
NATIONALE
BANK

VAN
BELGIË:

VERSLAGEN 1980





NATIONALE
BANK

VAN
BELGI:E

NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

HANDELSHEGISTEH B1~USSEL N' 22.300

over de verrichtingen van het boekjaar 1980

uitgebracht in de algemene vergadering

van 23 februari 1981





VERSLAG
uitgebracht door de Gouverneur in naam van de

REGENTENRAAD





De gegevens over het verloop van de Belgische economie in 1980
kunnen weliswaar nog niet nauwkeurig worden becijferd maar de ramin-
gen die men voor de voornaamste ervan kan maken zijn, hoewel nog
approximatief, toch samenhangend genoeg om de richting en de orde
van grootte van de vooropgezette veranderingen als juist te mogen be-
schouwen. De reeks van de nationale rekeningen, aangevuld door deze
officieuze gegevens voor 1980, bestrijkt aldus het hele decennium, dat
werd gekenmerkt door een diepgaande wijziging in de economische be-
trekkingen op wereldvlak.

De ontwikkelingen die tot uiting komen zijn niet volkomen recht-
lijnig : men kan enkele schommelingen waarnemen, die algemene of bij-
zondere conjuncturele variaties weerspiegelen. Maar door deze kortlopende
bewegingen heen, waarvan de bijzonderheden soms de meer fundamen-
tele trekken verdoezelen, verschaft deze terugblik een zeer duidelijk
beeld van de algemene tendenties.

Het groeitempo is duidelijk vertraagd; gedurende de jaren 1970 tot
1973 bedroeg de jaarlijkse toename van het nationale produkt, naar hoe-
veelheid gemeten, gemiddeld 5,4 pct.; zij bereikte nog slechts 2,3 pct. voor
het gemiddelde van de laatste drie jaren van het decennium, een periode
die trouwens gekenmerkt was door een vertraging.

De verhoging van het nationale produkt was veeleer te danken aan
een stijging van de toegevoegde waarde per werkzaam persoon dan aan
een uitbreiding van de werkgelegenheid; de tewerkstelling van de actief
geworden bevolking was niet meer voldoende verzekerd. Sedert 1970
hield de aangroei van de beroepsbevolking aan, en de jongste jaren is
hij zelfs versneld; ten g.evolge van de bevolkingsaangroei - met inbegrip
van de netto-inwijking - waren er elk jaar gemiddeld 25.000 nieuwe werk-
zoekenden; een tweede factor heeft de vraag naar arbeidsplaats.en doen
toenemen : de verhoging van de activiteitsgraad van de bevolking die
binnen de arbeidsleeftijd valt; de vrouwen zijn in toenemende mate be-
roepsactiviteiten gaan uitoefenen : deze verandering heeft per jaar gemid-
deld ongeveer 25.000 arbeidskrachten meer op de markt gebracht; deze
aanwas werd nooit gecompenseerd door een tegengestelde ontwikkeling
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in de activiteitsgraad van de mannelijke bevolking, toe te schrijven onder
meer aan de invoering van stelsels van brugpensioen; per jaar hebben zich
gemiddeld 15.000 mannen binnen de arbeidsleeftijd uit de arbeidsmarkt
teruggetrokken. Om aan de vraag tegemoet te komen, ware gedurende het
decennium per saldo een creatie van gemiddeld 35.000 bijkomende ar-
beidsplaatsen per jaar nodig geweest. Vanaf 1974 is de ontoereikendheid
van het aanbod belangrijk geworden; de arbeidsplaatsen die in de land-
bouwen de industrie verloren gingen, werden niet meer, of niet meer
voldoende, vervangen door die welke in de particuliere of overheidsdien-
sten tot stand kwamen; de personeelsbezetting van laatstgenoemde dien-
sten nam in de tweede helft van het decennium versneld toe. Toch kwam
de stijging van de werkloosheid niet tot staan. Eind 1980 bereikte het
voor seizoeninvloeden gezuiverde aantal uitkeringsgerechtigde volledig
werklozen met een normale arbeidsgeschiktheid 315.000, of 7,5 pct. van
de beroepsbevolking; voor de vrouwen washet percentage 12,5, tegen
4,6 voor de mannen.

De besteding van het nationale produkt voor de verschillende uitga-
vencategorieën vertoonde in de jaren zeventig een betekenisvolle wijziging.
De ontwikkelingen die zich voordeden komen duidelijk tot uitdrukking in
een eerste grafiek.

Zij toont aan dat de consumpties sneller stegen dan het nationale
produkt, ten koste van· de binnenlandse investeringen en ten laste van
de lopende rekening met het buitenland. Om te beginnen slorpten de
verbruiksuitgaven van de particulieren 64 pct. op van het bruto nationale
produkt van 1980; voor de jaren 1970 tot 1973 was het overeenstemmende
aandeel gemiddeld 60 pct.; deze relatieve vermeerdering staat in contrast
met de uitbreiding van de werkloosheid die de koopkracht van de vroe-
ger werkzame bevolking aantastte; het macro-economische gegeven ver-
sluiert de verscheidenheid in de porticuliere ontwikkelingen. Het percen-
tage van de openbare verhruiksuitgaven - de diensten die de burgers
van de Staat eisen of, willens nillens, ontvangen, hetzij kosteloos, hetzij
tegen prijzen die niet in verhouding staan tot hun kostprijs - beliep in
1980 ongeveer 18, tegen 14,3 gedurende de eerste periode van 1970 tot
1973; die - aanzienlijke - stijging vindt tijdens de laatste jaren van het
decennium haar oorsprong ten dele in het ooluntaristische tewerkstellings-
beleid in de ooerheidssector.

In 1980 werd dus in totaal 82 pct. van het bruto nationale produkt
besteed aan consumpties allerhande, tegen 74,3 pct. in 1970-1973, toen
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het produkt niet eens 80 pct. bedroeg, in volume, van dat aan het einde
van de periode.

Tijdens de jaren 1970 tot 1973 werd 6,8 pct. van het nationale produkt
aangewend voor de bruto kapitaalvorming door de particulieren. De
bouw van woningen, duurzame verbruiksgoederen veeleer dan produktieve
investeringen, vormt de hoofdbrok van deze bestedingscategorie. Deze
bereikte 8,5 pct. van het produkt van 1980, ondanks de teruggang in de
bouw in de loop van dat jaar en tijdens het voorafgaande jaar.

Ten slotte zijn er nog de investeringen door de privé- of openbare
bedrijven en door het Rijk. Gedurende de jaren 1970 tot 1973 werd daaraan
15,9 pct. van het nationale produkt besteed. Dat percentage bereikte in
het afgelopen jaar nog maar 14 pct., na nog dieper te zijn gezakt. Die ver-
mindering tussen het begin en het einde van de periode trof uitsluitend de
investeringen in de bedrijven, die van 11,8 pct. terugliepen tot 9,.5 pct.

Gedurende de jaren 1970 tot 1973 beliepen de totale binnenlandse
bestedingen 97 pct. van het nationale produkt; de overige 3 pct. maakte
een netto-uitvoer van goederen en diensten mogelijk. Dezelfde berekening
voor 1980 toont aan dat de binnenlandse bestedingen gezamenlijk
104,5 pct. van het nationale produkt bedroegen. T.o.v. de bestedingen
was het produkt dus ontoereikend; het verschil moest gedekt wordendoor
een netto-invoer van goederen en diensten.

Dit exces van de binnenlandse bestedingen in verhouding tot de natio-
nale reële middelen moet nog worden verhoogd met het - veel gerin-
gere - bedrag van de lopende overdrachten en van de kapitaalgiften
aan het buitenland. Zo bedroeg het lopende tekort van België tegenover
het buitenland, dat groter is dan dat van de Belgisch-Luxemburgse Eco-
nomische Unie, 5,5 pct. van het nationale produkt.

De wanverhouding tussen de totale binnenlandse bestedingen en het
nationale produkt is geen nieuw feit. Gaandeweg snel verslechterend,
houdt ze, al verscheidene jaren aan. Gedurende heel deze periode was ze
nooit het gevolg van een toestand van interne vraaginflatie. Zeker sinds
1975 zijn er in het land geen periodes van spanning meer geweest tijdens
welke het gebrek aan de onmisbare produktiefactoren er de oorzaak van was
dat het aanbod niet snel genoeg kon toenemen om aan de gestegen vraag
te voldoen. Integendeel, in de loop van de jongste jaren zijn de werkloos-
heid, de onderbezetting van het produktievermogen en de teloorgang van
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bedrijven er evenveel bewijzen van dat het niet ontbrak aan middelen die
een grotere produktie hadden mogelijk gemaakt, ware de aanwending
ervan niet verhinderd door andere factoren die hierna zullen verduidelijkt
worden. Het zijn deze andere factoren, van een geheel andere aard dan
het gebrek aan produktiefactoren, die het nationale aanbod belet hebben
zich voldoende te ontwikkelen, overigens zowel in de richting van de
binnenlandse markt, om aan de bestaande vraag te voldoen, als in de,
richting van de buitenlandse markten. Deze factoren hebben de invoer
in de hand gewerkt, de groei van de uitvoer vertraagd en aldus bijgedragen
tot de verslechtering van de handelsbalans.

Deze verslechtering vloeit ongetwijfeld voor een belangrijk gedeelte
voort uit de prijsstijgingen van de energieprodukten. Deze laatste veroor-
zaakten een ernstige aantasting van de ruilvoet, m.a.w. een veel snellere
stijging van de invoerprijzen dan van de uitvoerprijzen, die de handels-
balans, .in totale waarde, uit haar evenwicht heeft gebracht. Een gede-
tailleerde ontleding van de internationale gegevens, beschikbaar tot 1978,
toont echter aan dat deze schok de Belgisch-Luxemburgse Economische
Unie minder hard trof dan de gezamenlijke overige industrielanden. Maar
na de eerste aardoliecrisis zijn deze landen, alle samen, er vrij vlug in
geslaagd de verslechtering van hun ruilvoet haast volledig goed te maken
door een verbetering, in volume, van het saldo van hun handel in fabri-
katen. De Belgisch-Luxemburgse Economische Unie is daar niet in ge-
slaagd.

Haar uitvoer en, bijgevolg, haar produktie hadden te lijden onder
twee grote handicaps. De eerste lag in de structuur van haar verkopen. Deze
structuur was bevredigend in het begin van het decennium, maar nader-
hand zou, rekening houdend met de latere ontwikkelingen van de wereld-
vraag, vastgesteld worden dat ze minder gunstig was dan de - nogal
anders samengestelde - structuur van de gezamenlijke overige industrie-
landen. Het is immers gebleken dat de Belgisch-Luxemburgse Economische
Unie al te gespecialiseerd was in de verkoop van produkten die regressief
gingen worden, in die zin dat de wereldvraag voor die produkten minder
zou toenemen dan gemiddeld voor alle fabrikaten samen. Bovendien was
de Economische Unie, in vel'geli;king met haar concurrenten, minder tegen-
woordig op de geografische afzetgebieden die buitengewoon bloeiende
markten zouden worden, waaronder de aardolieproducerende landen. De
tweede handicap, die nog ergere gevolgen had dan de eerste, kwam van
het concurrentievermogen van de Belgisch-Luxemburgse verwerkende
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industrie; de concurrentiekracht van de Unie is verzwakt in vergelijking
met die van de gezamenlijke overige industrielanden. Op deze ongunstige
ontwikkeling waren er weliswaar talrijke en opmerkelijke uitzonderingen
maar, alles samen, is de achteruitgang overduidelijk: de winsten aan markt-
aandelen konden de verliezen niet goedmaken. Deze verliezen waren het
gevolg van een complex geheel van elementen : ontoereikende aanpassing
van de aanbodstructuur aan de veranderingen in de vraag tijdens de
periode, uitschakeling van uitvoerbedrijven bij gebrek aan rendabiliteit,
geringer dynamisme in de verovering van handelsmarkten, maar ook, alge-
meen gezien, verzwaring van de binnenlandse kosten in vergelijking met
die van de concurrenten. Deze laatste, meest herkenbare, verslechtering
deed zich zowel voor in de personeelskosten van de verwerkende industrie
zelf als in de kosten die haar aangerekend worden door de overige sec-
toren van de volkshuishouding. De relatieve stijging, tot 1978, van de
personeelskosten in de verwerkende nijverheid kon grotendeels worden
opgevangen door een snellere verhoging van de produktiviteit dan in
het buitenland. De in de statistieken opgetekende produktiviteitsverbete-
ring is evenwel niet uitsluitend de vrucht van de rationaliseringsinspannin-
gen van de verwerkende industrie, maar ook het fatale resultaat van de ver-
dwijning van zwakkere bedrijven; de uitwerkingen van beide factoren, die
niet gecompenseerd worden door een toereikende ontwikkeling van nieuwe
industriële activiteiten, hebben in ieder geval geleid tot een vernietiging van
arbeidsplaatsen in de verwerkende sector. De moeilijkheden con-deze sec-
tor, die het sterkst onderhevig is aan de buitenlandse concurrentie, kwamen
tot uitdrukking in een vermindering van zijn aandeel in de werkgelegen-
heid en het nationale inkomen.

Het verlies aan concurrentievermogen van de verwerkende industrie
moest vanzelfsprekend ook het verloop van de invoervolumes beïnvloeden.
De beschikbare internationale statistische gegevens wijzen uit dat de
({ internationalisatie » sneller voortschreed op de binnenlandse markt van
de Unie dan op die van de overige industrielanden. Het is duidelijk dat
de Belgisch-Luxemburgse verwerkende nijverheid op haar binnenlandse
markt, die wijd openstaat voor de concurrentie, af te rekenen had met
dezelfde handicaps als in haar verkopen op de wereldmarkten.

Tussen de periode 1970-1973 en het jaar 1978 groeide de invoer van de
Belgisch-Luxemburgse Economische Unie in volume met iets meer dan
41 pct., die van de gezamenliike overige industrielanden met minder dan
35 pct. Voor de uitvoer zijn de overeenstemmende stijgingspercentages
ongeveer 33 en 53 pct. Er zij ook op gewezen dat de totale binnenlandse
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bestedingen tegelijkertijd stegen met 24 pct. in de Belgisch-Luxemburgse
Economische Unie en met 21 pct. in die overige landen samen.

De binnenlandse vraag was dus bijzonder vast in een economie
waarvan het nationale inkomen, ceteris paribus, had dienen te lijden onder
de moeilijkheden die de verwerkende industrie op de binnenlandse en
buitenlandse markten ondervond. Diverse factoren hebben deze neer-
waartse uitwerking ten dele gecompenseerd en bijgedragen tot het steunen
van de vraag. In de eerste plaats, lag het stijgingstempo van de beroepsin-
komens hoger dan dat van het werkelijk voor de binnenlandse bestedingen
beschikbare reële inkomen per eenheid produkt; het verbruiksvolume werd
erdoor aangewakkerd. Bovendien creëerde of verdeelde de Staat vervan-
gingsinkomens : de tewerkstelling werd door de overheid opgevoerd en de
som van de werkloosheidsuitkeringen steeg fors. Ten slotte verruimde de
Staat zijn hulpverlening aan de bedrijven in moeilijkheden.

Deze ontwikkelingen veroorzaakten een geleidelijke maar belangrijke
wijziging in de spreiding van het nationale inkomen over de verschillende
sectoren.

Voegt men alle categorieën van hun ontvangsten samen, ook de ver-
kregen uitkeringen, dan konden de gezinnen, na afdracht van de directe
belastingen en van de bijdragen voor sociale zekerheid, voor hun con-
sumptie en sparen beschikken over een totaal inkomen dat een duidelijk
groeiend percentage van het nationale produkt vertegenwoordigde. Deze
vermeerdering was bijzonder duidelijk gedurende de drie jaar die volgden
op de eerste aardoliecrisis; tijdens die periode groeide het nationale pro-
dukt in volume met gemiddeld 2,8 pct. per jaar, maar de achteruitgang van
de ruilvoet beknotte de stijging van de voor binnenlandse bestedingen be-
schikbare reële middelen tot minder dan 2 pct.; dit laatste percentage lag al
boven de grens die de verbetering van de levensstandaard niet mocht over-
schrijden zonder schadelijke gevolgen voor de lopende rekening met het
buitenland. De noodzaak van die beperking werd niet onderkend. Na een
lichte terugval in de loop van de jaren 1977 en 1978 nam de relatieve voor-
uitgang van het beschikbare inkomen van de gezinnen opnieuw toe, toen de
tweede aardoliecrisis losbrak. In 1980 zou een historisch hoogtepunt be-
reikt zijn : het beschikbare inkomen van de gezinnen zou meer dan 81 pct.
van het nationale produkt bereikt hebben; in de periode 1970-1973 was de
verhouding gemiddeld 76,7 pct.

Ret aandeel dat naar de particuliere en openbare bedrijven toevloeide,
volgde een tegengesteld verloop: na belasting zouden de nettobesparingen

XIII



BESCHIKBAAR INKOMEN VAN DE VERSCHILLENDE SECTOREN
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van deze sector in 1980 nog maar ongeveer 4,5 pct. van het nationale pro-
dukt vertegenwoordigd hebben, tegen 7 pct. in 1970-1973.

Wat de overheid betreft, ondanks de aanzienlijke stijging van de
fiscale en parafiscale heffing die zich tot en met 1979 voordeed, schom-
melden haar eigen ontvangsten - d.w.z. na aftrek van de op haar schulden
betaalde rente en van de andere lopende overdrachten ten voordele van de
overige sectoren - tussen 1/5,5 en 16,.5 pct. van het nationale produkt
gedurende bijna de hele periode; de jongste twee jaar liepen zij terug
en in 1980 bedroegen zij minder dan 14 pct. van het nationale produkt. Nog
verder verminderd met de kapitaalsubsidies aan de overige sectoren, dienen
deze netto-ontvangsten om de verbruiks- en investeringsuitgaven van de
overheid te financieren : alles samen, stegen deze uitgaven van het begin
tot het einde van de periode van 18,4 tot 23 pct. van het nationale produkt.

De tweede grafiek geeft de opgetreden wijzigingen weer.

Aangezien deze werkings- en investeringsuitgaven van de overheid
en de kapitaalsubsidies te haren laste, aanzienlijk meer gestegen waren dan
de netto belastingontvangsten, werd het financiële tekort van de sector
(( Staat » steeds groter. Aanvankelijk was deze verslechtering veroorzaakt
door de gevolgen die het verbroken extern evenwicht uitoefende op het
inkomen, de activiteit en de werkgelegenheid. Daarna dikte het tekort
zichzelf aan omdat de schulden die jaar na jaar werden aangegaan, voor de
latere begrotingen groeiende financiële lasten meebrachten die enorme af-
metingen hebben aangenomen. Het is nog toegenomen door de uitwerking
van de binnenlandse ontwikkelingen die hebben bijgedragen tot de uitbrei-
ding van de werkloosheid, zoals het feit dat een groter aantal vrouwen een
bezoldigde activiteit willen uitoefenen, de gebrekkige opleiding van de
jongeren of de uitwerkingen van de verzwaring van de kosten in de sectoren
blootgesteld aan de concurrentie. Het werd verergerd door belastingont-
duikingen of diverse fraudes : het verbergen van belastbare inkomsten of
het onrechtmatig verkrijgen van allerlei toelagen. Het stelselmatige beroep
op leningen woog zwaar op de geld- en kapitaalmarkten en dreef de rente
op, niettegenstaande het in steeds grotere mate steunde op geldschepping.
Voor een al te groot deel gefinancierd door deze kunstgreep, droeg het te-
kort in de overheidsbegrotingen ten slotte bij tot het in stand houden van de
overmatige invoer.

