,57 57,80 13,8
Gemiddelde 28,85 16,13 12,55 6,87 61,93 60,19 3,50 24,57 14,54 6,86 17,73 43,65 5,52 224,14 5,81 7,64 57,97 14,0

November
Hoogste 29,14 16,32 12,21 6,94 62,54 60,25 3,50 24,59 14,62 6,83 17,64 43,70 226,40 5,76 7,62 57,75 14,0
Laagste 28,17 16,16 Il ,31 6,89 59,65 59,80 3,46 24,14 14,48 6,75 17,21 42,50 3 224,95 5,67 7,54 57,00 13,8
Gemiddelde 28,73 16,22 Il,71 6,91 61,36 60,02 3,48 24,37 14,56 6,80 17,44 43,28 225,51 5,72 7,59 57,32 13,9

December
Hoogste 28,59 16,34 12,23 6,96 62,41 60,40 3,49 24,62 14,78 6,79 17,85 43,01 5,27 227,00 5,74 7,59 57,38 14,0
Laagste 27,94 16,25 Il,23 6,93 61,79 59,83 3,46 23,84 14,67 6,74 17,52 42,23 5,24 225,50 5,63 7,53 55,90 13,7
Gemiddelde 28,22 16,28 Il,77 6,94 62,09 60,12 3,48 24,16 14,73 6,76 17,66 42,52 5,26 226,34 5,68 7,56 56,71 13,8

Jaar
Hoogste 30,88 14,90 6,96 67,71 3,63 26,75 14,78 7,02 18,19 46,72 5,94 7,71

1

63,45
Laagste 27,94 1 Il,23 6,83 58,08 2 3,46 23,84 14,53 6,69 17,21 41,03 3 4 5,63 7,33 55,90 5

Gemiddelde 29,31 13,46 6,89 62,19 3,53 25,03 14,62 6,84 17,63 43,70 5,79 7,54 60,16

8
9
4

o
8
8

1 Duitse mark 2 Iers punt i Oostenrijkse schilling

September Jonr

van I VUlI
van 1 1 van 24 1 jan. 24 sept.
tot 21 tot 30 tot tot

21 sept. 31 dec.

Hoogste

I
1G,051 1G,17

I
1G,071 16,34

Langste 1G,03 lG,07 15,72 1G,07
Gemiddelde 16,04 16.13 15,92 16,20

---
Maart Junr

van 13 tot 31 van 113 maart
tot 31 december

Hoogste

I
GO,90

I
GO,90

I
Langste 59,73 (j{l,73
Gemiddelde 60,16 60,3G

'"~T::, Il ;;·:T ::;,
tot G tot 30 tot tot

G sept. 31 dec.

Hoogste
Laagste
Gemiddélde 1

219,40 1224'ÜO 1219,70 1227'00219,2ü 222,70 214,85 222,70
219,35 223,33 217(04 224,8G

3 Deense kroon 5 Zaïre

van 1
tot 21 I

van 24 van 1 I
tot 30 tot 29

30stc
van I van I van

1 ian'124 sept. 30 nov.
tot tot tot

21 sept. 29 nov. 31 dec.

September November Jaar
I

Januari Augustus Jaar

I
I van I van

20 VBn 3 van 1 I van 28 2 3 [an. 28 aug.
tot 31 tot 27 tot 31 jan uuri tot tot

27 aug. 31 dec.

Hoogste

I
28,57

I
18,93

I
19,

09
1 14,30 128'571 19,53 114'30

Laagste 28,57 18,G7 18,98 14,28 28,57 18,67 13,78
Gemiddelde 28,57 18,84 19,04 14,29 28,57 19,07 14,02

Hoogste
Laagste
Gemiddelde I

5,60
5,55
5,57 I

5,53 I 5,50 I5,52 5,45
5,53 5,48

5,27
5,27
5,27 I

5 G9 I 5 53 I fi 27Ù4 5:45 Ù4
5,63 5,50 5,2G



Tabel 11. Kapttaalrekenlng van de economlsche seotoren
(M iliarden franken)