Een derde grafiek schetst deze ontwikkeling van de nettobehoeften
aan financiële middelen van de overheid. Het financiële tekort van deze
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laatste vertegenwoordigde gedurende de jaren 1970-1973 gemiddeld
4,9 pct. van het nationale produkt. In 1979 bereikte het 9,4 en in 1980 iets
minder dan 12 pct. van een nochtans veel groter produkt, terwijl de
Regering gehoopt had dit percentage te kunnen terugdringen.

Ook de sector cc particuliere en openbare bedrijven ))had in de loop van
de periode voortdurend af te rekenen met een financieel tekort, in weerwil
van de vermindering van zijn investeringen in verhouding tot het nationale
produkt,' in 1980 zouden zijn financieringsbehoeften iets meer dan 3 pct.
van dit produkt hebben bedragen.

Vanaf 1975 konden de door de sector cc gezinnen )) ter beschikking
gestelde financiële middelen, alle intrasectorale financieringen in acht
genomen, per saldo niet meer volstaan om de samengevoegde behoeften
van de twee vorengenoemde sectoren te dekken. Hadden de gezinnen een
groter deel van hun gestegen inkomen besteed aan de vorming van finan-
ciële besparingen, dan zou het nationale produkt minder zijn toegenomen,
maar de wijziging in de verdeling van het nationale inkomen die plaatshad
ten gunste van de particulieren, zou zwakkere uitwerkingen hebben gehad
op de invoer. Dit gebeurde niet. De uitgaven van de gezinnen voor hun
verbruik en voor de woningbouw groeiden verhoudingsgewijs meer dan
hun beschikbare inkomens, zodat in de tweede helft van het decennium
hun aanbreng van middelen in alle vormen, daalde in procenten van het
nationale produkt; de jongste twee jaar ging dit percentage weer naar
omhoog, onder invloed van de vertraging in de uitgaven voor de woning-
bouw, zonder evenwelopnieuw 10,4 pct., het gemiddelde niveau in de
jaren 1970-1973, te bereiken.

Toen de door de gezinnen aangebrachte middelen kleiner bleken te
zijn dan de financieringsbehoeften van de overheid en van de bedrijven,
moest het verschil worden bijgepast door een beroep te doen op middelen
uit het buitenland. Dit is de nettolening van België in het buitenland, die
de exacte tegenpost is van het tekort in de lopende rekening met het bui-
tenland, inclusief het Groothertogdom Luxemburg. Om dat tekort te dek-
ken, diende de nationale huishouding of wel via diverse wegen schulden
aan te gaan tegenover het buitenland, of wel vroeger vergaarde, rentedra-
gende vorderingen, in dit geval een deel van de deviezenreserves van de
Bank, tegelde te maken. Aangroei van schulden en vermindering van vor-
deringen tegenover het buitenland vormen samen de nettolening in het
buitenland.
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Deze financiële afhankelijkheid, waarin de nationale economie is te-
rechtgekomen, werd de laatste jaren steeds groter. II et nettoberoep op het
buitenland, nog gering in 1975, nam sindsdien in steeds sneller tempo toe;
het bereikte ieder jaar niet alleen een hoger bedrag, maar zelfs een alsmaar
hoger percentage van een groter nationaal produkt. Samengeteld vormen
deze nettoleningen voor de jongste zes jaar een totaal van fr. 460 miljard.
Tijdens de vermelde periode bereikten de verplichtingen tegenover het
buitenland, inclusief het Groothertogdom Luxemburg, aangegaan door de
overheid en de overheidsinstellingen, fr. 33.'3 miljard; die van de banken,
in hoofdzaak op korte termijn, stegen met ongeveer fr. 190 miljard; bij
deze schulden dient nog het bedrag van de door de Bank geleden verliezen
aan reserves, namelijk fr . .'35 miljard, te worden gevoegd. II et totaal van de
aldus aangewende financieringsmiddelen - zowat fr. 560 miljard - dekte,
buiten de gecumuleerde lopende tekorten, ook het saldo van het kapitaal-
verkeer van de niet-bancaire sector, m.n. een afvloeiing van om en bij de
fr. 100 miljard. Laatstgenoemd bedrag betekende geen verslechtering van
de gezamenlijke balans van activa en passiva van de nationale economie
tegenover het buitenland: de niet-bancaire particuliere sector heeft tegoe-
den aangelegd in het buitenland, terwijl de andere sectoren schulden aan-
gingen.

Daarentegen is het bedrag van fr. 460 miljard wel een nettoberoep
op de besparingen van het buitenland. Tegenover deze nettoschuld van
de nationale economie staat geen enkele positieve finànciële tegenpost.
De gegevens die verstrekt werden m.b,t. de binnenlandse bestedingen
wijzen bovendien uit dat deze schuld ook geen tegenhanger heeft in een
accumulotie van produktieve reële activa in de nationale economie, in
investeringen die het produktievermogen ervan zouden verhoogd hebben.
De omslag van het saldo van de lopende rekening met het buitenland in
het voorbije decennium en de daaropvolgende verslechtering ervan ver-
lopen symmetrisch met de stijging van het verbruik. Deze symmetrie ver-
duidelijkt de betekenis van het gecumuleerde lopende tekort van België
tegenover het buitenland.

Dit gecumuleerde tekort zal nog zwellen ten gevolge van de komende
mali in de lopende rekening. Nu reeds kan men stellen dat de interesten
op de nettolening van de jongste zes jaar, op die rekening een weerslag
hebben van grosso modo fr. 50-55 miljard, d.i. meer dan 1,5 pct. van het
huidige nationale produkt. De meest voorzichtige prognoses die bij de
huidige stand van zaken worden gemaakt, nemen aan dat het tekort
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van België tegenover het buitenland, in 1981 dat van het vorige jaar,
namelijk fr. 195 miljard, zalovertreffen; in deze veronderstelling zou het
gecumuleerde bedrag van de nettolening, die België in het buitenland
heeft opgenomen gedurende de zeven jaren die eind 1981 verlopen, onge-
veer fr. 660 miljard bereiken. Mén kan er niet op rekenen dat het evenwicht
in de eerstkomende jaren zal worden hersteld. Het beroep op buitenlandse
leningen zal in de voorzienbare toekomst dus onvermijdelijk nog toene-
men. Zo dit niet zou kunnen geschieden via een verhoging van de schuld
of mochten de bestaande schulden, met inbegrip van die welke bij de
banken zijn ondergebracht en die uit hoofde van hun looptijd onstabiel
zijn, op de vervaldag niet kunnen worden hernieuwd, dan zouden de
officiële deviezenreserves in ruime mate moeten worden aangesproken.
Eind 1980 waren deze reserves, tegen hun marktwaarde, geraamd op
fr. 890 miljard.

** *

De ontwikkelingen eigen aan 1979 en 1980, 'die hiervoor in het
algemeen perspectief van de jongste elf jaar werden beschouwd, vergen
enkele preciseringen.

De wereldeconomie. onderging de schok van de tweede belangrijke
prijsverhoging van de aardolie: van eind 1978 tot medio 1980 is de prijs
van dit produkt, uitgedrukt in dollars, gestegen met 150 pct. Het effect
van deze stijging op de ruilvoet van de gezamenlijke lid-staten van de
Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling was even
groot als dat van de eerste oliecrisis : de verslechtering staat gelijk met een
verlies van ongeveer 2 pct. van het bruto nationale produkt.

Maar aan het einde van 1973 hadden de landen die door deze ver-
arming werden getroffen, een lange periode van voorspoed doorgemaakt;
in het geheel van deze landen-uras het peil van de werkgelegenheid bevre-
digend; veel van die landen hadden zelfs nog te kampen met een inflatie
te wijten aan de druk van de vraag. .

In 1979 daarentegen was de economische groet zn deze industrie-
landen zwakker; de werkloosheid bereikte er gemiddeld 5 pct. van de
beroepsbevolking. De reacties op de tweede aardolieschok hebben dan
ook niet geleid tot een even duidelijke vertraging van de expansie van de
vraag als na 1973. In 1979-1980 is de binnenlandse besteding doorgaans
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vaster geweest dan na de eerste crisis. De stijging van de lonen zou in
het geheel van deze geïndustrialiseerde landen weliswaar minder krachtig
geweest zijn dan in 1974-1975; maar het gunstiger verloop van het aandeel
van het bedrijfsinkomen zou de investeringen aangewakkerd hebben;
bovendien zou de spaarneiging van de gezinnen er verzwakt zijn. Het
volume van de invoer van de geïndustrialiseerde landen heeft dus beter
stand gehouden; aangezien tevens de aankopen van de olieproducerende
landen niet meer in hetzelfde tempo zijn toegenomen als na 1973, onder-
ging de balans van het lopende verkeer van de eerste groep landen een
duidelijker verslechtering dan destijds.

Het verschijnsel deed zich weliswaar niet voor in ieder land afzonder-
lijk. Het werd in elk geval waargenomen in alle landen van de Europese
Economische Cemeenschap - behalve in het Verenigd Koninkrijk, bevoor-
deeld door de uitbreiding van zijn aardolieproduktie - en in Japan. De
Verenigde Staten zijn eraan ontkomen : in 1979 waren hun lopende beta-
lingen in evenwicht en in 1980 sloten zij met een overschot, al was dit
zeer gering in verhouding tot hun nationaal produkt.

Onder de landen van de Gemeenschap was het België dat af te reke-
nen had met de grootste relatieve verslechtering van zijn externe rekening :
het lopende tekort vertegenwoordigde voor de periode 1975-1978 gemid-
deld 1,2 pct. van het nationale produkt; in 1980 is dit percentage, zoals wij
hebben gezien, geklommen tot 5,5 pct.; te oordelen naar de meest recente
gegevens, zou het hoger liggen dan in elk van de lid-staten van de Gemeen-
schap, in de landen van Noord-Europa en in Japan.

Voor de gezamenlijke Belgisch-Luxemburgse Economische Unie nu,
is het tekort in het lopende verkeer opgelopen van fr. 31 miljard in 1978
tot 100 miljard in 1979 en ongeveer 170 miljard in 1980. De achteruitgang
tiideïis de [ongste twee [aren had niet alleen betrekking op het saldo van
het goederenverkeer. Dit laatste onderging de uitwerkingen van de ver-
hoging van de waarde van de netto-invoer van energieprodukten; net zoals
in de [aren 1974-1978 kon deze verhoging slechts voor een gering deel,
en blijkbaar in mindere mate dan in de andere industrielarulen, worden
goedgemaakt door een verbetering van de handelsbalans voor de andere
produkten. Bovendien is het overschot van de diensten in 1979 verminderd
en heeft het in 1980 plaats gemaakt voor een tekort; deze verandering
is te wijten aan de verzwaring van de intrestlasten, ten gevolge van de
snelle toename van de schuld tegenover het buitenland, tegen steeds
hogere rentetarieven. Ten slotte is het negatieve saldo van de giften en
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overdrachten, zowel die van de particulieren als van de overheid, nog
toegenomen.

Het conjunctuurverloop in de wereld heeft biigedragea tot de ver-
traging van de expansie van de Belgisch-Luxemburgse uitvoer. De oor-
sprong van de recessie ligt immers in het huitenland, zoals dit doorgaans
het geval is. In de eerste maanden van het jaar was het groeitempo van
het verbruik, aangewakkerd door de vrees voor een versnelling van de
prijsstiigingen, krachtiger geworden. De investeringen van de bedrifven
herleefden. Maar in feite waren de voortekenen van een vertraging van
de economische activiteit reeds vanaf de herfstmaanden van 1979 zicht-
baar geworden, zoals in de andere Europese landen. De vertraging sloeg
geleidelifk over op de produktie van alle goederencategorieën, het laatst
op die van uitrustingsgoederen. Derhalve is de groei van het bruto nationale
produkt teruggelopen van 3 pct. in 1978 tot 2,1 pct. in 1979 en tot 1,7 pct.
in 1980; de groei van 1979 was evenwel neerwaarts beïnvloed door de
weerslag van de strenge winter van 1979 op de activiteit in de bouwsector.
Zonder deze toevallige factor ware de vermindering van het expansie-
tempo van het bruto nationale produkt matiger geweest in 1979, en scher-
per in het afgelopen jaar.

In 1980 ging de stijging van de produktie niet evenzeer als in de
voorafgaande iaren. gepaard met produktiviteitsverbeteringen, omschreven
als verhogingen van de toegevoegde waarde per werkzaam persoon.
De werkgelegenheid in de verwerkende industrie en in de conjunctuur-
gevoelige diensten is dan ook niet meer verminderd zoals dat het geval was
in elk van de jaren na 1973. De actieve hevolking is evenwel toegenomen.
De werkloosheidsquote, bepaald als de verhouding tussen het aantal vol-
ledig werklozen met normale arbeidsgeschiktheid en dat van de tegen
werkloosheid verzekerden, is opgelopen van 9,1 pct. in het laatste kwar-
taal van 1979 tot 11,1 pct. in het laatste kwartaal van 1980.

De vertraging van de vooruitgang van de vraag, van 1979 tot 1980,
vormde geen hinderpaal voor een verscherping van de prijsstijging, zowel
in het stadium van de groothandelsprifzen van de inlandse produkten als
in dat van de consumptieprijzen. Maar terwijl het duurder worden van de
energieprodukten in 1979 de directe oorzaak was geweest van de versnel-
ling van de stiiging van de laatstgenoemde priizen, is het vooral de ver-
hoging van de prijzen van de andere categorieën van produkten en
diensten die het indexciifer van de consumptieprijzen in 1980 heeft op-
getrokken.
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De discrepantie van de loonkosten per eenheid produkt t.O.V. de be-
langnikste handelspartners zou in 1980 nog afgenomen ziin. Nochtans zou
de loonsom, en meer bepaald het totale bedrag van de lonen en wedden,
gemiddeld gestegen ziin met 6,6 pct. in 1979 en met 8,2 pct. in 1980; deze
percentages overtreffen de gemiddelde prijsstiiging respectievelijk met
3 en 1,7 pct.; aangezien het duurder worden van de ingevoerde produkten,
waaronder de energiedragers, in deze prijsstijging begrepen is, betekenen
deze reële verhogingen, enerziids, dat het inkomen van het geheel van
de loontrekkenden niet alleen volledig beschermd was tegen de inflatie
van binnenlandse oorsprong en tegen de verslechtering van de ruilooet,
maar bovendien dat de reële koopkracht van dat inkomen is toegenomen.

volgens de opgetekende gegevens, die de werkelijkheid misschien
met onvoldoende nauwkeurigheid weergeven, zou de totale som van de
beroepsinkomens van de niet-bezoldigden in reële termen gedaald zijn.

Het vermogen is de tweede helangrùkste inkomensbron van de particu-
lieren. Deze inkomensvorm is de [ongste twee jaren het sterkst toegenomen,
hoojdzakeliik ten gevolge van de verhoging van de intresten uit financiële
beleggingen.

De druk van de directe belastingen gedragen door de sector Il gezin-
nen )) in zijn geheel, werd in 1980 verlicht; bovendien werd deze sector,
in dezelfdemate als in 1979, begunstigd door een aanwas vim de over-
drachten, inzonderheid die van de sociale zekerheid; derhalve is de nomi-
nale waarde van het beschikbare inkomen van de gezinnen meer toege-
nomen dan het geheel van hun primaire inkomens: respectievelijk 9,6 pct.,
tegen 8,7 pct.; in 1979 bereikten de overeenkomstige toenamen 7,2 en
7,1 pct.

De aanzienliike verhoging van het bedrag van het beschikbare in-
komen van de gezinnen eontrasteert met de vermindering van dat van de
vennootschappen en van de overheid, eveneens uitgedrukt in lopende
franken. De vennootschappen waren, als geheel, niet in de mogeliikheid
om, zoals de gezinnen, de stiiging van de energiepriis in ruime mate op
anderen af te wentelen; tevens dienden zii het hoofd te bieden aan een
aangroei van de inkomens van hun personeel en van de financiële lasten;
in totaal zou hun beschikbaar inkomen gekrompen ziin met ongeveer
5 pct. Daar hun inoesteringsuitgaoen heel wat zijn toegenomen, zouden
hun netto financieringsbehoeften in 1980 circa fr. 110 miljard hebben be-
reikt, tegen fr. 80 miljard in 1979.
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Wat nu de overheid betreft, haar fiscale en parafiscale ontvangsten
zouden gestegen ziin met 5,6 pct., een groeivoet die lager ligt dan die
van het nationale produkt; de druk van de totale heffing zou dus iets
verminderd ziin. Terzelfder tiid ziin de overdrachten aan de gezinnen
aanmerkelijk vermeerderd, wat meer toe te schrijven was aan de toename
van de intrestuitkeringen dan van de andere overdrachten. Deze
ontwikkeling en die van de ontvangsten hebben samen het beschikbare
inkomen van de sector (( Staat Jl met 5,2 pct. doen dalen. Daartegenover
zou het geheel van de consumptie- en investeringsuitgaven van deze laatste
in 1980 gestegen zijn met ongeveer 10 pct. Op grond van een andere inde-
ling, zonder dat de overdrachten worden afgetrokken van de ontvangsten,
zouden de grote bestedingscategorieën de volgende verhogingen hebben
vertoond: voor de lopende uitgaven zowat 10 pct. en voor de kapitaaluit-
gaven ongeveer 16 pct. Onder de eerstgenoemde uitgaven zouden de rente-
lasten gestegen zijn met 27 pct., aldus oplopend tot fr. 212 miljard; de
uitgaven voor werkloosheid en werkgelegenheid zouden gegroeid zijn met
ongeveer 15 pct. tot zowat fr. 110 miljard; de toename van het totale bedrag
van de andere lopende uitgaven, onder meer de uitgaven ten laste van de
Schatkist, waarvoor de Regering voornemens was de reële (( nulgroei Jl toe
te passen, zou deze norm enigszins hebben overschreden. "\tVestipten reeds
aan dat de netto financieringsbehoeften van de overheid in 1980 nagenoeg
fr. 410 miljard bereikthebben, d.i. iets minder dan 12 pct. van het bruto
nationale produkt, tegen jr. 305 miljard of 9,4 pct. van het bruto nationale
produkt in 1979; dit is de cijfermatige weergave van de onvoorziene resul-
taten van een beheer dat afhankelijk werd gemaakt van de omstandigheden,
ontredderd was door de internationale gebeurtenissen, ingesloten lag in een
netwerk van vroegere beslissingen, en gewijzigd werd door budgettaire
maatregelen opgedrongen uit noodzaak eerder dan getroffen in uitvoering
van weldoordachte en samenhangende plannen. De gezamenlijke schuld
van de overheid is aldus opgelopen tot een bedrag dat per eind 1980 kan
worden geraamd op meer dan fr. 2.700 miljard, veel meer dus dan het uit-
staande bedrag van de officiële Rijksschuld - fr. 1.957 miljard -, waar-
van doorgaans gewag wordt gemaakt.

Deze aanzienliike verhoging van het financiële tekort van de overheid
heeft in ruime mate bitgedragen tot de spanningen die in 1980 op de
financiële markten heersten. Waren de door de gezinnen aangegane ver-
plichtingen minder toegenomen dan gedurende het voorgaande [aar, die
van de vennootschappen en vooral die van de overheid - er is zopas nog
op gewezen - stegen heel wat meer. De bruto financieringsbehoeften van
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de drie sectoren samen waren opgelopen van fr. 505 miljard in 1978 tot
fr. 600 miljard in 1979; in 1980 zouden zij zowat fr. 660 miljard bereikt
hebben.

Daartegenover is het spontane aanbod van middelen op de binnen-
landse markt ontoereikend gebleven. Inde eerste plaats zijn de financiële
activa in Belgische franken, gevormd door de particulieren en de vennoot-
schappen - met uitzondering van de kasvoorraden in biljetten maar inclu-
sief de herbelegging in België van de deposito's in franken ontvangen door
buitenlandse financiële instellingen -, teruggelopen van een maximum van
fr. 405 miljard in 1977 tot fr. 388 miljard in 1978 en fr. 378 miljard in
1979; in 1980 zouden ze ongeveer fr. 3.95 miljard bereikt hebben; die
middelen voortkomend van de bruto financiële besparingen van de inge-
zetenen zouden dus slechts circa 60 pct. van de behoeften hebben gedekt.
Bij deze besparingen komen zich voegen de kapitaaltoevloeiingen die men
als « spontaan )) kan bestempelen, omdat zij niet voortvloeien uit lenings-
operaties in uitvoering van overheidsbeslissingen; zij hebben aan belang
gewonnen: fr. 78 miljard in 1978, 100 miljard in 1979 en bijna 125 miljard
in 1980. Deze aanbreng van het buitenland is mede teweeggebracht door
de renteverschillen die de kortlopende beleggingen in België kunnen be-
vorderen. Ondanks de verhoging van dit aanbod was het niet toereikend
om het geraamde verschil - na verrekening van een statistische aanpas-
sing - tussen de totale behoeften aan middelen - zoals hiervoren be-
cijferd - en het aanbod van nationale financiële besparingen te over-
bruggen. Het totale tekort is dan ook toegenomen, namelijk van fr. 53 mil-
jard in 1978 tot fr. 116 miljard in 1979 en fr. 126 miljard in 1980.

T en slotte is het de geldmarkt die het hoofd heeft moeten bieden aan
dit gebrek aan middelen. Dit laatste kon alleen worden verholpen door een
creatie, door de Nationale Bank, van additionele geldmiddelen ten behoeve
van deze markt. Per saldo komt deze creatie overeen met het tekort.

** *

Geldbeleid
in 1979-1980.

Twee essentiële gegevens hebben het geldbeleid in de loop van het
jaar bepaald. Het ene is het fundamenteel gebrek aan evenwicht op de
binnenlandse markten tussen het aanbod van en de vraag naar middelen;
het werd zopas beschreven. Het andere is de actie die in grote landen is
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gevoerd ter bestrijding van de inflatie, en meer bepaald het soort instru-
ment dat ze daartoe hebben aangeioend: dit komt hierna ter sprake.

Vooraf zij aangestipt dat in 1980 geen enkele beslissing werd
getroffen tot wijziging van de pariteiten binnen het Europese Monetaire
Stelsel. Dit laatste heeft gefunctioneerd volgens de vroeger overeen-
gekomen regels, zonder dat daarbij zware problemen zijn gerezen. De
positie van de Belgische frank binnen dit stelsel was aan het begin van
het [aar verzwakt : de koers van de Belgische frank had de afwijkings-
drempel, gemeten aan de indicator i5, bereikt, en zelfs overschreden, in
februari en maart; die positie is nadien verbeterd: van april tot augustus
heeft de afwijkingsindicator zich tussen 20 en 40 gehandhaafd; daarna is
hij geleidelijk opnieuw gestegen en in december bereikte hij een gemid-
delde van 55. De gewogen gemiddelde koers van de frank weerspiegelt
zijn positie t.O.V. een ruimer geheel van valuta's; uitgedrukt in indexcijfers
op basis van het gemiddelde van de jaren 19i5 en 19i6, bedroeg hij aan
het begin van het jaar 113, op grond van een weging aan de hand
van de uitvoer, en 115,5 met een weging volgens de invoer; na te zijn ge-
daald, bereikte deze koers opnieuw datzelfde niveau in mei; tijdens de
laatste maanden is hij weer gedaald tot respectievelijk 109 en 110,? aan
het einde van het jaar.

Er werd geen enkele. reglementaire of andere beperkingsmaatregel ge-
troffen met betrekking tot de kredietverlening door de financiële instel-
lingen; integendeel, de disconto- en voorschottenplafonds werden opwaarts
aangepast.

Het buitenlands tekort heeft de Bank, die in toepassing van de prin-
cipes van het Europese Monetaire Stelsel de wisselkoers moet reguleren,
verplicht tot interventies die een bedrag van fr. 123 miljard bereikten
voor het hele jaar. Aldus had, op initiatief van de vragers naar deviezen,
een liquiditeitsvernietiging plaats waarvan de Bank slechts de passieve
uitvoerder was. Die verkrapping werd evenwel meer dan gecompenseerd
door de creatie van thesauriemiddelen waartoe de Bank diende over te
gaan via de financiering van de Schatkist - namelijk fr. 25 miljard - en
door de omwisseling, tegen franken, van de opbrengst van de deviezenle-
ningen van de Staat en van overheidsinstellingen, namelijk fr. 148 miljard;
deze twee soorten verrichtingen hebben dus samen geleid tot een liquidi-
teitsschepping van fr. 1i3 miljard, tegen fr. 25 miljard in 19i8 en fr. 108 mil-
jard in 19i9. De hoeveelheid basisgeld die werd geschapen ten voordele
van de overheidssector is dus in een spectaculair tempo vermeerderd.
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De geldmarkt, waarop die liquiditeiten toestroomden, was ongetwii-
feld gespannen gedurende de eerste vier maanden van 1980 : het oerkrap-
pingseffect toe te schriioen aan de deviezenverkopen door de Bank, had nog
de bovenhand op het effect van de tegengestelde factoren - verminde-
ring van de biljettenomloop en liquiditeitsschepping voor rekening van de
overheidssector; die krapte heeft de banken verplicht een beroep te doen
op de voorschotten van de Bank ten belope van fr. 8 miliard. Maar nadien
sloeg de toestand om. Zonder dat de geldmarkt uit eigen initiatief een
beroep moest doen op de Bank, sloten de verrichtingen van deze laatste
gedurende de laatste acht maanden met een nettoschepping van beschik-
bare middelen; de dekking van de behoeften van de overheidssector bracht
immers fr. 109 miljard aan nieuwe middelen op de geldmarkt; de deviezen-
verkopen en de toename van de biljetten roomden slechts fr. 56 mdiard
daarvan af; de banken hebben het overschot gebruikt om hun schulden
tegenover de Bank te verminderen, eerder dan in het vroeger tempo te
blijven inschrijven op schatkistcertificaten: de portefeuille van deze effec-
ten, in het bezit van de Belgische en Luxemburgse banken, was gedurende
de eerste vier maanden toegenomen met fr ..55 miliard, de aangroei tiidens
de acht daaropvolgende maanden bedroeg nog slechts fr. 45 mdiard, de
inmiddels gedaalde rente van de certificaten bleef immers tot in november
nauwaansluiten bij de kosten van het heroep op het herdisconto en op
de voorschotten; zo hebben de banken beschikbare marges op hun - trou-
wens verhoogde - herdiscontoplafonds hersteld; eind september bereikten
deze marges fr. 47 miliartl; aan het einde van het [aar beliepen ze nog
fr. 38 miliard.

Het beleid van de Bank kan dus moeilii}: als restrictief bestempeld
worden. Ter wille van de behoeften van de Schatkist werd zii ertoe ge-
bracht- een overvloedige hoeveelheid middelen te scheppen en ter beschik-
king te stellen van de geldmarkt; zo verzachtte zij de uitwerking van de
spontane spanningen die, bij gebrek aan haar interventies, de tarieven in
het binnenland hoger zouden hebben opgetild dan het peil dat ze effectief
bereikten.

Niettemin bleven de rentetarieven zeer hoog, in vergelijking met die
uit het verleden en gelet op de huidige eonjunctuur. Er dient evenwel te
worden opgemerkt dat deze laatste een deelelement is van een context
waarvan de gegevens, in verhouding tot die van de vergelijkbare periodes,
grondig werden gewijzigd door de fundamentele evenwichtsverstoring in
het binnenland: de ontoereikendheid van de nationale produktie t.O.V. de
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uitgaven, en haar weerspiegeling in het gebrek aan financiële middelen
t.o.v. de financieringsbehoeften, die beide hun tegenhanger vinden in het
ruime tekort op de lopende rekening met het buitenland.

Wat de kapitaalmarkten betreft, hebben de behoeften van de over-
heid aan de ene kant, en de ingesteldheid van de intekenaars aan de andere
kant, nieuwe verbeteringen noodzakelijk gemaakt van de rendementen
toegekend op de door de Staat uitgegeven obligaties; die rentepercentages,
die in 1979 reeds met 2 pct. waren verhoogd, zijn in april met meer dan
1,40 pct. gestegen en in de daaropvolgende maanden nog verder met
0,50 pct. De rente van de obligaties van de openbare kredietinstellingen
werd eveneens opgetrokken: voor de bons op 5 jaar verhoogde ze met 2 pct.
in 1979 en met 2,50 pct. gedurende de eerste vier maanden van 1980. De
haussetendens heeft zich uitgebreid tot de rendementen van de obligaties
ter beurze en tot die van de uitgiften van de privé-bedrijven; onvermijde-
lijk moest de debetrente voor investeringskredieten en voor bouwleningen
opwaarts worden aangepast. De verbetering van de geboden rendementen,
die de vroegere maxima hebben overtroffen, heeft in de aanbreng van
middelen door de particulieren een verschuiving meegebracht naar de
lange-termijnmarkten; toch is het aanbod, in verhouding tot het nationale
produkt, in 1980 beneden het maximum van 1977 gebleven, en is het, hoe
dan ook, zeer ontoereikend gebleken t.o.v. de behoeften van de overheids-
sector. Overigens is het nettorendement, na aftrek van de voorheffing, niet
noemenswaardig verbeterd in verhouding tot dat van de Euro-obligaties in
dollar of van Nederlandse obligaties; het is evenwel nog gunstiger gewor-
den in vergelijking met het nettorendement van de Duitse effecten.

Over het geheel van de jongste twee jaar is de stijging van de korte-
termijntarieven nog veel krachtiger geweest dan voor de lange termijn.
Ook deze tarieven schommelden aanzienlijk in 1980.

Het samengevoegde effect van twee elementen, die het verloop van de
rente bepalen, heeft de stijging teweeggebracht. Het ene is eigen aan de
nationale economie : de fundamentele evenwichtsverstoring op de binnen-
landse financiële markten. In het dynamische verloop van de bewegingen
die - zoals we het aanstipten - de korte-termijnmarkten verstoorden, wa-
ren er twee krachten aan het werk : enerzijds ging voortdurend een ver-
krappingseffect uit van de netto deviezenaankopen bij de Bank, maar an-
derzijds werden de markten doorlopend gestijfd via geldschepping door de
Bank ten behoeve van de overheidssector. Alle bewegingen in aanmerking
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genomen, waren het uiteindelijk de beslissingen van de porticulieren en
van de vennootschappen om kortlopende financiële activa in Belgische
franken te behouden, die het binnenlandse aanbod van deze middelen heb-
ben bepaald. Dit aanbod was minder ruim in 1979 en nogmaals in 1980.
In laatstgenoemd jaar is niet alleen de algemene geneigdheid tot het vor-
men van financiële besparingen afgenomen, maar gaven de spaarders daar-
enboven blijk van een toegenomen voorkeur voor langlopende tegoeden.
Dientengevolge is de voorraad kortlopende tegoeden in Belgische franken
- exclusief de biljetten -, die op een directe of indirecte wijze in België
werden gevormd, tijdens de eerste tien maanden van 1980 met slechts
1,1 pct. toegenomen, tegen 4 pct. tijdens dezelfde periode van 1979. Dit
verslapte aanbod, geconfronteerd met een dringende vraag van de Schat-
kist, die niet in staat was om zich voldoende middelen aan te schaffen op
de binnenlandse lange-termijnmarkt, kon worden verstevigd door uit het
buitenland aangebrachte korte beleggingen; we zagen reeds dat die tt spon-
tane )) kapitaaltoevloeiingen in 1979, en ook nog in 1980, inderdaad zijn
aangegroeid. Deze toevloeiingen konden echter alleen plaatsvinden indien
deze beleggingen renderend genoeg waren, rekening houdend met de in
het buitenland geboden rendententen voor alternatieve beleggingen en
met de graad van vertrouwen gesteld in de diverse valuta's.

Het tweede element dat bijgevolg een sterke invloed heeft uitgeoefend,
was het verloop van de kortlopende rentetarieven in het buitenland.

Tijdens de jaren die volgden op de eerste aardoliecrisis. hadden tal
van industrielanden gepoogd de balans van hun betalingsoerkeer met het
buitenland te herstellen via een depreciatie van de wisselkoers van hun
munteenheid; het gebrek aan een doeltreijende internationale coördinatie
had de deur opengezet voor ongeordende schommelingen van de wissel-
koersen. Over het algemeen hadden de landen die de weg van de depre-
ciaties waren ingeslagen, af te rekenen met forsere stijgingen van hun
binnenlandse prijzen dan de andere landen. De lessen van deze ervaringen
indachtig, hebben de meeste landen na de tweede aardoliecrisis verkozen
een ander beleid te voeren en de koers van hun munt zo stabiel mogelijk
te houden. In de sterk door de inflatie getroffen landen heeft de overheid
zich ingespannen om het stijging.<;tempo van de binnenlandse prijzen af te
remmen.

Te dien einde zijn grote landen een restrictief geldbeleid gaan voeren.
Blijkbaar zonder dat deze actie voldoende werd gesteund door het beheer
van de overheidsfinanciën, hebben ze zich een restrictieve inspanning op-
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gelegd; hun centrale bank werden gekwantificeerde doelstellingen voor-
geschreven, strekkende tot het handhaven van de groei van monetaire
aggregaten binnen vooraf bepaalde grenzen. De betrokken landen hebben
in beginsel de beheersing van de kortlopende rentetarieven opgegeven. De
Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk hebben aldus hun kortlo-
pende rentetarieven fundamenteelomhoog gedrukt op het ogenblik dat
hun valuta's steviger werden op de wisselmarkten; bovendien hebben de
Verenigde Staten een bijzonder onregelmatig verloop gegeven aan hun
rentetarieven.

De aantrekkingskracht can de beleggingen in pond sterling en, vooral,
in dollar heeft tijdens een groot deel van 1.979 en 1980 een meeslepend
effect uitgeoefend op de kortlopende rentetarieven in het buitenland. On-
der meer de Europese landen, die voor het merendeel te kampen hadden,
met tekorten op de balans van het lopende verkeer, konden niet dulden
dat aanzienlijke kapitaalafvloeiingen hun toestand nog verergerden. Bij-
gevolg moesten ze hun tarieven de bewegingen laten volgen van de
Euro-dollarrente, meegetrokken door de Amerikaanse binnenlandse ta-
rieven. Voor deposito's op drie maanden is die Euro-dollarrente gestegen
van een daggemiddelde van 10,6 pct. in juni 1979 tot een gemiddelde van
18,75 pct. in maart 1980; ze viel terug tot 9,4 pct. in juli, maar in de
laatste maanden van het jaar rukte ze weer op naar nieuwe maxima :
het gemiddelde van december bedroeg 19,6 pct. Daardoor aangestoken,
stegen de Europese kortlopende tarieven in 1979 en tijdens de eerste
maanden van 1980, zij het minder sterk; in het tweede en derde kwartaal
ziin ze gedaald, zij het in een van land tot land verschillende mate, af-
hankelii]: zowel van de stevigheid van iedere valuta op de deviezenmark-
ten als van de intensiteit van de verstoringen van de binnenlandse financiële
evenwichten: zo zijn de kortlopende tarieven voor de Franse frank en de
Nederlandse gulden sterker gedaald dan die voor de Duitse mark. Aan
het einde van het [aar was het geheel van de Europese rentetarieven op-
nieuwopwaarts gericht.

Gedurende de periode die volgde op de tweede aardoliecrisis waren
het dan ook niet meer zozeer de wisselkoersen die verstoord werden door
ongeordende iluctuatiee maar wel de kortlopende rentetarieven die onge-
wone schommelingen ondergingen; deze laatste waren het resultaat van de
experimenten die grote landen hebben gedaan in hun monetaire beleids-
voering; maar de rentebewegingen die de andere landen moesten toestaan,
hielden vaak geen verband met de objectieve gegevens van hun eigen toe-
stand : zo werd, bijvoorbeeld, het reële rentepeil aanzienlijk opgetrokken

XXIX



in de economieën waar het inflatietempo kleiner was dan in de Verenigde
Staten en in het Verenigd Koninkrijk.

De Belgische markt ontkwam niet aan de invloed van de buitenlandse
tarieven. Voor de deposito's op drie maanden is de Euro-frankrente toege-
nomen van een minimum van 7,7 pct. in maart 1979 tot een maximum van
17,8 pct. in maart 1980; het was oncermiideliik dat de binnenlandse tarie-
ven van de grote deposito's en die van de interbancaire leningen de invloed
zouden ondergaan van het algemene rentepeil can de alternatieve beleg-
gingen in het buitenland; zij hebben de geldmarktrentetarieven meege-
trokken. De opwaartse druk was trouwens dermate sterk dat de financiële
instellingen, onder aansporing van de internationale concurrentie, vanaf
februari het rendement van de termijntegoeden van meer dan fr. 1miljoen
aanzienlijk hebben moeten verbeteren door er een stelsel op toe te passen
dat nauwer aansloot bij dat van de grote deposito's, dus bij de marktvoor-
waarden.

Reeds geconfronteerd met de hierboven beschreven fundamentele
evenwichtsverstoring op de binnenlandse financiële markten, had de Bank
zich niet kunnen verzetten tegen deze opwaartse druk zonder, samen met
onvermijdelijke kapitaalafvloeiingen, een daling van het aanbod van de
reeds te zeldzame financiële middelen te veroorzaken en, bijgevolg, een
verscherping van de kapitaalschaarste. Gesteld dat zii de hausse had willen
tegengaan door de creatie van middelen nog te versnellen, haar inspan-
ningen zouden vergeefs geweest zijn : de gecreëerde middelen zouden uit-
eindelijk ook de aantrekkingskracht van de buitenlandse geldmarkten heb-
ben ondergaan. Te meer daar de positie van de frank in het Europese Mo-
netaire Stelsel aan het begin van het jaar nogal verzwakt was, terwifl de
dollar en het pond de indruk wekten valuta's te zijn waarvan de koersen
gingen stijgen: de expliciete opbrengst uit de beleggingen in deze valuta's
leek zo nog te kunnen aangevuld worden met kapitaalwinsten voortvloei-
end uit een mogelijke appreciatie. De Bank heeft er dus de voorkeur aan
gegeven de aan de gang zijnde opwaartse bewegingen van de marktrente-
tarieven te laten doorgaan en haar eigen tarieven aan te passen aan een
beweging die niet af te wenden was. De officiële discontovoet is van 6 pct.
begin mei 1979 gestegen tot 14 pct. in maart 1980.

De daling van de Euro-dollarrente vanaf, april heeft de rente op de
geldmarkt een andere wending gegeven. De daling werd nochtans afge-
remd omdat het rendement van de overige Euro-valuta's niet even sterk
terugliep als dat van de beleggingen in dollars. Niettemin kon de Bank

xxx



haar eigen tarieven verlagen en de discontovoet geleidelijk terugbrengen
tot 12 pct. eind juli.

Dit tarief kon tot aan het einde van het jaar ongewijzigd blijven. De
bijzonder snelle stijging van de Amerikaanse en van de Euro-dollarrente
tijdens de allerlaatste maanden van J980, heeft minder ingrijpende gevol-
gen gehad voor het rendement van de Euro-Belgische frank en voor dat
van de overige Euro-valuta's dan aan het begin van het jaar. De beleg-
gingen in dollars oefenden minder aantrekkingskracht uit, want de uitwer-
kingen die van de ommekeer à la baisse van de Amerikaanse tarieven in
de loop van het jaar op de dollarkoers waren uitgegaan, had de specialisten
behoedzaam gemaakt. Weliswaar kwam de opwaartse beweging van de
rente voor de voornaamste Euro-valuta's opnieuu: op gang en breidde ze
zich uit tot de binnenlandse markt. De stijging bleef evenwel beperkt; ze
rechtvaardigde een opwaartse aanpassing van de tarieven van de schatkist-
certificaten, maar ze was niet ruim, noch duurzaam genoeg om te nood-
zaken tot een wijziging van de tarieven van de Bank, waarvan de daling
in de loop van het jaar door een grote voorzichtigheid gekenmerkt was
geweest.