I I I
1978 1979

1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 T

Eerste 10 maanden

A. Buitenland :
1. Saldo van het lopend verkeer

met België l ........................ - 34 - 60 - 38 - 9 - 8 + 2 + 29 + 35 + 82 n.b. n.b.
2. Netto kapitaaloverdrachten uit

België 2 ........ ,................... + 3 + 5 + 4 + 4 + 7 + 7 + 7 + 8 + 13 n.b. n.b.
3. Netto-uitlening (+) aan of net-

tolening (-) van België (=
1 + 2) 3 ........................... - 31 - 55 - 34 - 5 - 1 + 9 + 36 + 43 + 95 + 43 + 82

B. Overheid :
1. Brutobesparingen (= nettobe-

sparingen en afschrijvingen) ... + 28 + 11 + 15 + 34 - 13 - 34 - 40 - 61 -120 n.b. n.b.
2. Netto kapitaaloverdrachten aan

andere sectoren 2 .................. - 30 - 33 - 39 - 47 - 54 - 60 - 66 - 75 - 85 n.b. n.b.
3. Kapitaalmiddelen (= 1 + 2) - 2 - 22 - 24 - 13 - 67 - 94 -106 -136 -205 n.b. n.b.
4. Bruto kapitaalvorming ......... + 63 + 70 + 67 + 74 + 88 +102 +109 +112 +126 n.b. n.b.
5. Netto financieringsbehoefte (=

3 - 4) .............................. - 65 - 92 - 91 - 87 -155 -196 -215 -248 -331 n.b. n.b.
6. Statistische aanpassing ......... + 11 + 13 + 20 + 7 + 18 + 25 + 24 + 27 + 36 n.b. n.b.
7. Netto financ. tekort (=5+6) - 54 - 79 - 71 - 80 -137 -171 -191 -221 -295 -1977 -2437

C. Vennootschappen :
1. Brutobesparingen (= nettobe-

sparingen en afschrijvingen) ... + 85 + 98 +107 +102 + 72 +106 +118 +147 +184 n.b. n.b.
2. Netto kapitaaloverdrachten van

andere sectoren 2 .................. + 19 + 21 + 26 + 33 + 38 + 43 + 48 + 58 + 63 n.b . n.b.
3. Kapitaalmiddelen (= 1 + 2) +104 +119 +133 +135 +110 +149 +166 +205 +247 n.b. n.b.
4. Bruto kapitaalvorming 4 ......... +179 +168 +197 +269 +237 +250 +252 +255 +305 n.b . n.b.
5. Netto financieringsbehoefte (=

3 - 4) .............................. - 75 - 49 - 64 -134 -127 -101 - 86 - 50 - 58 n.b. n.b.
6. Statistische aanpassing ......... - 1 - 5 + 13 + 42 - 19 + 36 - 43 - 37 n.b. n.b. n.b.
7. Netto financ. tekort (=5+6) - 76 - 54 - 51 - 92 -146 - 65 -129 - 87 n.b. - 56 - 32

waarvan :
verhoging van de verplichtingen + 80 + 84 +104 +120 +137 +151 +135 +141 n.b. +111 +116
verhoging van de vorderingen .. + 4 + 30 + 53 + 28 - 9 + 86 + 6 + 54 n.b. + 55 + 84

D. Porticulieren. :
1. Brutobesparingen (= nettobe-

sparingen en afschrijvingen) ... +246 +290 +315 +388 +449 +506 +508 +527 +566 n.b . n.b,
2. Netto kapitaaloverdrachten van

andere sectoren 2 .................. + 8 + 7 + 9 + 10 + 9 + 10 + 11 + 9 + 10 n.b. n.b,
3. Kapitaalmiddelen (= 1 + 2) +254 +297 +324 +398 +458 +516 +519 +536 +576 n.b. n.b.
4. Bruto kapitaalvorming 5 ......... + 83 +101 +135 +172 +175 +228 +254 +281 +282 n.b, n.b,
5. Netto financieringsvermogen