De meeste kortlopende tarieven die de financiële instellingen voor
hun kredieten toepassen, hebben tijdens de hausseperiode snel gereageerd
op de aanwijzingen van de geldmarkt. Tijdens de baisseperiode daarente-
gen, hebben de debetrentetarieven de beweging slechts gedeeltelijk ge-
volgd. Volgens de ramingen waarop men, bij gebrek aan nauwkeurige ge-
gevens, kan steunen, zou de bruto bemiddelingsmarge op de verrichtingen
in Belgische franken van de op de korte-termijnmarkt opererende instel-
lingen in de eerste periode van stijgende rente iets gekrompen zijn; ze
zou zich nadien hersteld hebben, toen de rente ging dalen, en zelfs
tijdelijk verruimd zijn. Alles samen zou die brutomarge in 1980 verbeterd
zijn; de bedrijfskosten zijn evenwel toegenomen; het gevaar voor insolva-
biliteit van de debiteuren is groter geworden en de overheidsreglementen,
of de principes van goed beheer, verplichten de financiële instellingen
ertoe reserves aan te leggen. De verbetering van de marges was onge-
twijfeld nodig; zij gebeurde echter ten laste van de kredietnemers, vooral
van hen die geen toegang hadden tot de voordeligste kredietvormen.

Algemeen beschouwd, brachten de gecombineerde gevolgen van zowel
de internationale als de binnenlandse stijging van alle rentetarieven en van
de toegenomen schuldenlast, een inkomensverschuiving tot stand ten voor-
dele van de gezinnen en van het buitenland en ten nadele van de Staat
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en van de ondernemingen, waarvan de financiële lasten aanzienlijk zijn
verzwaard; vooral de ondernemingen die wegens hun flauwe rendabiliteit
voor hun financiering in ruime mate op leningen waren aangewezen, had-
den sterk te lijden onder het duurder worden van het krediet. De hier-
voren vermelde cijfergegevens hebben de forse stijging van de financiële
lasten van de Staat aangetoond. In de resultatenrekeningen van de ven-
nootschappen zou de verzwaring van de bruto financiële kosten zich in
1980 tot die van de loonkosten verhouden hebben, in absolute cijfers, als
1 tot 2; dat neemt niet weg dat het gewicht van de financiële lasten nog
maar ongeveer 1/7 zou hebben vertegenwoordigd van dat van de loon-
kosten, en dat de recente toename van de eerste een meer accidenteel en
meer omkeerbaar verschijnsel is dan de stijging van de laatste. De alge-
mene weerslag van de rentestijging op het concurrentievermogen van de
Belgische ondernemingen kan niet worden geëvalueerd, zonder dat men
dit element bekijkt in het licht van de volledige comparatieve context;
het zijn de internationale discrepanties in de stijgingen die men zou moe-
ten bekijken; en deze discrepanties treden ook op in het verloop van de
overige, gewichtiger kostenbestanddelen, waaronder de prijzen van de
ingevoerde grondstoffen en de loonkosten per eenheid produkt.

H et is, ten slotte, moeilijk om, in concreto, een evaluatie te maken
van de - a priori ongunstige .- invloed van de recente rentestijgingen op
de binnenlandse bestedingen. Vaak werd de mening geuit dat de vraag, of
bepaalde categorieën ervan, door de rentetarieven zouden kunnen wor-
den ontmoedigd en dat de economische activiteit daarvan de weerslag zou
ondervinden. Misschien hield het verband rentetarief - vraag - activiteit
dat aldus gelegd werd niet voldoende rekening met het feit dat de on-
toereikendheid van de nationale produktie tijdens de laatste iareti niet
zozeer te wijten is aan een te zwakke binnenlandse vraag dan wel aan het
onvermogen van het nationale aanbod om eraan te voldoen, wegens be-
paalde reeds vermelde tegenwerkende factoren. Wellicht werd ook de in-
vloed van de rentetarieven op de binnenlandse vraag overschat. Voor le-
ningen aangegaan om te kunnen verbruiken, worden de beslissingen getrof-
fen zonder een klaar inzicht in de rentelast; bovendien ber.eikt dat soort
schulden gemiddeld slechts 4 à 5 pct. van de totale uitgaven van de consu-
menten; die uitgaven zijn trouwens sterk toegenomen in 1979 en in het
eerste kwartaal van 1980, precies gedurende een periode van bijna gestadi-
ge verhoging van de rentetarieven. Daarentegen hebben de particulieren
die zich nogal diep in de schuld steken om zich een woning aan te schaffen,
de verzwaring van de reële rentelast van de hypothecaire kredieten duide-
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lijk gevoeld; de uitwerkingen van deze factor voegden zich bij die van een
geheel van factoren die de markt hebben gedrukt : verzadiging van de
behoeften voor bepaalde categorieën van woningen, verzwaring van de
fiscaliteit op de inkomsten uit onroerende goederen, kosten van de onder-
houdswerken, huurregelingen, onzekerheid inzake werkgelegenheid. De
voorraadvorming door de ondernemingen reageert op gegevens die ver-
schillen naargelang het gaat om de bevoorrading in grondstoffen, om goe-
deren in aanmaak of om voorraden afgewerkte produkten; de eerste hangt
af van het voorzienbare activiteitspeil en van de vooruitzichten inzake de
prijsschommelingen van deze grondstoffen; het zijn deze factoren die in
1980 hebben geleid tot een vertraging van de bevoorrading; de goederen
in aanmaak zijn verminderd samen met de bezetting van het produktie-
vermogen; de financiële kosten voor het opslaan vanafgewerkte produkten
kunnen de ondernemingen ertoe aangezet hebben hun produktietempo
sneller aan te passen aan de evolutie van hun orderboekies. Daarentegen
li;ken de schommelingen van de rentetarieven de investeringen in vast
kapitaal van de ondernemingen niet meer dan voorheen te hebben beïn-
vloed; deze waren in 1978 met 2 pct. afgenomen in volume; in 1979 zijn
ze met 4 pct. toegenomen en in 1980 met ongeveer 11 pct.; ondanks de
verzwaring van de kredietkosten, gedurende deze drie jaar, werden
de beslissingen tot investeren niet neerwaarts herzien zolang de vooruit-
zichten t.a.v. de ontwikkeling van de vraag tamelijk gunstig bleven.
De uitgaven van de overheid, ten slotte, zijn helemaalonelastisch t.a.v. het
verloop van de rentetarieven : de netto financieringsbehoeften van de
« Staat )), afhankelijk van een hele reeks beslissingen waarbij geen acht
wordt gegeven op de financieringskosten, moeten in elk geval gedekt wor-
den; door de centrale bank te verplichten basisgeld te scheppen, om een
middelenschaarste te verhelpen, kan de Staat trouwens de rentestijging,
die zich zonder deze monetaire financiering zou hebben voorgedaan, in-
dijken op gevaar af de financiële evenwichtsverstoring in het binnenland
en haar tegenhanger, m.n. het tekort op de balans van het lopende verkeer,
in stand te houden.

** *

De nationale economie heeft af te rekenen met evenwichtsverstoringen
waarvan het ontstaan en de ontwikkeling in de eerste bladzijden van dit
Verslag besproken werden. Deze verstoringen zijn onderling afhankelijk,
en hebben vanzelfsprekend dezelfde fundamentele oorzaken.
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De bestedingen zijn de mogelijkheden van het nationale aanbod in
ruime mate gaan overschrijden. Dit overschot is afkomstig van de gezins-
uitgaven en van de overheidsconsumptie. De toename van de eerste steunt
op de stijging van het reële gezinsinkomen en, in mindere mate, op de
stagnatie van de geneigdheid tot het VOrmf?/lvan financiële besparingen.
Het zijn de gezinnen die voordeel hebben gehaald uit de wijzigingen die
optraden in de sectorsgewijze inkomensverdeling. De stijging van de over-
'heidsconsumptie reflecteert natuurlijk de uitbreiding van de overheids-
diensten.

Het is hoofdzakelijk in de irulustriesector dat het nationale aanbod
niet voldoende is kunnen stijgen, ondanks de druk van de vraag. De ver-
traging van de groei in de wereld heeft de concurrentie tussen de indus-
trielanden aangescherpt. Welnu, in globo beschouwd, onderging de Bel-
gische industrie de handicap van de structuur van de produktie; de
nationale produktie heeft minder dan die van het geheel van de concur-
renten, voordeel gehaald uit de ontwikkelingen van de vraag, ook die op de
binnenlandse markt. Men had in ruime mate moeten omschakelen via
investeringen. De geslaagde moderniseringen waren niet talrijk genoeg.
Zelfs indien de ondernemingen hadden kunnen beschikken over een vol-
doend aantal projecten, zou hun verflauwende rendabiliteit de onontbeer-
lijke inspanningen hebben belemmerd; zonder twijfel leed de rendabiliteit
in bepaalde gevallen onder een te weinig doeltreffend beheer; maar zelfs
in de degelijk geleide ondernemingen dienden de investeringen vooral te
worden gewijd aan rationaliseringen die de overleving moesten veilig stel-
len. De daling van de industriële werkgelegenheid heeft zich voortgezet
naarmate de ondernemingen overgingen tot reorganisaties; ze is nog ver-
ergerd toen bedrijven verdwenen omdat zij die reorganisaties niet hadden
kunnen verwezenlijken of omdat hun beheer in gebreke was gebleven.

De financiële besparingen van de gezinnen hebben zich betrekkelijk
weinig ontwikkeld, in verhouding tot de kredietbehoeften van de onder-
nemingen en tot de krachtig gestegen financiële behoeften van de Staat.
Het beroep op de geldschepping om in de loop van de periode financie-
ringsbehoeften te dekken, uias slechts een tijdelijk lapmiddel : in de mate
dat de aldus gecreëerde middelen niet gespaard werden, op de ene of
andere wijze, werden ze via deviezenaankopen vernietigd. Het binnen-
landse financiële tekort dat nog rest nadat alle binnenlandse financierings-
middelen zijn aangewend, vertegenwoordigt het bedrag van de buiten-
landse geldmiddelen die het land uiteindelijk heeft nodig gehad om de
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vraag naar en het aanbod van middelen in het binnenland in evenwicht
te brengen. De ontoereikendheid van de nationale financiële besparingen
t.O.V. de behoeften weerspiegelt diepere « reële )) wanverhoudingen,
die groter en groter werden. Het tekort is immers gelijk aan het deficit op
de lopende balans van de buitenlandse betalingen, dat trouwens dezelfde
wanverhoudingen anders uitdrukt. Het land heeft zich te weinig bekom-
merd om de betekenis van dit knipperlicht en is zich steeds meer gaan
vestigen in een toestand van afhankelijkheid t.O.V. de inbreng uit het
buitenland.

De nationale economie heeft de neiging om de instandhouding van
haar reëel produktief kapitaal te verwaarlozen. Onvoldoende onderhouden,
te weinig gemoderniseerd en soms volgens achterhaalde methodes beheerd,
onder steeds moeilijker wordende omstandigheden en in een verlammende
sfeer van conflicten, is het industriële patrimonium van het land, nog
machtig in een niet ver verleden, thans aan het aftakelen in een mate die
zorgwekkend wordt; te veel bressen moesten zo goed en zo kwaad als het
ging gedicht worden door het mobiliseren van middelen die men nuttig
had kunnen aanwenden voor nieuwe produkties.

Erwordt roofbouw gepleegd op een slecht bevruchte grond; het als
zaaizaad voorbehouden deel wordt te krap afgewogen; het overblijvende
deel lijkt onvoldoende ofschoon het overvloedig is; men koopt op krediet
bij de buur. .

Men is erg kortzichtig geworden. Men gaat eraan voorbij dat de stij-
ging van de welvaart sedert 1975 niet meer wordt verdiend, maar geleend,
en dat men morgen nog zallenen. Men wil gewoonweg niet zien dat aan de
jongere generaties als erfdeel, samen met een uitgedund produktie-appa-
raat, de noodzaak zal worden nagelaten om van de opbrengst van hun werk-
zaamheden, uitgeoefend in minder voorspoedige omstandigheden, de reële
middelen af te nemen die nodig zijn om te voorzien in het onderhoud
van steeds talrijker voorgangers, de voorheen actieve bevolking, en om
tegenover het buitenland de dienst van de door die voorgangers aangegane
schuld te waarborgen.

Wie aldus de komende ontwikkelingen belicht, is geen moralist noch
een Cassandra; hij redeneert volgens de ijzige logica van de macro-econo-
mische projecties, getekend aan de hand van waargenomen tendensen.
Wil het niet vrij vlug belanden in een situatie zonder uitweg, omdat het
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de door die proiecties aangegeven weg passief zou volgen, dan zal het
land wel de huidige fundamentele evenwichtsverstoringen moeten aanpak-
ken.

Er bestaan geen gedeelteliike oplossingen die de verstoringen één
voor één zouden kunnen wegwerken, zonder dat men zich met de andere
moet inlaten; want die ontregelingen ziin onderling afhankeliik; zii hangen
samen, aangezien zij voortspruiten uit een economische wanorde die logisch
is in al haar aaneenschakelingen. Maatregelen waartoe is besloten om een
afzonderlijke doelstelling te bereiken, zonder dat hun finale weerslag op de
andere evenwichtsverstoringen correct is afwogen, kunnen uiteindeliik een
verergering in plaats van een verbetering teweegbrengen, of, in het beste
geval, nutteloos blijken.

Evenmin bestaat er een eenvoudig middel dat, zonder meer, het ene
of het andere probleem zou kunnen oplossen.

Aldus heeft de bezorgdheid die de leningen van de Staat in het bui-
tenland en de kosten ervan voor de Schatkist hebben doen ontstaan, geleid
tot het voorstel de goudvoorraad van de Bank tegen een te bepalen prijs
te revalueren; de tegenwaarde van deze waardevermeerdering, in franken,
van een tegoed van de Bank, zou aan de Schatkist worden afgestaan. In
feite had een dergelijke toekenning in het verleden plaats, telkens als de
wetgever de officiële goudprijs verhoogde door de wettelijke definitie van
de frank te wijzigen; omgekeerd erkende de Staat ook dat hij het door de
Bank op haar goudvoorraad geleden verlies voor zijn rekening nemen moest
toen bij de wet van 3 juli 1972 de goudinhoud van de frank werd verhoogd,
door het vastleggen van een nieuwe goudpariteit. De statuten van het
Internationale Monetaire Fonds, geamendeerd in 1978, leggen België, net
als de overige lid-staten van die instelling, verbod op een officiële
prijs voor het goud te bepalen. Juridisch kunnen de Belgische autoriteiten
dus nog enkel de waarde van het goud in de boeken van de Bank bepalen.
De meeste landen van de Europese Economische Gemeenschap zijn welis-
waar, ieder volgens een eigen formule, overgegaan tot een herschatting
van de waarde van deze reserve; zij wilden op die wijze een gunstiger for-
meel beeld ophangen van de waarde, in nationale munt, van de voorraad
internationale betaalmiddelen die zij in hun bezit hadden. Maar deze schat-
tingen, noodgedwongen van zuiver boekhoudkundige aard, moeten klaar-
blijkelijk herzien worden, zowel op- als neerwaarts, naargelang van de
koersbewegingen van het metaal op de markt. Daarom hebben, conform
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een goed boekhoudkundig beheer, alle betrokken centrale banken ervoor
gezorgd op het passief van hun balans, als tegenwaarde voor de ontstane
precaire meerwaarde, een niet-beschikbare reserve in te schrijven; die
reserve moet de eventuele minwaarden op het goud dekken.

Overigens, al was het beroep op de vroegere praktijken inzake
revaluatie van een officiële prijs van het goud nog mogelijk geweest,
zou het op geen enkele wijze hebben geleid tot een verbeteringvan de
balans van de interesten die de economie per saldo aan het buitenland af-
draagt. Het tekort op de balans van het lopende verkeer van de latere pe-
riodes zou niet meer in dezelfde mate als voorheen gefinancierd zijn
door staatsleningen in het buitenland; dit zou als resultaat hebben ge-
had dat de reserves van de Bank nog meer waren aangesproken. Behalve
als zij goud had verkocht, zou de Bank niet meer de opbrengst heb-
ben verworven van de belegging in het buitenland van haar aldus ver-
loren deviezenreserves. Haar netto-ontvangsten zouden verminderd zijn
evenredig met de door de Schatkist gedragen lasten. De nationale economie
zou er geen enkele baat bij hebben gehad. Bovendien zou de Schatkist zelf
slechts een bescheiden winst hebben gehaald uit deze wijziging van .de
technieken die toegepast worden met het oog op de financiering van haar
tekort via monetaire middelen; de interesten die de Bank per saldo ver-
krijgt op haar netto deoiezentegoeden worden immers aan de Schatkist af-
gestaan voor het gedeelte dat 3 pct. van die tegoeden te boven gaat; tegen
de thans geldende tarieven is dit het overgrote gedeelte. Deze erg schrale
winst zou niet hebben gerechtvaardigd dat een werkelijke toename van de
Staatsschuld werd uitgewist door een boekhoudkundige kunstgreep.

Het blijft nochtans waar dat de nationale economie er zou kunnen
van afzien tegenover het buitenland verplichtingen tegen hoge renteper-
centages aan te gaan voor zover de Bank het eindtekort van de buiten-
landse betalingen zou financieren door goud af te staan. Goud levert wel-
iswaar geen rente op. Toch heeft de meerwaarde die het metaal in enkele
jaren tijd heeft verworven, als men het tegen de marktkoers waardeert, het
tot het meest voordelige van de buitenlandse tegoeden van de Bank
gemaakt. Een aanzienlijk deel van de voorraad nu verkopen zou een aan-
tasting zijn van een reserve, die mede de stabiliteit van de frank waarborgt.
Het zou betekenen dat men andere wegen zou volgen dan de partnerlan-
den in het Europese Monetaire Stelsel. Dit laatste heeft, toen het in maart
1979 in werking trad, een procedure op gang gebracht die het mogelijk
maakt in de afrekeningen tussen de lid-staten ten dele rekening te houden
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met de stijging van de goudprijs op de markt. Deze formule heeft evenwel
een precair karakter. In toepassing van het akkoord heeft de Bank immers
20 pct. van haar goudvoorraad - in gewicht gerekend - en van haar dol-
larreserves, à contant afgestaan aan het Europese Fonds voor Monetaire
Samenwerking; maar beide werden op termijn teruggekocht. De cessie
gebeurde tegen Ecu's. Het goud wordt contant verkocht tegen een prijs
die in beginselovereenkomt met het gemiddelde van de marktkoersen
tijdens de jongste zes maanden. Zo had de Bank, op 31 december 1980,
Ecu's verkregen waarvan de waarde overeenkwam met fr. 162 miljard; de
als tegenwaarde van het afgestane goud gecreëerde Ecu's vertegenwoor-
digden fr. 144 miljard, dit is tienmaal de boekwaarde van het metaal. De
ontvangen Ecu's zijn aan het Fonds verschuldigd, aangezien ze op termijn
terugverkocht zijn. Ze werden nochtans gedeeltelijk aangewend om te-
korten tegenover andere centrale banken van het Stelsel te vereffenen :
tegenover de Ecu's die zij verschuldigd bleef aan het Fonds, voor een tegen-
waarde van fr. 162 miljard, beschikte de Bank op 31 december 1980 nog
slechts over Ecu's ter waarde van fr. 111 miljard. De Bank moet vanzelf-
sprekend een intrest betalen op de Ecu's die ze heeft moeten gebruiken.

Tegen de fundamentele ontregelingen in de Belgische economie be-
staan er ook geen wondermiddelen die de inspanningen om orde' op zaken
te stellen overbodig maken.

Sommigen ziin van mening dat het, in vergeliiking met de gezamenlijke
overige industrielanden, te hoge peil van de diverse binnenlandse kosten
aangerekend aan de industrietakken die aan de mededinging blootgesteld
zijn, zou kunnen verlaagd worden door een aanpassing van de officiële spil-
koers van de Belgische frank in het Europese Monetaire Stelsel. Het spreekt
vanzelf dat over een dergeliike aanpassing zou moeten worden onder-
handeld met de partnerlanden. waarvan de goedkeuring vereist is. In dat
geval zou de wiiziging - formeel beperkt tot de officiële wisselkoersen
t.O.V. enkele valuta's - de facto een praktisch geliikwaardige depreciatie
van de frank tegenover derde valuta's meebrengen : onder overigens ge-
lijkblijvende omstandigheden zou de gewogen gemiddelde koers van de
Belgische frank verlaagd worden.

Om de gevolgen van een dergeliike operatie te kunnen beoordelen,
mag men zich niet beperken tot het formuleren van beginselen. Men moet
de toepassing van de beginselen toetsen aan de hedendaagse Belgische
realiteit, want de omstandigheden waarin deze functioneert, zijn heel
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verschillend van wat de abstracte schema's voorstellen of van de toestan-
den in minder open economieën die soms als voorbeeld worden genomen.

Volgens de principiële redeneringen moet de depreciatie van de munt-
eenheid van een land een van de twee volgende, trouwens niet zo verschil-
lende eonsequenties hebben. Een eerste kan zijn dat de industriële bedrij-
ven van dat land in prijs - maar alleen in prijs - concurrentiekrachtiger
worden op de binnenlandse en buitenlandse markten; dat zou het geval zijn
als die bedrijven hun prijzen in hun nationale munt handhaven, terwijl hun
concurrenten hun prijzen in buitenlandse valuta's niet verlagen; op de bin-
nenlandse en buitenlandse markten zou de verandering in de relatieve prij-
zen aldus de produkten en diensten bevoordelen van het land dat zijn munt
gedeprecieerd heeft; in de mate dat prijsvergelijkingen bepalend zijn voor
de keuze van de kopers, zou het volume van de verkopen van de industrie
van het betrokken land kunnen toenemen; het peil van de activiteit, van
de werkgelegenheid en van de rendabiliteit zou erdoor worden verbeterd.

Een tweede gevolg kan zijn dat de rendabiliteit van de industrie van
het betrokken land onmiddellijk toeneemt; dat zou het geoal zijn als deze
haar verkoopprijzen in deviezen op de buitenlandse markten onveranderd
handhaaft, en dus verhoogt in haar nationale munt; analoog zou ze ook
haar prijzen op de binnenlandse markt verhogen, in aansluiting op de prijs-
verhoging van haar concurrenten: Deze tweede mogelijke strategie zou
maar een beperkt onmiddellijk effect hebben op het volume van de ver-
kopen : zij zou het mogelijk maken sommige installaties die verlieslatend
waren opnieuw in bedrijf te nemen; maar dank zij husi oerbeterde renda-
biliteit zouden de bedrijven nadien minder kwetsbaar zijn en gemakke-
lijker kunnen overgaan tot omschakelingsinvesteringen; als deze ontwik-
kelingen werkelijk plaatshadden, zou het concurrentiecermogen van de
bedrijven verbeteren en zou hun expansie vergemakkelijkt worden.

Een devaluatie of een depreciatie die geen van beide doelstellingen of
niet deels de ene en deels de andere zou bereiken, ware een mislukking. Die
mislukking zou onafwendbaar zijn indien de economische subjecten niet
de eerste eonsequentie van een depreciatie aanvaarden, die al de andere
bepaalt : de verlaging van het reële inkomen per eenheid produkt, ten
laste van de sectoren die netto-invoerder zijn - het zijn de meest be-
schermde -, en van de gezinnen.

Deze overweging krijgt haar volle gewicht wanneer men de redene-
ring toepast op de huidige Belgische situatie. De Belgische economie kan
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immers de massa grondstoffen, energieprodukten, halfafgewerkte produk-
tiegoederen, uitrustings- en verbruiksgoederen, die zij nooit zal produceren,
of die zij misschien ooit zal produceren, niet vervangen door nationale pro-
dukten en diensten. Structurele gegevens eigen aan de Belgisch-Luxem-
burgse economie zijn er de wezenlijke oorzaak van dat de afhankelijkheids-
coëfficiënt t.o.v. de invoer - de verhouding tussen de waarde van de aan-
kopen in het buitenland en die van de totale bestedingen - een van de
hoogste is binnen de groep van de industrielanden, in 1978 beliep hij onge-
veer 37 pct., tegen, bijvoorbeeld, 9 pct. in Japan, 10 pct. in de Verenigde
Staten, 20 pct. in de Duitse Bondsrepubliek en 24 pct. in het Verenigd
Koninkrijk. Aangezien de bevoorradingen onontbeerlijk zijn, zouden de
verkoopprijzen in buitenlandse valuta's in geval van een devaluatie van de
frank niet verminderen; deze laatste zou dus de prijzen aan de grens, in
Belgische franken, doen stijgen. In dat stadium zou de verwerkende nijver-
heid een eerste opwaartse weerslag ondergaan, want de ingevoerde produk-
ten vertegenwoordigen meer dan 50 pct. van haar kosten; het spreekt van-
zelf dat dit percentage niet alleen haar directe aankopen in het buitenland
omvat, maar ook de invoer die begrepen is in haar aankopen bij de overige
nationale sectoren. Bovendien, nog in dit eerste stadium, zou de ingevoerde
prijsstijging eveneens indirect de industriële kosten treffen, indien de be-
drijfswinsten die de overige sectoren in hun leveranties doorberekenen,
evenredig met de ingevoerde prijsstijging, worden verhoogd. Dat zou van-
zelfsprekend ook het geval zijn als de lonen in het algemeen eveneens ver-
houdingsgewijze stegen. Om een devaluatie of depreciatie te doen slagen,
zou men dus van de netto invoerende bedrijven, vanaf de grootste tot de
eenmanszaken, moeten verkrijgen dat ze hun winstmarges niet veranderen
in absolute bedragen maar laten dalen in procenten van de kostprijzen.
Evenzo zou van de loon- en weddetrekkenden moeten verkregen worden
dat ze overal een zekere vermindering van hun reële inkomens aanvaarden;
de indexering - als ze verder zou blijven bestaan - zou nog maar gedeelte-
lijk zijn. Indien een of andere sociaal-professionele categorie, een of andere
categorie van niet-industriële bedrijven, de beknotting van haar reëel in-
komen per eenheid produkt op andere categorieën zou afwentelen, zouden
diegenen die zich niet tegen de gevolgen van de devaluatie kunnen bescher-
men een des te sterkere vermindering van hun koopkracht moeten onder-
gaan.

Mochten de vereiste offers vanaf de eerste stijgingsfase niet, of niet
voldoende worden aanvaard, dan zou een kringbeweging, prijzen-inkomens-
prijzen, van toegenomen verhogingen op gang komen. Voor de industriële
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sector zou derhalve geen verhoging van zijn reëel inkomen per eenheid
produkt overblijven, daar de overige sectoren van de nationale economie
zouden weigeren hun inkomen in zijn voordeel te verminderen. De sectors-
gewijze herverdeling van het nationale inkomen zou niet worden omgebo-
gen ten voordele van de industrie en ten koste van de andere bedrijven
en van de gezinnen.

Wie dat wil, mag als cc overwaardering» van de B.elgische frank be-
stempelen, het te hoge peil waarop de kosten van de bedrijfstakken, bloot-
gesteld aan de buitenlandse concurrentie, zijn gestuwd door de overige
sectoren, de gezinnen înbegrepen. Dat woord kan echter een niet-ingewijd
publiek misleiden. De illusie kan ontstaan dat het effect kan worden uit-
gewist zonder de oorzaken weg te nemen. Een aanpassing van de pariteit,
een devaluatie, zou op zichzelf geen ommekeer brengen in de ingewortelde
algemene gedragingen die zich gedurende meer dan een decennium heb-
ben doen geldeii; in de heersende gewoonten om lonen en prijzen vast te
stellen, in de corporatistische verdedigingsreflexen en in de onvolmaakt-
heden van de markten. Al deze elementen die behoren tot de diepe oor-
zaken van de achteruitgang van de concurrentiekracht van de industrie
inzake prijzen, zouden niet ontkracht worden noch omslaan door het to-
vermiddel cc decaluctie ». De kans daartoe is gering, vooral indien het
voorstel tot devaluatie aanlokkelijk schijnt omdat het zich, ten onrechte,
als een pijnloze ingreep 'coordoet.

Nauwkeurige simulatie-oefeningen, waarin ook rekening is gehouden
met de weerslag van de fiscale en parafiscale heffingen, tonen duidelijk
aan dat voor de netto exporterende bedrijven in de huidige sociaal-econo-
mische context, in min of meer korte tijd, naargelang van de hypothesen,
de baten van een devaluatie teloor zouden gaan en dat ze er zelfs bij
kunnen verliezen.

Bovendien zou het devaluatiepercentage groot genoeg dienen te zijn
om voor te komen als een beslissende maatregel die andere devaluaties
in afzienbare tijd uitsluit. Hoe hoger dit percentage, hoe groter echter het
gevaar voor mislukking, en hoe gevaarlijker de gevolgen van een misluk-
king. De stijging van prijzen en binnenlandse kosten zou versnellen. De
beleggingen in Belgische franken zouden een deel van hun reële waarde
verliezen, waardoor men zich van deze spaarvormen zou afkeren ten gunste
van andere; de binnenlandse geld- en kapitaalmarkten zouden erdoor ver-
schralen. Het vooruitzicht van een nieuwe devaluatie zou kunnen opdoe-
men en speculatieoe bewegingen op gang kunnen brengen.
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De te volgen weg:
uitbreiding van
het aanbod.
Voorwaarden.

Deze gevolgen van de mislukking van een devaluatie ziin zeker goed
overwogen door degenen die er, volkomen te goeder trouw, gewag van
maken. Het is uienselii]: dat ze die gevolgen zouden uiteenzetten aan de
publieke opinie, dat ze de voorzorg zouden nemen de voorwaarden tot
welslagen van die aanpassing uitdrukkelii]: op te sommen en op overtui-
gende wijze aan te tonen hoe die voorwaarden verenigd ziin. Enkel door
te vermelden dat begeleidingsmaatregelen noodzakeluk ziin, wat iedereen
wel inziet, geeft men nog niet de [uiste bepaling van de inhoud, de om-
vang en de betekenis van het vast te leggen programma. Het plan dat de
Regering onlangs heeft voorgesteld en dat mede tot doel heeft de kansen
van de nationale economie te herstellen, werd door sommigen bescheiden
genoemd in verhouding tot de problemen en toch heeft dat programma
geen ruime consensus gekregen.

Noch de feiten die zich dit [aar voordeden, noch de recente geschrif-
ten, zetten de Bank ertoe aan haar oordeel te herzien : elke devaluatie
moet worden uitgesloten.

** *

De stabiliteit van de frank binnen het Europese Monetaire Stelsel,
die de Bank wil verzekeren, is noch een doel op zichzelf, eigen aan de
centrale bank, noch het basisinstrument van het economische beleid. Dit
laatste vormt een geheel, met een waaier van biizondere acties die op
elkaar moeten worden afgestemd rond een centrale beleidsliin. In dit geheel
schakelt het optreden van de Bank t.O.V.de wisselkoers zich hooîdzakeliik:
in als een bewarende maatregel, die de nationale economie moet bevei-
ligen tegen ontregelingen in de prijzen, de kosten en op de financiële
markten.

Dank zii deze beveiliging had men het noodzakeliike herstel moeten
bewerkstelligen vooraleer de zaken verergerden. Het heeft niet gekund.
Gedurende jaren werd getreuzeld. De evenwichtsverstoring is nog ver-
groot. De industriële afbrokkeling heeft zich voortgezet. De werkloosheid
heeft zich uitgebreid. Het herstel zal voortaan grotere inspanningen
vergen.

Het is de politieke overheid die ceranuooordeliik is voor de voor-
bereiding van de nauwkeurige strategieën in deze aangelegenheden van
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economisch beleid. Maar de Bank, die uit hoofde van haar functie op-
treedt als waarnemer van de gezamenlijke ontwikkelingen die haar geld-
beleid bepalen, moet uiting geven aan de algemene bedenkingen die ze
uit haar analyses afleidt.

Evenmin als een gezin, kan een land, dat al bi; al boven zijn stand
is gaan leven, het evenwicht van zijn toestand herstellen, tenzij het
een van de twee mogelijke wegen kiest: of wel zijn levensstandaard terug-
brengen beneden het vroegere peil, of wel zijn reële middelen voldoende
verhogen om zijn levensstandaard te behouden. Evidenter kan het niet.

De keuze mag in beginseloverduidelijk zijn, in de toepassing is men
niet zo vrii. In de economie verloopt de terugtocht nooit in goede orde.
Het is een begoocheling een deflatoire besnoeiing van de bestedingen
te bedenken, die sterk genoeg zou ziin om de reële koopkracht terug te
schroeven tot het peil van 1975, ten einde de interne en externe even-
ioichisoerstoring op te heffen. In geen enkel ernstig advies is ooit een
dergelijke aanbeveling geformuleerd. Wat otigetuniield wel vereist zal ziin,
is dat bepaalde categorieën van uitgaven verminderd worden, niet in a/no-
lute omvang, maar in verhouding tot het nationale produkt. Een nieuwe
ontplooiing van de activiteit veronderstelt immers omschakelingen in de
bestedingen van het nationale produkt en, op hun beurt, vergen die om-
schakelingen een wijziging in de uitgaoenstructuur. Deze wijziging in de
respectieve aandelen zal de veranderingen, die het verbruik bevoordeeld
hebben, moeten rechttrekken. Als het in bepaalde bijzondere gevallen toch
noodzakelijk mocht blijken over te gaan tot de absolute inkrimping van som-
mige bestedingscategorieën om er andere, meer produktieve voor in de
plaats te stellen, dan mogen de besnoeiingen slechts geleidelijk verwezen-
liikt worden, binnen de termiinen die nodig ziin voor de nieuwe toeunizing
van de factoren.

Als het verbruik van ingevoerde energie door de nationale huishouding
kon worden teruggedrongen door nieuwe maatregelen of door investerin-
gen, zou het tekort tegenover het buitenland uiteraard in dezelfde mate
afnemen; als daardoor de beknotting, die het reële inkomen per eenheid
produkt ten gunste van de buitenlandse leveranciers onderging, kon worden
verminderd, zou deze verbetering stellig gepaard gaan met een verlichting
van de druk die werd en nog steeds wordt uitgeoefend om te verkrijgen
dat de verloren individuele koopkracht wordt vervangen door binnenlandse
inkomens.
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Het blijkt niettemin een feit dat men, om het evenwicht te herstellen,
in hoofdzaak moet streven naar de ontwikkeling van de middelen. Men
moet niet meer trachten de vraag aan te wakkeren; het is veeleer een ver-
sterking van het aanbod dat men moet nastreven. De routine doet terug-
grijpen naar de keynesiaanse recepten terwijl de veranderde tijden andere
acties vergen. Het is immers van de prestaties van het nationale aanbod en
niet van de leningen in het buitenland dat wij zowel de reële middelen, die
werkelijk beschikbaar zullen zijn voor de vooruitgang van de welvaart, als
de middelen voor de onontbeerlijke schepping van arbeidsplaatsen, moeten
verwachten.

Het aanbod dat moet worden verhoogd is niet dat van de goederen
en diensten die gratis aan de bevolking worden uitgedeeld. Tijdelijk is
dit lapmiddel wellicht wenselijk geweest; misschien zal men er, gezien
de stijging van de werkloosheid, nog moeten naar grijpen, als echte op-
lossingen uitblijven; maar het blijft een lapmiddel, dat niet doeltreffend
is als het erop aankomt in de lange periode de werkgelegenheidsproblemen
op te lossen 'in een klein land dat voor alle concurrentie openstaat en dat
genoodzaakt is zich in het buitenland de essentiële bevoorrading aan te
schaffen. Wat moet geproduceerd worden zijn goederen en diensten die
concurrerend zijn door hun aard, hun kwaliteit en hun prijs, die op de
buitenlandse markten kunnen afgezet worden ten einde de noodzakelijke
of de gewenste aankopen te betalen of die op de binnenlandse markt de
plaats van voorheen ingevoerde produkten kunnen innemen. Men zal beter
en goedkoper moeten produceren om meer te kunnen produceren. Er zal
nood zijn aan ideeën en aan mensen, creatieve geesten en beheerders, in
de porticuliere en in de overheidssector. Men zal nog beter en wellicht
meer moeten werken, wil men zelf voor zijn welvaart zorgen, eerder dan ze
verschuldigd te zijn aan het buitenland. Deze efficiëntere activiteiten zullen
renderend moeten zijn voor iedereen, en in de eerste plaats voor de be-
drijven, ongeacht of ze een privé- of een openbaar statuut hebben. Het
bestaan van de onderneming schraagt de toekomst en dit bestaan is af-
hankelijk van haar welvaart. Deze wordt zeker bepaald door de kwaliteit
van het beheer; men heeft dat principe blijkbaar te vaak uit het oog ver-
loren; maar welke ook de kwaliteit van de methodes en het dynamisme
van de leiders zijn, een goed beheer is niet mogelijk, en het particuliere
of openbare bedrijf is gedoemd weg te kwijnén of een last te worden voor
de gemeenschap, als zijn rendabiliteit te zwak is of als zijn beknibbelde
winst niet voldoende kan worden besteed aan de financiering van zijn
ontwikkeling. De in dit land waargenomen veranderingen in de investerin-
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gen in de industrie werden evenzeer bepaald door de winstvooruitzichten
als door de bezettingsgraad van het produktievermogen. '

In de loop van het decennium werd de rendabiliteit van de verwer-
kende niiverheid aangetast door de druk van de binnenlandse kosten,
enerzijds, en van de door de markten opgelegde prijzen, anderzijds. Het
herstel van die rendabiliteit vereist dat de beweging van de reële lonen,
gedurende de periode die nodig is voor dit herstel, binnen de grenzen
bliift die aangegeven zijn door de groei van het voor de binnenlandse be-
steding beschikbare nationale produkt. Mocht de inkomensoverdracht van
de onderneming - die investeert - naar de gezinnen - die verbruiken
- aanhouden, dan zou de langzame afbrokkeling van het produktief kapi-
taal zich voortzetten en het voetstuk waarop de werkgelegenheid in voor-
spoed wordt gebouwd, doen uiteenvallen.

Hoewel de talrijke ondernemingen van de overige sectoren van de
nationale economie heel wat beter beschermd zijn tegen de internationale
concurrentie, zijn ze op lange termijn afhankeliik van het lot van die
blootgestelde sectoren; de kosten van deze laatste ondergaan de prijs-
verhogingen van de leveranties van deze andere sectoren; bovendien beïn-
vloeden de prijzen van deze laatste in sterke mate de kosten voor levens-
onderhoud en zo, via de indexering, de loonlasten van de sector die met
het buitenland moet concurreren. Indien het erom gaat de positie van deze
sector te versterken, .moet het verloop van de door de andere sectoren
uitgekeerde lonen en andere inkomens ook beheerst worden.