(= 3 - 4) ........................ +171 +196 +189 +226 +283 +288 +265 +255 +294 n.b. n.b.
6. Statistische aanpassing ......... + 3 - 2 - 27 - 32 + 19 - 38 + 41 + 14 n.b. n.b, n.b.
7. Netto financ. overschot (= 5 + 6) +174 +194 +162 +194 +302 +250 +306 +269 n.b. +208 +192

waarvan :
verhoging van de verplichtingen + 28 + 52 + 65 + 65 + 77 +118 +143 +135 n.b, +101 +112
verhoging van de vorderingen .. +202 +246 +227 +259 +379 +368 +449 +404 n.b, +309 +304

E. Statistische aanpassing 6 ...... - 13 - 6 - 6 - 17 - 18 - 23 - 22 - 4 n.b. + 28 + 18
Pro memorie : bruto nationaal
produkt ........................... (l. nie .580) (1. I) (2.104) (2.425 (2.646) (2.850) (3.057) (3.291) (n.b.) (n.b.)

Browncn : Jaren 1971 tot 10'78 : Nationnel Instituut voor de Statistiek; Bureau voor de Statistiek der Europese Gemeenschappen, Nationale Rekeningen, Berelee-
ningen door de Nationale Hank van België.

l Een positief saldo in het lopend verkeer (goederen- en dienstenverkeer en inkomensoverdrachten) van het
buitenland (met inbegrip van het Groothertogdom Luxemburg) met België wijst op een tekort van België
in zijn lopend verkeer met het buitenland; een negatief saldo van het buitenland wijst op een overschot in
het lopend verkeer van België met het buitenland.

2 De kapitaaloverdrachten zijn bewegingen van middelen om niet, bestemd voor de financiering van investe-
ringen of beleggingen.

3 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 transacties.

4 Vaste investeringen en investeringen in voorraden.

á Vaste investeringen en investeringen in voorraden van de eenmanszaken, evenals woningbouw.

6 Deze aanpassing moet worden aangebracht in het netto financieel tekort of het netto financieeloverschot
van de nationale sectoren (B.7 + C.7 + D.7), opdat dit laatste zoals het per definitie behoort, gelijk zou zijn
aan de .netto-uitlening of-aanrle nettolening van het buitenland. (A.3).

7 Met uitzondering van de sociale zekerheid.

8 Met inbegrip van de sociale zekerheid.



Tabel 12.

Financiële activa in Belgische franken in het bezit van de particulieren en de vennootschappen

(Veranderingen in miljarden franken)

Voor ten hoogste een jaar Voor meer dan een jaar

Deposito's Deposito's
Monetaire op Kasbons Eindtotcal
kasmid- op termijn Kasbons Diversen Totnul en obli- Deposito's Aandelen 'I'otaal

delen gewone en met gaties 2boekjes 1 opzegging

1971 .................. + 36 + 54 + 14 + 10 + 1 +115 + 54 + 11 + 3 + 68 +183

1972 .................. + 65 + 88 + 9 + 5 - 2 +165 + 55 + 8 + 1 + 64 +229

1973 .................. + 32 + 70 + 61 + 8 - 8 +163 + 76 + 4 + 2 + 82 +245

1974 .................. + 34 + 51 + 82 + 7 - 13 +161 + 91 - 1 + 6 + 96 +257

1975 .................. + 92 +137 - 24 + 10 + 21 +236 v+ 95 + 13 + 4 V +112 V +348

1976 .................. + 37 +106 + 95 + 4 + 18 +260 V +146 + 3 + 2 V +151 V +411

1977 .................. + 73 +103 + 3 + 6 + 17 +202 V +206 + 7 + 10 V +223 V +425

1978 .................. + 49 +106 + 47 + 18 + 24 +244 V +161 + 1 + 10 V +172 V +416

1978 Eerste 10 m. V + 11 + 54 + 50 + 18 + 44 +177 +141 + 1 + -10 +152 +329
1979 Eerste 10 m. v - 22 + 23 + 80 - 7 + 64 +138 +180 + 3 + 4 +187 +325

1 Zie tabel 13 van deze Bijlage.

2 Zie tabellen 14, 15 en 16 van deze Bijlage.
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Tabel 13.

Deposito's op gewone boekjes

(Veranderingen ,in miljarden franken)

Depositonemende instellingen

I
Algemene

I
Private

I
Openbare Totaal

Banken Spaar- en spaarkassen krediet-
Lijfrentekas instellingen

I

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 + 36 + 33 + 17 + 137
1976 ........................... + 33 + 27 + 29 + 17 + 106
1977 ........................... + 44 + 24 + 20 + 15 + 103
1978 ........................... + 39 + 25 + 27 + 15 + 106

1978 Eerste 10 maanden ", + 24 + 8 + 13 + 9 + 54
1979 Eerste 10 maanden ,,' + 12 v + 3 + 6 v + 2 v+ 23
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Tabel 14.