De aanzienliike fiscale en parafiscale heffingen van de Staat wogen
op diezelfde industriële kosten, direct of indirect via hun weerslag op de
consumptieprijzen. Een grondige herziening van de fiscaliteit der onder-
nemingen, naar buitenlands voorbeeld, zou door een verlichting van de
lasten van ieder bedrijf kunnen bijdragen tot de economische expansie,
als de bedrijven die belastingverrnindering valoriseerden; daardoor zou
de toename van de belastbare opbrengst in de ontvangsten van de Staat
de daling van het gemiddelde niveau van de aanslagvoeten compenseren.

De recente beslissingen van de Regering zijn in elk geval een stap in
de richting van de matiging.

De toestand van de overheidsfinanciën bliift niettemin verontrustend.
De gehavende financies van de openbare besturen, zoweloorzaak als ge-
volg van de fundamentele onevenwichtigheden die zij mee in stand hou-
den, vormden het middelpunt van de binnenlandse financiële verstoringen
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en hebben een niet te miskennen invloed uitgeoefend op het economische
leven. In de loop van de jongste jaren tonen de gezamenlijke rekeningen
van de Staat aan dat de nationale besparingen die hij heeft geleend, uit-
eindelijk niet enkel de investeringsuitgaven hebben gedekt, maar gedeel-
telijk werden gebruikt ter financiering van de uitgaven voor overheidscon-
sumptie; wat meer is, het grootste gedeelte van de leningen in het buiten-
land diende voor hetzelfde doel. Door een massaal beroep te doen op de
geldschepping, om de genoemde uitgaven te dekken en om inkomens uit
te keren, heeft de Staat, voor een zelfde bedrag, een additionele netto-
vraag in het leven geroepen; gelet op de hoge marginale invoergeneigd-
heid heeft hij aldus de invoer aangewakkerd.

De Regering heeft haar voornemen bekendgemaakt om de toestand
te saneren, ten einde aldus de voorwaarden te scheppen die nodig, zoniet
toereikend zijn voor een werkelijk expansiebeleid. De inkrimping van het
financiële tekort van de Staat is onontbeerlijk voor de ontspanning op de
binnenlandse financiële markten; zij zou trouwens geleidelijk vergemak-
kelijkt worden door de vertraging van de groei van de financiële lasten
die op de lopende begrotingen wegen. Als men de sanering zou moeten
verwezenlijken door een verzwaring, t.O.V. het nationale produkt, van de
fiscale en parafiscale last, die reeds een van de zwaarste is onder de landen
van de Europese Economische Gemeenschap, zou de additionele belasting
een zeer ruime grondslag moeten hebben; men kan vrezen dat deze oplos-
sing er niet zou toe bijdragen de ondernemingsgeest nieuw leven in te
blazen en de inspanning voor persoonlijke promotie te motiveren. Welke de
moeilijkheden van sanering aan de kant van de uitgaven ook mogen zijn
- en men moet objectief toegeven dat ze zeer groot zijn -, ten slotte
zal men er toch moeten toe besluiten. Het doelwit moet nauwkeurig
geformuleerd worden: het is de relatieve belangrijkheid, tegenover het na-
tionale produkt, van die uitgaven - voor het verbruik en de overdrachten
- die zou moeten worden verminderd, niet hun absoluut bedrag. Deze
relatieve vermindering alleen al zou de politieke overheid verplichten be-
paalde thans geldende wetten en reglementen te wijzigen en vereisen dat
de bevolking de gegrondheid van die herziening erkent. Het is ook zo dat
binnen de totale massa, bepaalde bestedingscategorieën sneller zouden
blijven stijgen dan het nationale produkt; derhalve zouden andere in ab-
solute waarde moeten dalen. Wanneer de reële expansie zich met voldoen-
de kracht zal hebben hersteld, en aldus meer werkgelegenheid heeft doen
ontstaan, zal zij later ongetwijfeld leiden tot een geleidelijke vermindering
van de som van de werkloosheidsuitkeringen en van de subsidies aan de
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in moeilijkheden verkerende ondernemingen. Maar in het begin kunnen
de begrotingsherzieningen die het mogelijk zouden moeten maken uit de
vicieuze cirkel te geraken, enkel in slechte aarde vallen. Bij de keuze van
de toe te passen afremmingen en besnoeiingen is er geen enkel selectie-
criterium dat niet aanvechtbaar is en niet aangevochten zou worden.

De verantwoordelijke gezagsdragers zullen het beheer zelf van de
Staat slechts dienstig kunnen maken voor het herstel van de levenskracht
van de nationale economie, waarvoor ze zich inzetten, indien ze de onmid-
delliike gebeurtenissen overstijgen, de fundamentele noden in acht nemen,
en zich de plicht opleggen, zonder versnippering van de inspanningen,
de weg te bewandelen die voert naar prioritaire doeleinden.

In dit beleid, dat de economie van vandaag een nieuwe vorm moet
geven om die van morgen veilig te stellen, kan de Regering alleen niet
slagen. De beslissende mutaties zullen niet zonder meer tot stand worden
gebracht door de programmas, de besluiten en de maatregelen van de
overheid. Het economisch beleid kan alleen maar helpen. Het kan een
klimaat scheppen en streefdoelen bepalen; het kan richtingen aangeven, als
ziin beschikkingen werkelijk selectief zijn; het kan positief inwerken door
te stimuleren en te vereenvoudigen, eerder dan negatief, door te reglemen-
teren en voorafgaandemachtigingen op te leggen; het kan het onderzoek en
de vernieuwing ruim subsidiëren in plaats van zijn middelen te besteden
aan het verhelpen oan de bewegingsstoornissen.

Nieuwe activiteiten, die het land een betere levensstandaard kunnen
verzekeren, moeten ontwikkeld worden in de aan de internationale concur-
rentie blootgestelde sector, want precies die sector dient verstevigd te
worden. De integratie van de nationale economie in de werelddimensie wil
dat de ondernemingen die werkzaam zijn in de concurrentiële sector, onge-
acht of zij een particulier of een openbaar rechtsstatuut hebben, [une-
tioneren volgens het marktstelsel. In dit systeem zijn het initiatief tot ver-
nieuwing en de beheersbeslissingen onvermijdelijk gedecentraliseerd. Het
is op het niveau van de onderneming of van de groep ondernemingen dat
de creatie plaatsvindt, dat de gedragslijn wordt vastgelegd. Het is mogelijk
dat de eerste werd ontmoedigd en de andere gehinderd door de mutaties
die zich in de loop van het decennium hebben voorgedaan. De belemmerin-
gen moeten worden weggenomen. De Regering heeft uiting gegeven aan
haar voornemen de komende ontwikkelingen in een nieuwe richting te stu-
wen. Dat voornemen zal des te meer uitwerkingen hebben, naarmate het
de steun zal krijgen van al diegenen die uit hoofde van hun functie in deze
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cruciale periode verantwoordelijkheid dragen t.o.v. hun medeburgers. Als
de redelijke matigingen overal worden aanvaard, en als de conflictsituaties
plaats maken voor een samenwerking waarbij een ieder zijn plichten erkent
zonder daarom afstand te doen van zijn persoonlijkheid en zijn verantwoor-
delijkheden, zal het klimaat worden opgeroepen waarin het scheppend ver-
mogen en de beheerskwaliteiten van de ondernemers, of ze nu behoren tot
de overheids- of de particuliere sector, zich kunnen ontplooien en doen gel-
den tot nut van het land. Bij gebrek aan natuurlijke rijkdommen zullen
die creativiteitszin, de beheersbekwaamheid evenals de kwaliteit van de
arbeid, meer dan voorheen, de welvaart van dit land bepalen.

21 januari 1981.
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1. INTERNATIONALE ONTWIKKELING

De economische groei III de geïndustrialiseerde wereld viel in 1980
duidelijk terug: hij bedroeg voor het geheel van de lid-staten van de
Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling nog maar
ongeveer 1 pct., nadat hij in elk van de drie voorgaande jaren zowat
3,5 pct. had bereikt.

In de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk was deze ver-
slechtering van de eonjunctuur niets anders dan de voortzetting en de
versterking van een ontwikkeling die reeds in 1979 aan het licht kwam
en die in 1980 geleid heeft tot een daling van de economische activiteit.
In de meeste andere landen, met name die van de Europese Economische
Gemeenschap, tekende de vertraging van de groei zich pas af in de eerste
helft van 1980, waarna ze duidelijker werd en vaak zelfs plaats maakte
voor een teruggang. In Japan, waar het uitvoervolume aanzienlijk toenam,
deed de vertraging zich later voor en bleef zij matig.

In de Verenigde Staten hebben de daling van de produktie en
de nieuwe aanwas van de beroepsbevolking geleid tot een versnelde
uitbreiding van de werkloosheid vanaf de eerste maanden van 1980. In
de Gemeenschap steeg' het percentage werklozen eveneens, maar in min-
dere mate, terwijl het in Japan in het begin van het jaar nog daalde en pas
nadien lichtjes toenam.

Ondanks de vertraging van de vraag naar goederen en diensten is
het inflatietempo - gemeten aan het verloop van de consumptieprijzen -
in het geheel van de lid-staten van de Organisatie voor Economische
Samenwerking en Ontwikkeling, dat in de loop van 1979 geleidelijk was
opgelopen, aanvankelijk blijven stijgen : het bereikte nagenoeg 15 pct.
zowel in het eerste als in het tweede kwartaal van het jaar; deze versnel-
ling, waarvan het verloop in de tijd wat verschilde van land tot land, was
te wijten aan de rechtstreekse inflatoire effecten die voortvloeiden uit de
omvangrijke prijsverhogingen van de ruwe aardolie rond midden en eind
1979 evenals aan de afgeleide effecten die met enige vertraging tot uiting
kwamen via het hele proces van wederkerige af- en terugwentelingen van
het inkomensverlies dat met de ruilvoetverslechtering gepaard ging. Ge-
durende dezelfde twee kwartalen namen de reeds belangrijke verschillen
in inflatietempo's tussen de landen nog toe : in landen zoals Zwitserland
en de Bondsrepubliek Duitsland bedroegen die inflatiepercentages minder
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Grafiek l.
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dan 6 pct. en in de Beneluxlanden minder dan 8 pct.; in andere, zoals de
Verenigde Staten, Frankrijk en Spanje, werd meer dan 13 pct. opgetekend,
terwijl in het Verenigd Koninkrijk, Ierland en Italië de prijsstijgingen
rond 20 pct. of zelfs heel wat hoger lagen. Zoals na de eerste aardolieschok
is de stijging van de consumptieprijzen in de meeste landen ongeveer een
jaar later verzwakt: gemiddeld verminderde ze tot ongeveer 10 pct. in
het derde en het vierde kwartaal van 1980. De discrepanties tussen de
nationale inflatietempo s werden opnieuw nauwer.

Het tekort in het lopende verkeer van de betalingsbalansen van de
industrielanden bereikte nagenoeg 75 miljard Amerikaanse dollars, of meer
dan het dubbele van het voorgaande jaar.

De voornaamste oorzaak van deze forse verslechtering was het duurder
worden van de aardolie, hetgeen, bij gelijkblijvend volume, meer dan 120
miljard dollar bijkomende betalingen aan de olie-exporterende landen
meebracht. De weerslag van deze factor werd in de industrielanden ge-
deeltelijk gecompenseerd door de geringere groei van het volume inge-
voerde goederen en diensten ten gevolge van de verslechtering van de
eonjunctuur en van besparingen in het gebruik van aardolie, alsmede door
de verhoging in waarde van de uitvoer. In de meeste landen was de aldus
bereikte compensatie evenwel niet erg belangrijk; zo verdween het over-
schot in het lopende verkeer van Italië, Frankrijk en Zwitserland en werden
in tal van andere landen, waaronder de Bondsrepubliek Duitsland, nog
grotere tekorten geboekt. Voor Japan, dat inzake energievoorziening meer
dan elk ander groot industrieland afhankelijk is van de olie-invoer, was de
verzwaring van de aardolierekening zo aanzienlijk dat zijn tekort in het lo-
pende verkeer is toegenomen ondanks een belangrijke vermeerdering van
de uitvoer. Het saldo van het lopende verkeer van de Verenigde Staten
werd gunstig beïnvloed, niet alleen door de daling van de binnenlandse
vraag, maar ook door de aanzienlijke verbetering, in de loop van de voor-
gaande jaren, van de concurrentiepositie in termen van kostenen prijzen,
gecorrigeerd voor veranderingen in de wisselkoersen; het tekort heeft dan
ook plaats gemaakt voor een overschot. Dit was eveneens het geval voor
het Verenigd Koninkrijk dat, enerzijds, zoals reeds is vermeld, ook door
een strenge recessie werd getroffen, en, anderzijds, in de loop van het
jaar netto-exporteur van aardolieprodukten werd.

Het tekort in de lopende transacties van de niet-olie-uitvoerende
ontwikkelingslanden met het buitenland steeg van 37 miljard tot
50 miljard dollar. De uitvoer van goederen nam naar waarde wel even
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Tabel 1.

BALANS VAN HET LOPENDE VERKEER MET HET BUITENLAND

(Miljarden dollars van de Verenigde Staten)

1972 I 1973 1974 I 1975 1976 1977 1978 I 1979 I 1980 T

I
Organisatie voor Economische Samenwerking en Outwik-

keling ............................................................... 7,9 10,S. -25,5 1,0 -18,9 -24,9 9,0 -35,5 -73,5
waarvan : Verenigde Staten .................................. 5,8 7,1 4,9 18,3 4,4 -14,1 -14,3 0,8 5,5

Canada ............................................. 0,4 0,1 1,5 4.7 - 3,9 - 4,0 - 4.4 - 4.4 3.5
Japan ................................................ 6.6 0,1 4,7 0,7 3,7 10.9 16,5 8,8 -13,2
Bondsrepubliek Duitsland ........................ 0.8 4,6 10,3 4.0 3,9 4.2 8,7 5,5 -17,2
Verenigd Koninkrijk .............................. 0,4 - 2,6 7,9 3,7 2,0 0,5 1,2 3,9 4,5

Q:) I Frankrijk .......................................... 0,3 - 0,7 6,1 0,1 - 5,9 3,0 3,7 1,2 7,7
Italië ................................................ 2,0 2,7 8,0 - 0,8 2,8 2,5 6,2 5..1 5,2
Nederland .......................................... 1,3 2,4 2,2 2,0 2,7 0,6 - 1,4 2,3 2,9
Belgisch-Luxemburgse Economische Unie ... 1,4 1,2 0,6 0,3 ... 0,7 - 1,0 3,4 5,8
-Zwitserlund ....................................... 0,2 0,3 0,2 2,6 3,5 3,4 4,4 2,4 - 0,8
Oostenrijk .......................................... - 0,2 - 0,4 0,5 0,3 - 1,5 3,0 1.4 1,8 4,2
Denemarken ....................................... - 0,1 0,5 0,9 0,5 - 1,9 1,7 - 1,5 - 3,0 2,9

Organisatie van de olie-exporterende landen .................. 1,3 7,5 59,5 27,0 36,5 29,0 4,5 68,0 116,0
Overige niet-olie-exporterende ontwikkelingslanden ......... 6,0 - 7,5 -26,0 -30,0 -17,5 -12,5 -22,5 -37,0 -50,0
Overige landen ...................................................... - 2,0 3.5 9,5 -18,0 -13,0 - 8,5 - 9,5 - 3,0 - 5,0

Totaal 1 ............................................................... I 1,2 6,8 1,5 -20,0 -12,9 I -16,9 I -18,5 - 7,5 -12,5

DrOltl/en Orgonlsntto voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling. Voor de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie Nationale Bank van België.
1 Omda t het overschot vnu ecu land noodznkelijlce rwijz e een tekort yan andere landen mee Lrengt , zou dit totnul gelijk moeten zijn aan nul ; als dat niet het geval is, is dat het

gevolg van vergissingen ell ongclijkvormigheden ill de statistieken die soms groot kunnen zijn, gelet op de omvang van de brutostromen van internationale truusacties.



snel toe als de goedereninvoer, maar toch bracht dit een verslechtering
van het handelssaldo teweeg doordat de invoer in het voorgaande jaar
beduidend groter was geworden dan de uitvoer; bovendien neemt het
tekort op de dienstenbalans, vooral te wijten aan interestbetalingen, struc-
tureel toe.

De ontvangsten van de aardolie-exporterende landen zijn natuurlijk
sterk toegenomen : de stijging van de eenheidswaarde van de uitvoer van
dit produkt compenseerde meer dan volledig een inkrimping met meer
dan 10 pct. van het volume, die voortvloeide uit een daling van de
aankopen door de geïndustrialiseerde landen veroorzaakt door de vertra-
ging van hun economische activiteit, de nieuwe expansie van hun aardolie-
produktie en de maatregelen die zij genomen hadden om energie te be-
sparen. Terzelfder tijd is de invoer van de aardolie-exporterende landen
zeer snel toegenomen ten gevolge van de verruiming van hun betaalmid-
delen. Uiteindelijk is hun lopend overschot gestegen met bijna 50 miljard
dollar en bereikte het zowat 116 miljard dollar.

Zoals de saldi van het lopende verkeer onderging ook het kapitaal-
verkeer belangrijke wijzigingen.

De netto kapitaaluitvoer van de olie-uitvoerende landen naar de ge-
industrialiseerde wereld vloeide in het eerste kwartaal vooral naar de
Verenigde Staten, wegens het uitzonderlijk hoge peil van de renteta-
rieven op korte termijn in dit land en een blijkbaar hersteld vertrouwen
in de dollar. Door een bijzonder snelle inzinking van vorengenoemde
rentetarieven in de Verenigde Staten werden, vanaf april, kapitalen uit
dit land teruggetrokken; daarentegen greep er kapitaalinvoer plaats in
de Europese landen en Japan. In laatstgenoemd land werd een hele reeks
monetaire maatregelen genomen ten einde de kapitaalinvoer aantrekke-
lijker te maken, hetgeen inderdaad geleid heeft tot aanzienlijke toevloei-
ingen vooral uit de olie-exporterende landen. Onder invloed van e.en
nieuwe stijging van de Amerikaanse rentetarieven, die tijdens de zomer
begon, veranderde het kapitaalverkeer opnieuw van richting.

In het eerste kwartaaloefenden die kapitaalbewegingen, in combinatie
met de tekorten of overschotten in de lopende rekeningen, een verstorende
invloed uit op de voornaamste valutamarkten. De omvangrijke kapitaal-
toevloeiingen in de Verenigde Staten brachten een opflakkering van de
dollarkoers teweeg; in de Bondsrepubliek Duitsland en in Zwitserland
kwamen de gevolgen van de kapitaalafvloeiingen die van het lopende
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tekort verergeren waardoor de wisselkoersen van de valuta's van deze
landen daalden. Deze koersevoluties deden zich voor in weerwil van be-
langrijke steunoperaties van de centrale banken.

Gedurende de daaropvolgende maanden werd het verloop van de
wisselkoersen nog steeds sterk beïnvloed door de hiervoor beschreven
kapitaalbewegingen: de dollar verzwakte aanvankelijk, maar daarna kwam
een herstel dat bijzonder krachtig was tegen het einde van het jaar; voor
de Duitse mark en de Zwitserse frank gebeurde het tegenovergestelde;

Grafiek 2.

GEWOGEN GEMIDDELDE WISSELKOERSEN VAN ENKELE VALUTA'S

(Irulexciiiers op basis van de pariteiten van mei 1970 = 100)
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de yen verbeterde in sterke mate. De stijgende beweging van het pond
sterling, die eind 1979 op gang kwam en in de loop van het eerste kwar-
taal slechts kortstondig werd onderbroken, heeft zich daarna voortgezet;
zij werd in de hand gewerkt door de verbetering van het saldo van het
lopende verkeer van het Verenigd Koninkrijk en door het hoge peil van
de rentetarieven op korte en lange termijn, dat de kapitaalinvoer bevor-
derde. De wisselkoersen van de andere valuta's van de lid-staten van de
Europese Economische Gemeenschap zijn, in het algemeen, weinig ver-
anderd, behalve tegen het einde van het jaar, toen ze verzwakten.

Binnen het Europese Monetaire Stelsel zijn er, in tegenstelling met
het voorgaande jaar, geen aanpassingen van de spilkoersen geweest.
Wel hebben af en toe steuninterventies plaatsgevonden: in de maanden
maart-april en vooral vanaf oktober werden de Belgische frank en de
Duitse mark op hun bodemkoers ondersteund.

De opgaande beweging van de rentetarieven voor de kortlopende
beleggingen in dollars, die zich in de tweede helft van het voorgaande
jaar had voorgedaan, heeft zich in de loop van de eerste maanden van het
jaar krachtig doorgezet. De omvang ervan kan worden verklaard door de
wijzigingen die werden aangebracht in de technieken die de Amerikaanse
monetaire autoriteiten aanwenden om de doelstellingen inzake groei van
de monetaire aggregaten te bereiken : sedert november 1979 wordt de
nadruk minder gelegd op de beheersing van de rente op korte termijn
dan wel op de controle van de liquiditeit van de banken. Naar aanleiding
van deze beweging in de Verenigde Staten hebben verscheidene landen
waarvan de lopende transacties met een tekort sloten, .hun eigen rente-
tarieven op korte termijn verhoogd: Japan, België en, in mindere mate,
Zwitserland en de Bondsrepubliek Duitsland. Er was bovendien een ver-
hoging in het Verenigd Koninkrijk, maar in dit land was ze gemotiveerd
door overwegingen van binnenlands geldbeleid, te weten het streven om
het bijzonder hoge inflatietempo terug te dringen. In andere landen, zoals
Nederland en Frankrijk, waar de kapitaaltoevloeiingen toereikend waren
om het toen vrij gematigde tekort van het lopende verkeer te dekken,
begon het rentepeil al te dalen.

Vanaf midden april, wanneer de Amerikaanse rentetarieven zeer snel
terugliepen, kon een beperkte daling ook ingezet worden in de landen
met een groot betalingsbalanstekort. Deze baissebeweging werd vroeg-
tijdig gedwarsboomd toen de rente in de Verenigde Staten weer omhoog

9



Grafiek 3.

RENTE OP DEPOSITO'S IN EURO-DEVIEZEN MET DRIE MAANDEN LOOPTIJD l
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schoot, wanneer bleek dat de monetaire streefcijfers opnieuw zouden
worden overschreden.

Het is wellicht niet overbodig te wijzen op de nauwe interdepen-
dentie die bestaat tussen de verschillende hiervoor beschreven verschijn-
selen : recessie, inflatie, lopend verkeer met het buitenland, internationale
kapitaalstromen, wisselkoersen en rentetarieven. Sommige landen met
een sterk inflatietempo hebben getracht de groei van hun monetaire
aggregaten te beperken, wat aanleiding gaf tot zeer hoge rentetarieven
op korte termijn. De grote landen waar dit plaatsvond, met name de
Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk, veroorzaakten aldus een
invoer van kapitaal die ze, gezien de toestand van hun lopende rekening,
helemaal niet nodig hadden. En wat nog erger was, een deel van de aldus
aangetrokken kapitalen kwam vanuit Europese landen waarvan de be-
trokken balans daarentegen ruimschoots deficitair was. Aldus ontstond
er in die landen een schaarste in het aanbod van middelen, waar-
door de rentetarieven er op hun beurt de hoogte ingingen. Bovendien
was in sommige van de betrokken landen, met name in de Bondsrepubliek
Duitsland en België, de prijsstijging gematigd; daardoor zijn de reële
rentetarieven (met andere woorden, de nominale rentetarieven verminderd
met de prijsstijging) zeer hoog uitgevallen, wat weinig in overeenstem-
ming was met de verzwakking van de economische eonjunctuur en wat
de financiële lasten van de bedrijven verzwaarde. De landen die niet
met betalingsbalansproblemen hadden af te rekenen, hebben zich vrij
weinig bekommerd om de internationale weerslag van hun binnenlands
monetair beleid; Frankrijk heeft getracht deze weerslag te verzachten
toen het, tegen het einde van het jaar, sommige tarieven verminderde en
maatregelen nam om de kapitaalinvoer af te remmen, hetgeen heeft
kunnen bijdragen tot het inperken van de spanningen binnen het Europese
Monetaire Stelsel.

Op het gebied van de internationale monetaire samenwerking heeft
het Internationale Monetaire Fonds, begin verleden jaar, ter uitvoering
van een driejarig programma dat in december 1978 was vastgelegd, een
tweede maal voor een bedrag van 4 miljard bijzondere trekkingsrechten
toegekend; tevens heeft het de berekening van de waarde van het trek-
kingsrecht vereenvoudigd door voortaan nog slechts de voornaamste vijf
valuta' s hierbij in aanmerking te nemen, met de volgende wegingen :
42 pct. voor de dollar, 19 pct. voor de Duitse mark en 13 pct. voor
zowel de yen, de Franse frank als het pond sterling. Bovendien is de
zevende algemene herziening van de quota's van de lid-staten van het
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Fonds effectief van kracht geworden aan het einde van het voorgaande
jaar; hierdoor werden deze quota's verhoogd met 50 pct., namelijk van
39,8 miljard bijzondere trekkingsrechten tot bijna 60 miljard. Eén kwart
van deze verhoging, namelijk fr. 5 miljard, diende te worden gestort in
bijzondere trekkingsrechten, zodat, rekening houdend met de vorenver-
melde toekenning van fr. 4 miljard, de tegoeden in die rechten in het
bezit van het geheel van de lid-staten licht gedaald zijn in 1980.

2. SYNTHESE VAN HET VERLOOP VAN DE INKOMENS EN DE
BESTEDINGEN IN BELGIE l

Onder de verschillende verschijnselen die in het voorgaande hoofd-
stuk werden belicht om de internationale toestand in 1980 te kenmerken,
zijn er vooral drie die een weerslag hebben gehad op het verloop van de
inkomens en de bestedingen in België : de recessie, het duurder worden
van de aardolie en de duidelijke stijging van de rentetarieven op korte
termijn.

Vooral de prijsstijging van de aardolie was er de oorzaak van dat de
nettolening van het buitenland aan België (met andere woorden, het lopen-
de tekort van België tegenover het buitenland) zou opgelopen zijn van
4 pct. van het bruto nationale produkt in 1979 tot 5,ô pct. (rubriek A. van
tabel 2). Een bijkomende maar geenszins te verwaarlozen oorzaak van die
verslechtering was de toename van de aan het buitenland betaalde inves-
terings- en beleggingsopbrengsten, die niet alleen wordt verklaard door
de geleidelijke verzwaring van de buitenlandse schuld ten gevolge van
het aanhoudende lopende tekort, maar ook door het bijzonder hoge peil
van de rentetarieven op korte termijn in 1980.

Uitgedrukt in procenten van het bruto nationale produkt is zowel
het beschikbare inkomen van de vennootschappen als dat van de over-
heid tussen 1979 en 1980 gedaald, het eerste van 4,8 tot 4,3 pct. (rubriek

l Om in dit hoofdstuk 2. en in de hoofdstukken 3. a) tot c), gewijd aan de grote sectoren van de
economie, het verloop te kunnen beschrijven van de inkomens en de bestedingen gedurende het
jaar 1980, dienden verscheidene ramingen te worden gemaakt, aangezien het statistische materiaal
voor dat jaar onvermijdelijk nog zeer fragmentarisch is. Om het verband tussen de verschillende
gegevens over de inkomens en de bestedingen van 1980 onderling en ook dat met de gegevens
van de voorgaande jaren beter in het licht te stellen, werden de cijfers voor 1980 toch in de
tabellen opgenomen en in de teksten vermeld tot op het eerste decimaal na (percentages) of tot
op het miljard na. Men mag echter niet vergeten dat het slechts gaat om orden van grootte, die
uitsluitend bestemd zijn voor een betere toelichting van de grote tendensen die nu reeds tot
uiting blijken te komen.
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Tabel 2.

INKOMENS EN BESTEDINGEN IN BELGIE 1

(In procenten van het bruto nationale produkt)

4,0

!USO T1975 1979

B. België:

A. Buitenland :
Nettolening aan België 2 ••.•••••.•..•.••••.•••••••••••.•• 1,9

1. Beschikbaar inkomen 3 :

1.1 Particulieren ....................................... 78,5 79,2 81,3
1.2 Vennootschappen ................................. 5,0 4,8 4,3
1.3 Overheid ............................................. 15,8 15,3 13,6
1.4 Totaal ................................................ 99,3 99,3 99,2

2. Verbruik :

2.1 Particulieren ....................................... 61,9 63,1 63,9
2.2 Overheid ............................................. 17,9 18,2 18,3
2.3 Totaal ................................................ 79,8 81,3 82,2

3. Bruto kapitaalvorming :

3.1 Partienlieren ....................................... 9,2 8,5 8,4
waarvan : woningen .............................. (7,5) (6,5) (6,4)

3.2 Vennootschappen ................................. 8,4 9,1 9,4
3.3 Overheid ............................................. 3,6 4,1 4,5
3.4 Totaal ................................................ 21,2 21, 7 22,3

4. Netto financieringsvennogen (+) of . behoefte
(-: (na kapitaolooerdrachien} :

4.1 Particulieren 4 .................................... + 7,6 + 7,9 + 9,4
4.2 Vennootschappen 5 .............................. 1,4 2,5 3,2
4.3 Overheid 6 .......................................... 8,1 9,4 11,8
4.4 Totaal 7 ............................................. 1,9 4,0 5,6

Pro memorie : Groeipercentages van het bruto nationale
produkt tegen lopende prijzen ............ 7,3 6,2 6,7

1 Zie Bijlage G, tnbel 1.
2 Met inbegrip vnn de kredieten von de overheid nan en de deelnemingen van de overheid in het buitenland.
3 Met inbegrip van de nischrijvingen.
4 Deze rubriek is gelijk ann rubriek 1.1 min rubriek 2.1 min rubriek 3.1 plus de ontvangen netto knpitnnloverdrachtan.
5 Deze rubriek is gelijk nun rubriek 1.2 min rubriek 3.2 ptue de ontvangen netto kapitaaloverdrachten (met inbegrip

van de kredieten en deelnemingen vun de overheid).
6 Deze rubriek is gelijk ann rubriek 1.3 min rubriek 2.2 min rubriek 3.3 'min de verrichte netto knpitaaloverdracht an (met

inbegrip vnu kredietverleningen en deelnemingen).
7 Deze rubriek is gelijk ann rubriek A. met omgekeerde tekens.

B. 1.2 van tabel 2) en het tweede van 15,3 tot 13,6 pct. (rubriek B. 1.3 van
tabel 2). Beide verminderingen hebben een gemeenschappelijke oorzaak :
de verzwaring van de financiële lasten, die onder meer te wijten is aan de
stijging van de rentetarieven. Zij hebben daarenboven elk hun specifieke
oorzaak: de vennootschappen hebben de prijsstijging van de aardolie niet
volledig kunnen doorberekenen in hun verkoopprijzen; de overheid moest,
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ten gevolge van de recessie, haar overdrachten aan de andere sectoren -
vooral die betreffende de werkloosheid - verhogen, terwijl de fiscale in-
komsten de weerslag ondervonden van de toegestane belastingverlichtin-
gen. De ontwikkelingen die zich aldus in twee sectoren van de Belgische
economie voordeden, hadden hun tegenhanger in de derde sector : het
beschikbare inkomen van de particulièren is, in procenten van het bruto
nationale produkt, van het ene jaar tot het andere aanmerkelijk toegeno-
men, namelijk van 79,2 tot Sl,3 pct. (rubriek B. 1.1 van tabel 2). Er zij aan
herinnerd dat een gelijkaardige herverdeling van het beschikbare inkomen
ten voordele van de particulieren zich reeds had voorgedaan na de eerste
stijging van de aardolieprijzen in 1973; toen viel ze vooral uit ten nadele
van de vennootschappen.

De verschillende categorieën binnenlandse bestedingen (rubrieken
B. 2.1, 2.2 en 3.1 tot 3.3 van tabel 2), eveneens uitgedrukt in procenten
van het bruto nationale produkt, zijn tussen 1979 en 1980 allemaal geste-
gen, met als enige uitzondering de investeringen in woningen van de par-
ticulieren. Dit verschijnsel vloeit voor een groot deel voort uit het verloop
van de prijzen: de prijsstijging van de binnenlandse bestedingen was, voor
alle bestanddelen ervan, weliswaar in verschillende mate, groter dan de
stijging van de impliciete prijzen van het bruto nationale produkt :
oorzaak hiervan is dat het duurder worden van de aardolie op directe en
indirecte wijze de prijzen van de eerstgenoemde bestedingen heeft beïn-
vloed (de bestedingen richten zich onder meer naar ingevoerde goederen),
maar de laatstgenoemde prijzen slechts op indirecte wijze (het nationale
produkt omvat alleen de door de Belgische economie toegevoegde waarde).
Twee uitgavencategorieën gaven evenwel nog een niet onbelangrijke stij-
ging te zien boven die welke aldus uit het prijsverloop voortvloeide : de
bruto kapitaalvorming door de overheid en die van de vennootschappen
in vaste investeringsgoederen.

Aangezien het beschikbare inkomen van de vennootschappen en dat
van de overheid, steeds in vergelijking met het bruto nationale produkt,
gedaald zijn, terwijl hun bestedingen toenamen, zijn de netto financie-
ringsbehoeften van die twee sectoren groter geworden: van 2,5 tot 3,2 pct.
voor de vennootschappen en van 9,4 tot II,8 pct. - een historisch maxi-
mum - voor de overheid (respectievelijk rubrieken B. 4.2 en 4.3 van
tabel 2).

Het netto financieringsvermogen van de particulieren zou daaren-
tegen opgelopen zijn van 7,9 tot 9,4 pct. van het bruto nationale produkt
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(rubriek B. 4.1 van tabel 2). Niet alleen zijn, zoals reeds werd gezegd, de
investeringen in woningen van deze sector verminderd, daarenboven lag
de groei van zijn verbruik, van 63,1 tot 63,9 pct. van het nationale produkt
(rubriek B. 2.1 van tabel 2), duidelijk lager dan die, van 79,2 tot 81,3 pct.,
van zijn beschikbaar inkomen.

Dit zijn de krachtlijnen van de wederzijdse acties en reacties waardoor
de diverse verrichtingen van de particulieren, de vennootschappen, de
overheid en het buitenland in het voorbijejaar op elkaar ingewerkt heb-
ben. De volgende hoofdstukken beschrijven meer in detail het verloop
van de inkomens en van de bestedingen van elk van deze sectoren, even-
als hun financiële verrichtingen.

3. EVOLUTIE VAN DE GROTE SECTOREN IN DE BELGISCHE
ECONOMIE

a) Particulieren l

De stijging van het reële bruto-inkomen van de particulieren, met in-
begrip van de afschrijvingen, vóór betaling van directe belastingen en
exclusief de ontvangen' netto transferinkomens, kan op 2,1 pct. worden
geraamd, tegen respectievelijk 3,5 en 2,5 pct. in 1979 en 1978. De ver-
traging deed zich voor, maar in verschillende mate, in de drie grote
bestanddelen van het inkomen van de particulieren : het inkomen uit
bezoldigde arbeid (arbeiders en bedienden), het inkomen uit vermogen
en het ondernemersinkomen van zelfstandigen.

Het inkomen uit bezoldigde arbeid zou in reële termen met 1,7 pct.
zijn gestegen, tegen 3 pct. in 1979. Voor dat van de arbeiders en dat
van de bedienden afzonderlijk kan men volgende aanwijzingen, ook in
reële termen, verstrekken. De gemiddelde bruto uurverdienste van de
arbeiders in de industrie en het vervoer steeg, voor de eerste negen
maanden, met 2,1 pct., tegen 3,9 pct. in 1979; deze percentages over-
treffen de groei van de aan de arbeiders uitbetaalde loonsom, aangezien
het totaal aantal gewerkte uren daalde in 1979 en opnieuw, hoewel

l Het begrip « particulieren » omvat hier ook alle ondernemingen die niet de juridische vorm van
kapitaal- of personenvennootschap hebben.
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blijkbaar in mindere mate, in het verslagjaar. De contractlonen van de be-
dienden, hoofdzakelijk werkzaam in de tertiaire sector, namen, ook voor de
eerste negen maanden, toe met 1 pct., tegen 2,3 pct. in ] 979; het bedrag
van de aan de bedienden betaalde bezoldigingen groeide echter sterker,
aangezien het aantal tewerkgestelde personen in 1980 toenam.

Voor de particulieren zou de expansie van het inkomen uit vermo-
gen in reële termen ongeveer 7 pct. hebben bedragen, tegen 8,5 pct.
in 1979. Die van de nominale inkomens zou daarentegen versneld zijn
wegens de gunstige uitwerking van de zeer sterke renteverhoging op het
rendement van de financiële beleggingen, maar deze versnelling zou meer
dan tenietgedaan zijn door de grotere stijging van de prijzen.

Over de groei van het ondernemersinkomen van zelfstandigen in 1980
zijn momenteel weinig gegevens beschikbaar. In reële termen was zijn
verloop waarschijnlijk minder gunstig dan tijdens het voorgaande jaar en
wellicht ook dan dat van het inkomen uit bezoldigde arbeid : het
inkomen van de landbouwers zou meer gedaald zijn dan in 1979, terwijl
dat van de vrije beroepen, de handelaars en de ambachtslieden opnieuw
nauwelijks zou zijn veranderd.

De particulieren moeten een deel van hun aldus ontvangen bruto-
inkomen afstaan voor de betaling van directe belastingen en sociale
bijdragen, terwijl ze anderzijds sociale transfers ontvangen. Wanneer men
het bruto-inkomen met deze bestanddelen vermindert of vermeerdert naar-
gelang van het geval, verkrijgt men het beschikbare inkomen van de
particulieren, dat in reële termen zou gestegen zijn met 3 pct., tegen
3,5 pct. in 1979. Dat deze groei in 1980 die van het reële bruto-inkomen
duidelijk heeft overtroffen, is het gevolg van een tragere stijging van de
belastingen - mede onder invloed van de belastingverminderingen waar-
toe in de loop van het jaar werd besloten - en van een nieuwe en
belangrijke verhoging van de overdrachten ontvangen van de overheid.

Na de forse groei in 1979 is het particuliere verbruik in volume
slechts matig toegenomen, namelijk met ongeveer 1,6 pct. Deze ontwikke-
ling was evenwel niet uniform gespreid over het gehele jaar. Uit verschil-
lende indicatoren blijkt dat het verbruik in het eerste kwartaal nog krachtig
toenam, terwijl het daarna duidelijke tekens van verzwakking vertoonde.
Het zijn de doorgaans conjunctuurgevoelige aankopen van duurzame ver-
bruiksgoederen, onder meer die van auto's en kledingartikelen, die het
dichtst bij dit profiel aansloten.
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Grafiek 4.

BRUTO-INKOMEN, BESCHIKBAAR INKOMEN EN VERBRUIK VAN DE
PARTICULIEREN TEGEN PRIJZEN VAN 1975 l

(Veranderingen in procenten t.O.V. het voorafgaande iaar)

fQQ) Bruto inkomen 2

~ Beschikbaar inkomen

~ Verbruik
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Bronnen: Nationaal Instituut voor de Statistiek. Berekeningen van de Nationale Bank van België.
1 Gegevens in lopende prijzen gedefleerd met het impliciete indexcijfer VBn de prijzen van het verbruik van de particulieren

uit de nationale rekeningen.
2 Bezoldigingen van de arbeiders en bedienden, ondernemersir.komen van de zelfstandigen, uitgekeerd inkomen van de

pereonenvennootechuppen en inkomen uit vermogen toevloeiend Dun porticulieren. In het ondernemersinkomen van de
zelfstandigen en in het inkomen uit woongebouwen toevloeiend aan particulieren zijn de afschrijvingen begrepen. Boven.
dien, met het doel het bruto nationale produkt ongewijzigd te houden, werd het bruto-inkomen van de particulieren
verhoogd ter oompensatie van de vermindering van de brutoreserveringen van de vennootschappen toegepast om rekening
te houden met de vervangingskosten van het geïnvesteerde kapitaal en van de verwerkte voorraden.