Obligaties en kasbons met meer dan een jaar looptijd in Belgische franken

Indeling naar emittenten

(Veranderingen in miljarden franken)

Private
Openbere spaar-

finan- kassen,
Centrale Overige ciële Overheide- hypotheek-
overheid overheid instel- bedrijven Bunken en kapt- Overige Totaal

1 tnlisutie-Iingen
mnut-2 schappijen

2

1971 ........................... + 79 + 2 + 40 + 10 + 5 + 5 + 9 +150

1972 ........................... + 95 + 3 + 28 + 9 + 5 + 2 + 26 +168

1973 ........................... + 79 + 2 + 37 + 6 + 6 + 7 + 19 +156

1974 ........................... + 66 - 1 + 52 + 10 + 7 + 12 + 14 +160

1975 ........................... + 91 + 6 + 53 + 5 + 10 + 11 v+ 30 V +206

1976 ........................... + 91 + 9 + 67 + 18 + 16 + 15 v+ 13 V +229

1977 ........................... +159 + 10 +146 + 13 + 30 + 15 v+ 9 V +382

1978 ........................... +157 + 10 + 49 + 22 + 21 + 13 v+ 8 V +280

1978 Eerste 10 maanden v +138 + 8 + 41 + 22 + 19 +_10 + 7 +245
1979 Eerste 10 maanden V +126 + 18 + 66 - -- + 21 + 21 + 8 +260

1 Officiële schuld - directe en indirecte - van de Schatkist, alsmede de overige
schulden ten laste van de centrale overheid.
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Tabel 15.

Obligaties en kasbons met meer dan een jaar looptijd in Belgische franken

Indeling naar het houderschap

(Veranderingen in mi liard en franken)

Instellingen Overigemet
overwegend financiële Overheid Buitenland T

Overige Totaal
goldscheppend instellingen houders 2

karakter 1

1971 ..................... + 47 + 46 + 2 + 1 + 54 + 150
1972 ..................... + 53 + 58 + 1 + 1 + 55 + 168
1973 ..................... + 49 + 27 + 3 + 1 + 76 + 156
1974 ..................... + 41 + 26 + 2 ... + 91 + 160
1975 ..................... + 49 + 59 . .. + 3 V + 95 V + 206
1976 ..................... + 32 + 40 + 2 + 9 V + 146 V + 229
1977 ..................... + 92 + 80 . .. + 4 V + 206 V + 382
1978 ..................... + 53 + 65 . .. + 1 V + 161 V + 280

1978 Eerste 10 ID. ... V + 41 + 62 ... + 1 + 141 + 245
1979 Eerste 10 ID. ... V + 40 + 42 - 1 - 1 + 180 + 260

1 Exclusief de netto-aankopen van sommige financiële instellingen, waarvan het bedrag
voor 1979 niet bekend is : die van de instellingen voor verzekering op het leven
en tegen arbeidsongevallen en die van de pensioenfondsen.

2 De cijfers van deze kolom zijn als sluitpost berekend en vertegenwoordigen in
hoofdzaak de netto-aankopen van de particulieren. Zie tabel 16 van deze Bijlage.
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Indeling naar emittenten

Tabel 16.

Obligaties en kasbons met meer dan een jaar looptijd in Belglsohe franken
in het bezit yan de partioulieren

(Veranderingen in miljarden franken)

Private
Openbare spaar-

kassen,
Centrale Overige finun- Overheids- hypotheek. Overige

ciële Banken emit. Totaaloverheid overheid instel- bedrijven en knpi- tenten
lingen talisetäe-

maat-
schappijen

I

1971 ........................... + 16 + 1 + 21 + 2 + 5 + 5 + 4 + 54

1972 ........................... + 20 + 1 + 15 + 1 + 5 + 2 + 11 + 55

1973 ........................... + 20 ... + 30 + 2 + 6 + 6 + 12 + 76

1974 ........................... + 25 - 2 + 37 + 4 + 7 + 11 + 9 + 91

1975 ........................... + 25 + 3 + 34 ... + 9 + 10 v+ 14 v+ 95

1976 ........................... + 48 + 2 + 45 + 13 + 16 + 14 v+ 8 v+146

1977 ........................... + 72 + 4 + 83 - 2 + 30 + 15 v+ 4 v+206

1978 ........................... + 74 + 4 + 36 + 7 + 20 + 13 v+ 7 v+161

1978 Eerste 10 maanden v + 64 + 4 + 30 + 9 + 18 + 10 + 6 +141
1979 Eerste 10 maanden v + 67 + 8 + 58 - 1 + 21 + 21 + 6 +180
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Tabel 17.

Offioieel dlsconto- en voorsohottentarief van de Nationale Bank van België *
(In procenten)

Disconto 1 Voorschotten in rekening-courant.
en leningen tegen

Geaccepteerde,
bij een bank

gedomicilieerde
wissels,

warrants en
geviseerde 2

of
gecertificeerde

nccepten
waaraan

buitenlandse
handels-

transacties
ten grondslag

liggen

Overige wissels
en promessen

Schatkist-
certificaten
uitgegeven

voor meer dan
130 dagen en

voor maximum
374 dagen

3

Andere
overheids-
fondsen

4

Einde jaar

1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979

1979

1 januari - 17 januari
18 januari 31 januari _..
1 februari 7 maart __._..
8 maart - 2 mei .
3 mei - 30 mei _ .
31 mei - 13 juni
14 juni 28 juni

6,50 8,50
5,50 7,00
5,00 6,00
7,75 8,50
8,75 9,50

6,00
9,00
9,00
6,00

10,50

6,00
6,00
6,00
6,00
7,00
8,00
9,00
9,00

10,00
10,50

Schatkist- en
Rentenfonds-
certificaten
uitgegeven

voor maximum
130 degen

3

8,00 8,'25 8,50
6,50 6,75 7,00

6,00
8,50
9,50
6,00

10,00
9,00
8,50

1'2,50

29 juni 3 oktober _ _.
4 oktober - 12 december .
13 december - 31 december

8,50
8,00
7,50
7,00
7,00
8,00
9,00

11,00
1'2,00
12,50

• Zie Tijdschrift van de Nationale Bank van België, Stutisbieken, 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 1974.
3 Maximaal beleningspercentage 95 pct.
4 Maximaal beleningspercentage 80 pct.
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Speciale rentepercentages en gewogen gemiddelde rentevoet

van de Nationale Bank van België *

Tabel 18.

Herdisconterings-
mogelijkheid van Voorschotten boven

Disconto voor op het Herdiscontering het maandelijkse
het subplufond B en Wanrborginstituu1 quotum toegewezen Gewogen gemiddeldeEinde periode aangerekend papier voor de mobilisering aan de banken, de rentevoet 4.

l van Diet op de private spaarkassen
herdiscon toplafonds en de openbare
aangerekend pupier kredietinstellingen 3

2

1973 ........................... - 9,50 - -
1974 ........................... 9,50 10,00 10,25 9,18
1975 ........................... - 6,00 6,50 5,73
1976 ........................... - 10,00 10,50 9,06
1977 ........................... - 9,00 9,25 7,73

1978 Juni .................. - 5,50 5,75 5,50
December ............ 8,50 9,00 9,50 6,89

1979 Januari .. ........ . ... . 8,00 8,00 8,50 6,34
Februari .. ... . .... .. 7,50 7,50 8,00 6,23
Maart ......... .... ..... 7,00 7,00 7,00 6,15
April .................. 7,00 7,00 7,00 6,15
Mei .................. - 8,25 8,00 6,47
Juni .................. 11,00 12,00 12,00 7,31
Juli .................. 11,00 12,00 12,00 8,80
Augustus ............ 11,00 12,00 12,00 9,86
September ............ 11,00 13,00 13,00 10,46
Oktober ............... 12,00 13,00 13,00 11,18
November ............ 12,00 13,00 13,00 11,06
December ............ 12,50 13,50 13,50 11,53

* Zie Tijdschrift van de Nationale Bank van België, Statistieken,' tabellen XIX~lb en Le.

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, van 12 oktober 1978 tot 2 mei 1979 en sedert
29 juni 1979.

2 Van kracht sedert 21 december 1973.

3 Van kracht sedert 8 juli 1974.

-1 Gemiddelde kosten van het beroep op de Nationale Bank van België voor de finan-
ciële instellingen die op directe of indirecte wijze kr~dieten 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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Ta.bel 19.

Geldmarktrente *

(In procenten)

H.W.I. Niet op de
Handelspapier aangerekend herdisconto-

Sehatkisteert.i- op de herdiscontoplafonds plafonds aan-
ficaten op bij de Nationale Bank gerekende Interbunken-
zeer korte van België (120 dagen bankaccepten deposito's

Daggeld 1 en minder) verhandeld op
termijn 2 3 de markt van (3 maanden)

(3 maanden) het par-ticuliere 2

2 op het I op het
disconto (voor
± 90 degen)

subplufond A subplafond TI 2

1970 ..................... 6,25 6,95 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 ..................... 5,58 9,25 8,75 9,50 9,75

1978 Juni ............... 4,634 5,75 5,25 5,50 5,87
December ...... 5,74 ij 9,25 5,90 8,50 9,50 10,00

1979 Januari ......... 6,33 8,50 5,90 7,75 8,15 8,62
Februari ......... 6,40 7,90 5,90 7,25 7,60 8,06
Maart ............ 5,37 7,90 5,90 6,75 7,30 7,69
April ............ 5,25 7,90 5,90 6,75 7,45 8,00
Mei ............... 4,81 9,00 6,90 8,70 9,25
Juni ............... 7,64 11,25 8,90 11,00 9,40 11,50
Juli ............... 9,59 12,00 8,90 11,00 11,40 12,19
Augustus ......... 9,34 12,00 8,90 11,00 11,40 12,13
September ...... 8,91 13,00 8,90 11,00 11,80 13,13
Oktober ......... 11,32 14,00 9,90 12,00 13,35 14,31
November ...... 10,06 14,30 9,90 12,00 13,60 14,75
December ...... 10,58 14,40 10,40 12,50 13,75 14,69

... Zie Tijdschrift van de Nationale Bank "an België, Statistieken, tabellen XIX-2, 3 en 4.

1 Daggemiddelden.
2 Einde periode.

3 Tot 22 oktober 1973
van 24 maart tot Il
31 tot 120 dagen.

4 Eerste halfjaar.

5 Tweede halfjaar.

rentepercentages voor de verrichtingen op 51 tot 120 dagen;
oktober 1978 : rentepercentages voor de verrichtingen op
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(In procenten)

Tabel 20.

Creditrentetarieven op korte termijn * 1

Termijndeposito's bij de banken Deposito's op gewone
spaarboekjes bij de Algemene(3 maanden) Spaar- en Lijfrentekus 3

Einde periode

Grote Gewone Effec· Fictieve
tieve bruto-deposito's 2 deposito's rente rente

1970 ........................... 6,875 5,50 4,50 5.63
1971 ........................... 5,500 4,00 4,50 5,63
1972 ........................... 5,250 3,00 4,00 5,00
1973 ........................... 9,500 5,75 4,75 5,94
1974 ........................... 10,500 7,00 6,25 7,81
1975 ........................... 5,875 4,65 5,50 6,87
1976 ........................... 9,250 6,75 5,50 6,87
1977 ........................... 9,125 5,00 5,50 6,87

1978 Juni .................. 5,250 4,50 5,00 6,25
December ·.. . ... . . . .. 9,375 4,50 5,00 6,25

1979 Januari ............... 8,000 5,00 5,25 6,56
Februari ............ 7,500 5,00 5,25 6,56
Maart .................. 7,125 4,75 5,25 6,56
April .................. 7,375 4,75 5,25 .6,56
Mei .................. 8,625 4,75 5,25 6,56
Juni .................. 10,500 5,25 5,75 7,19
Juli .................. U,625 5,75 5,75 7,19
Augustus ............ U,500 5,75 5,75 7,19
September ·. . ... ... . . . 12,500 6,00 6,00 7,50
Oktober ...... . ... . .. . . 13,750 6,00 6,00 7,50
November ............ 14,125 6,50 6.00 7,50
December ·. .......... 14,125 6,50 6,00 7,50

* Zie 'I'Ijdscbrlit van de Nutionale Bank van België; Statistieken, tabellen XIX-5 en G.

1 Rentepercentages van beleggingen in Belgische franken die openstaan voor het
publiek; percentages vóór belastingheffing bij de bron.

Indicatieve percentages voor de deposito's van fr. 5 tot 20 miljoen.

3 Toegekende percentages op de bedragen tot fr. 500.000. Zij omvatten de 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 (thanR 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
andere beleggingen, niet minder, maar ook niet meer afdraagt dan de bij de bron
geheven belasting.
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Tabel 21.

Belgische en buitenlandse langlopende rendementspercentages
op de secundaire markt l

Internationale Verenigde Bonds-België: markt: Verenigd
Staatsleningen Euro-obli- Koninkrijk :

Staten republiek Nederland
Federale-Rege- Duitsland : Nieuwste driemet meer dan gutdes in Staats- ringsobligaties Obligaties langlopende5 jaar dollars voor obligaties (10 [nar van de over- staatsleningenlooptijd 2 meer dan (20 [aar) en meer) heldesector7 jaar

1970 December ...... 6,'2 8,4 5,7 6,0 6,'2 7,8
1971 December ...... 5,7 7,7 4,9 5,6 5,9 7,8
1972 December ...... 5,8 7,3 5,9 5,6 6,5 7,5
1973 December ...... 6,3 8,4 8,8 6,4 7,'2 9,0
1974 December ...... 7,'2 10,0 II ,5 6,8 7,4 9,1
1975 December ...... 7,0 9,0 9,6 7,'2 6,'2 8,6
1976 December ...... 7,4 8,1 10,1 6,4 5,5 8,4
1977 December ...... 7,0 8,3 7,4 7,'2 4,3 8,1

1978 Juni ............... 6,6 8.8 8,6 7,9 4,'2 7,4
December ...... 7,0 9,3 8,9 8,4 4,7 8,5

1979 Januari ......... 7,'2 9,3 9,'2 8,4 4,8 8,3
Februari ......... 7,1 9,4 9,3 8,4 5,1 8,4
Maart ............ 7,1 9,4 8,3 8,5 5,'2 8,5
April ............ 7,'2 9,4 8,'2 8,4 5,3 8,6
Mei ............... 7,4 9,5 8,4 8,6 5,7 8,8
Juni ............... 7,5 9,4 8,9 8,3 5,9 9,0
Juli ............... 7,7 9,5 8,6 8,4 5,9 9,0
Augustus ......... 7,8 9,8 8,6 8,4 5,6 8,7
September ...... 7,9 10,1 8,8 8,7 5,6 8,8
Oktober ......... 8,5 ri.e 9,2 9,4 5,9 8,8
November ...... 8,8 11.0 10,'2 9,8 6,1 9,'2
December ...... 8,9 ll,O 10,1 9,6 5,9 9,3

Bronnen,' Internationale merkt : Bondtrade. Verenigd Koninkrijk : Bank of England. Berekeningen door de Nationale
Bnnk van België. Verenigde Staten : Federal Reserve Bulletin. Bondsrepubliek Duitsland : Financiële statis-
tieken van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling. Berekeningen door de Nationale
Bank van België. Nederland : Kwartaalbericht van de Nederlandsche Bank.

l Rendementspercentages na eventuele belastingheffing bij de bron, d.w.z., voor
België, de roerende voorheffing van 20 pct.; voor het Verenigd Koninkrijk, het
veranderlijke basistarief van de belasting op het inkomen; voor de Bondsrepubliek
Duitsland, de belasting op de coupons van 25 pct.

2 Percentage van toepassing aan het begin van de volgende maand.
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