3 Bruto-inkomen van de parbiculieren, hiervoor berekend, plus de ontvangen lopende nettotransfers (vooral afkomstig van
de sociale zekerheid) en min de betaalde directe belastingen.

Wanneer men de in de voorgaande twee alinea's vermelde percen-
tages met elkaar vergelijkt, stelt men vast dat het groeitempo van het
particuliere verbruik lager lag dan dat van het beschikbare inkomen van
de particulieren, in tegenstelling met wat sinds 1977 het geval was. Der-
halve is de spaarquote van de particulieren, uitgedrukt in verhouding tot
het beschikbare inkomen, opgelopen van 20,4 tot 21,5 pct. De verslechte-
ring van de economische toestand en de vrij sombere vooruitzichten ter-
zake, en wellicht ook een bepaalde onzekerheid ten aanzien van de toe-
komstige ontwikkeling van de inkomens ten gevolge van de door de
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Regering gevraagde matiging, verklaren waarschijnlijk deze grotere spaar-
neiging van de particulieren.

Niettegenstaande deze hogere spaarquote hebben de particulieren,
zoals in 1979, een geringer aandeel van hun beschikbaar inkomen voor de
bruto binnenlandse kapitaalvorming besteed : het zou namelijk teruggelo-
pen zijn tot 10,3 pct., tegen 10,8 pct. het voorgaande jaar. Deze evolutie
heeft uitsluitend betrekking op de investeringen in woningen, waarvan het
volume, na sterk te zijn gekrompen in 1979, nog is gedaald, maar in
mindere mate. De vertraging van de achteruitgang vloeit evenwel voort
uit toevallige omstandigheden: de buitengewoon strenge winter van begin

Grafiek 5.

KAPITAALREKENING VAN DE PARTICULIEREN

(In procenten van hun beschikbaar inkomen, in werkelijke prijzen)
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~ Netto kapitaaloverdrachten 1

~ Brulobesparingen 2

~ Bruto binnenlandse kapitaalvorming 3

~ Netto financieringsvermogen 4
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Bronnen " Netto kupitcnloverdrechten : Rijksbegrotingen. Brutobesparingen en bruto kapitaalvorming : Nationaal Instituut
voor de Statistiek. Berekeningen en ramingen van de Nationale Bank van België.

1 De kapitaaloverdrachten zijn bewegingen V:lO middelen om niet, bestemd voor de fineuciering van investeringen en
beleggingen j met inbegrip van de ontvangsten voortvloeiend uit de verkoop van gronden, na aftrek van de successierechten.

2 Verschil tussen het bruto beschikbare inkomen en het particulier verbruik.
3 Brutovorming van vast kapitaal en veranderingen in de veestapel.
4 Berekend als restgrootheid tussen, enerzijds, de brutobesparingen en netto kapitaaloverdrachten en anderzijds, de bruto

kapitaalvorming.

18



1979 had de activiteit sterk afgeremd; dat verschijnsel heeft zich in 1980
niet herhaald. Ze stemt dus niet overeen met een ontwikkeling van de vraag,
die sedert de tweede helft van 1976 neerwaarts is gericht onder invloed
van een hele reeks factoren : tragere groei van het reële inkomen van de
particulieren, hoge bouwprijzen, toenemende onzekerheid inzake werk-
gelegenheid, belangrijke verhoging van de reële intrestlast van de hypothe-
caire kredieten, beperking van de stijging van de huurprijzen, verzwaring
van de belasting op het inkomen uit onroerende goederen.

Aangezien het geheel van de uitgaven van de particulieren, voor
verbruik en bruto kapitaalvorming, naar verhouding minder is toegenomen
dan hun beschikbaar inkomen, is hun netto fina;ncieringsvermogen vermeer-
derd voor het tweede opeenvolgende jaar : het zou gestegen zijn van 9,9
tot 11,5 pct. van het genoemde inkomen. Er werd reeds gewag gemaakt van
deze verruiming in hoofdstuk 2. l, waar de percentages, die ginds berekend
werden ten opzichte van het bruto nationale produkt, nochtans op een
ander niveau lagen, namelijk respectievelijk 7,9 en 9,4 pct. In absolute
cijfers en tegen lopende prijzen zou het financieringsvermogen van de
particulieren fr. 325 miljard hebben bereikt, tegen fr. 256 miljard in 1979.

De overeenstemmende cijfers voor de eerste tien maanden - de
enige periode waarvoor de hiernavermelde details thans beschikbaar
zijn - bedragen respeetievelijk fr. 281 en 196 miljard : de particulieren
hebben in 1980 meer financiële activa gevormd dan in 1979 en minder
schulden aangegaan.

De vorming van financiële activa door de particulieren bereikte in
de loop van de eerste tien maanden fr. 343 miljard, tegen fr. 306 miljard
in 1979. De vermindering, gedurende de twee voorgaande jaren, van de
bruto financiële spaarquote van de particulieren - d.w.z. van de verhou-
ding tussen hun vorming van financiële activa en hun beschikbaar inko-
men - heeft plaats gemaakt voor een stijging.

De expansie deed zich vooral voor in de categorie van de financiële
activa met meer dan een jaar looptijd en betreft haast uitsluitend de acti-
va in Belgische franken, die gestegen zijn met fr. 227 miljard, tegen
fr. 188 miljard in 1979. Deze evolutie moet blijkbaar in hoofdzaak worden
toegeschreven aan de aanmerkelijke stijging van het rendement van de
betrokken beleggingen.

l Synthese van het verloop van de inkomens en de bestedingen in België.
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Tabel 3.

VORMING VAN FINANCIELE ACTIVA DOOR DE PARTICULIEREN 1

Voor meer dun een jaar Voor ten hoogste een jaar

In Belgische franken

waarvan : Eindtotaal
In vreemde In In vreemde Diversen 2 Eindtotaal in procenten

valuta's Belgische Totaal valuta's Totaal van het
franken Totaal Deposito's Deposito's Monetaire beschikbare

op termijn op gewone kasmiddelen inkomen
boekjes

(M iljardcn [ranlsen ]

1972 ........................... + 33 + 64 + 97 - 2 +156 - 3 + 88 + 65 +154 - 8 +243 19,9

1973 ........................... + 26 + 82 +108 + 3 +136 + 26 + 70 + 32 +139 - 23 +224 16,2

1974 - ........................... +14 + 96 +110 + 8 +157 + 64 + 51 + 34 +165 - 19 +256 15,6

1975 ........................... + 32 +113 +145 + 2 +230 - 10 +137 + 92 +232 - 10 +367 19,9

1976 ............................ +14 +151 +165 + 2 +193 + 50 +106 + 37. +195 - 5 +355 16,8

1977 ........................... + 17 +223 +240 + 15 +193 + 10 +103 +73 +208 - 10 +438 19,3

1978 ........................... + 20 +169 +189 + 9 +200 + 26 +106 + 48 +209 - 6 +392 16,3

1979 ........................... +11 +207 +218 + 20 +152 + 58 + 72 + 27 +172 + 1 +391 15,2

1979 Eerste 10 maanden ... + 12 +188 +200 +11 + 40 + 43 + 23 - 22 + 51 + 55 +306
1980 Eerste 10 maanden v + 13 +227 +240 + 28 + 7 +119 -71 - 29 + 35 + 68 +343

---

1 Als financiële activa van de particulieren worden in hoofdzaak beschouwd : de financiële activa van bedrijven en particulieren opgetekend in tabel XV-2 van het Tijdschrift van de
Nationale Bank van België, met uitzondering van de grote deposito's van fr. 5 miljoen of meer en ven de deposito's in vreemde valuta's bij de Belgische banken, van de directe
investeringen in het buitenland, van de netto commerciële vorderingen op het buitenland en van het deel van de deposito's in het buitenland waarvan men weet dat het door vennoot-
schappen gevormd werd; de diverse aldus uitgesloten financiële activa worden geacht te behoren tot de vennootschappen.

2 Ff nanciële act-iva waarvan de verdeling volgens de looptijd niet bekend is of geen zin heeft. Het betreft vooral sommige activa op het buitenland, evenals het bedrag dat verkregen wordt
door van de vorderingen van de financiële instellingen hun schulden af te trekken die als financiële activa. opgetekend zijn in de kolommen (1) tot (7) van tabel XV-2 van het Tijd-
schrift van de Nationale Bank van België.



De aangroei van de financiële activa voor ten hoogste een jaar lag
daarentegen fr. 16 miljard lager dan die van 1979. Een grotere betekenis
moet echter worden toegekend aan de aanzienlijke verschuivingen in de
schoot van deze categorie. Enerzijds was de vorming van termijndeposito's
in Belgische franken en van activa in buitenlandse valuta's buitengewoon
belangrijk; anderzijds zijn de monetaire kasmiddelen sterker afgenomen
dan het voorgaande jaar en werden vooral aanzienlijke bedragen opge-
vraagd van de inlagen in gewone spaarboekjes.

De toegenomen voorkeur voor kortlopende beleggingen in buiten-
landse valuta's is denkelijk voor een groot deel toe te schrijven aan de zeer
hoge rentetarieven die men op bepaalde tijdstippen kon krijgen op
deposito's in valuta's die zeer stevig leken, inzonderheid op dollardeposito' s
in het eerste kwartaal. Een zeker wantrouwen ten aanzien van de Belgische
frank gedurende dezelfde periode vormt wellicht een aanvullende ver-
klaring.

De termijnrekeningen in Belgische franken zijn gedurende de eerste
tien maanden gestegen met fr. 119 miljard, tegen fr. 43 miljard in 1979.
Ongeveer fr. 55 miljard van die totale stijging had betrekking op de termijn-
deposito' s gevormd bij Belgische financiële instellingen. De redenen van
deze ontwikkeling moeten in hoofdzaak gezocht worden in een wijziging in
het vergoedingsstelsel van die soort financiële activa: vanaf februari hebben
de Belgische financiële instellingen, grotendeels onder druk van de buiten-
landse concurrentie, speciale rentetarieven - vastgesteld onder andere op
grond van de geldmarkttarieven - toegekend voor de termijndeposito's van
fr. 1 tot 5 miljoen, zoals ze voorheen reeds deden voor de termijndeposito's
van fr. 5 miljoen of meer. Deze wijziging heeft evenwel niet kunnen ver-
hinderen dat de particulieren ook in belangrijke mate hun deposito's
in Belgische franken bij buitenlandse financiële instellingen verhoogden;
laatstgenoemde instellingen hebben aldus ongeveer fr. 64 miljard inge-
zameld, tegen fr. 35 miljard het voorgaande jaar. Deze verhoogde
vorming van deposito's in het buitenland kan vooral worden verklaard
door rendementsoverwegingen, die zich kwamen voegen bij overwe-
gingen van fiscale aard die een meer blijvende invloed hebben : in som-
mige buurlanden worden immers relatief hoge rentepercentages aan-
geboden voor beleggingen in Belgische franken die niet belangrijk genoeg
zijn, of waren, om in België de vergoeding van grote deposito's te kunnen
genieten, terwijl er bovendien bij de bron geen enkele afhouding wordt
gedaan op de uitgekeerde intresten. Er dient evenwel te worden vermeld
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dat deze verschuiving van deposito's naar het buitenland het volume van
de middelen die op de binnenlandse financiële markt beschikbaar zijn
niet of nauwelijks beïnvloedt, aangezien de buitenlandse financiële instel-
lingen die deposito's in Belgische franken ontvangen, ze grotendeels op-
nieuw in België beleggen, zij het in een andere vorm en tegen een hogere
rente.

Dat de deposito's op gewone spaarboekjes met fr. 71 miljard zijn
gedaald, terwijl zij in 1979 gestegen waren met fr. 23 miljard, is in hoofd-
zaak toe te schrijven aan het feit dat hun rendement in veel mindere
mate is toegenomen dan dat van andere beleggingsvormen.

Ten slotte past enige commentaar bij de sterkere vermindering van
de monetaire kasmiddelen (fr. - 29 miljard in plaats van fr. - 22 miljard
in 1979). Grafiek 6 illustreertde opmerkelijke stijging van de gebruiks-
frequentie van het geld die er het gevolg van was en die onbetwistbaar

Grafiek 6.

GEBRUIKSFREQUENTIE VAN DE MONETAIRE KASMIDDELEN
EN VAN DE DIRECT OPVRAAGBARE BANKDEPOSITO'S

140 12

-- Gebruiksfrequentie van de direct opvraagbare bankdeposito's l
(indexcijfers 1975 = 100; linkerschaal)

__ Rentevoet van de termijndeposito's van minder dan 5 miljoen
bij de bonken (3 ~maanden) 2 (in procenten j rechterschaal)

__ Gebruiksfrequentie vo n de monetaire kasmiddelen 3

(indexcijfers 1975 = 100; linkerschaal)
120

100

80

1972 1974 1976 1978 1980 r

1 Verhouding van het bedrag van de inschrijvingen op het debet vnn de rekeningen Il direct opvraagbare bankdeposito's
in Belgische franken JI tot de gemiddelde tegoeden van deae rekeningen.

2 Rentepercentages vóór belastingheffing bij de bron. Gewogen gemiddelden per jaar.
3 Verhouding van het bruto nationale produkt in lopende prijzen tot de gemiddelde monetaire kasmiddelen.
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verband houdt met het zeer hoge rentepeil. Die gebruiksfrequentie wordt
immers sterk beïnvloed door het rendement van de andere beleggingen :
naarmate dit laatste toeneemt, stijgen ook de opportuniteitskosten die
voortvloeien uit het aanhouden van monetaire kasmiddelen - die geen
of slechts een geringe en onveranderlijke rente opleveren -, wat de
economische subjecten ertoe aanzet deze kasmiddelen zoveel mogelijk
te beperken. Uit empirisch onderzoek is bovendien gebleken dat de ge-
bruiksfrequentie vooral gevoelig is voor de bewegingen van de renteper-
centages van de termijndeposito's voor drie maanden en dat vooral de
gebruiksfrequentie van de direct opvraagbare bankdeposito's op die be-
wegingen reageert.

Tabel 4.

FINANCIELE VERPLICHTINGEN VAN DE PARTICULIEREN

(Veramieringen in milierden franken)

Verplichtingen
van

eenmanszaken 1

Huisvestings-
kredietenVerbruikskredieten

1972 .................................... + 9 + 29 + 14
1973 .................................... + 7 + 39 + 19
1974 .................................... + 4 + 4l + 20
1975 .................................... + 9 + 45 + 22
1976 .................................... + 25 + 73 + 19
1977 .................................... + 21 + 79 + 43
1978 .................................... + 15 + 97 + 23
1979 .................................... + 19 +106 + 23

1979 Eerste 10 maanden ............ + 15 + 84 + 11
1980 Eerste 10 maanden ......... v + 3 + 71 12

Totaal

+ 52
+ 65
+ 65
+ 76
+117
+143
+135
+148

+110
+ 62

l De financiële verplichtingen van eenmanszaken worde~ geraamd onder ~e~r op grond van gegevens .va~. de Risico-
centrale over de verdeling van de opgenomen kredieten van fr. 1 miljoen of meer volgens de juridische vorm
van de begunstigde, bij dc nanken , de .. Nutio.nale Maatscheppij voor J{r~diet aan de N,ijverhe!d en ?e Alget;lene
Spaar- en Lijfrentekas, op grond van gelijkaardige gegevens over de verdeling van de kredietopeningen bij de private
spaarkassen en op grond van gegevens gepubliceerd in de jaarverslagen van de Nationale Kas voor Beroepskrediet en
het Nationaal Instituut voor Landbouwkrediet, Er zij aangestipt dat men geen verplichtingen tegenover het buitenland
of in de vorm van aandelen en obligaties in aanmerking neemt, nuugeaien deze geacht worden geheel door vennootschappen
te zijn nangegnnn,

De financiële verplichtingen van de particulieren stegen gedurende
de eerste tien maanden met fr. 62 miljard, tegen fr. 110 miljard in 1979.
De achteruitgang tekende zich in alle categorieën van verplichtingen af.
Het beroep op het verbruikskrediet nam af van fr. 15 miljard in 1979
tot fr. 3 miljard, onder meer ten gevolge van de vermindering van de aan-
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kopen van wagens en van de daaraan verbonden financieringen. Samen
met de verzwakte activiteit in het bouwbedrijf is de groei van de huis-
vestingskredieten eveneens aanmerkelijk verminderd. De verplichtingen
van eenmanszaken, ten slotte, zijn met fr. 12 miljard gedaald, terwijl ze in
1979 met fr. 11 miljard waren gestegen.

b) Vennootschappen

Het bruto-inkomen van de vennootschappen - d.w.z. hun bruto
exploitatie-overschot, inclusief de financiële lasten, de te betalen directe
belastingen, de uit te keren dividenden en tantièmes en de afschrij-
vingen - zou in 1980 licht gestegen zijn. Tegen vaste prijzen zou
er evenwel een daling zijn geweest. Deze zou niet toe te schrijven zijn
aan het verloop van het verkoopvolume - dat is toegenomen -, maar
aan een vermindering van de winstmarge, d.w.z. van de verhouding
tussen het bruto-inkomen en de waarde van de verkopen.

Deze winstmarge vermindert wanneer, per eenheid produkt, de ver-
koopprijs minder sterk toeneemt dan de kostprijs. Dit is wat zich vorig
jaar voordeed in de verwerkende nijverheid in haar geheel beschouwd,
terwijl dit nauwelijks het geval was geweest in 1979. Enerzijds zou de
stijging van de verkoopprijs 5,5 pct. hebben bedragen op de binnenlandse
markt en 12 pct. bij de uitvoer, of gemiddeld 8 pct.; anderzijds zou die
van de belangrijkste bestanddelen van de kostprijs zowat 13 pct. hebben
bereikt. Dit gemiddelde percentage omvat een forse prijsstijging -
met bijna 20 pct. - van de ingevoerde produktiegoederen, in hoofdzaak
ten gevolge van de stijging van de energieprijzen, en een veel geringere
verhoging van de binnenlandse kosten : zowat 5,5 pct. voor de loonkosten
per eenheid produkt - een vermeerdering met 8,5 pct. van de loonkosten
per tewerkgestelde werd namelijk ten dele gecompenseerd door een verbe-
tering met 3 pct. van de produktiviteit - en ongeveer 6 pct. voor de aan-
kopen bij andere sectoren van de economie.

De winstmarge van de niet-industriële vennootschappen vertoonde
vermoedelijk niet dezelfde ongunstige ontwikkeling. Hoewel de loonkosten
per eenheid produkt in deze sector ongetwijfeld iets sneller zijn gestegen
dan in de verwerkende nijverheid, doordat de produktiviteit er trager
toeneemt, zijn de verkoopprijzen er waarschijnlijk ten minste even sterk
gestegen als die kosten.

24



Grafiek 7.

KOST- EN VERKOOPPRIJZEN IN DE VERWERKENDE NIJVERHEID

(Procentuele verandering t.O.V. het voorgaande iaar)

KOSTPRIJZEN

loonkosten per eenheid prodvkt in de verwerkende nijverheid

Gemiddelde waarde per eenheid produkt van de aankopen bij de andere
sectoren van de economie l

Gemiddelde waarde per eenheid ingevoerde produktiegoederen

40 40

VERKOOPPRIJZEN

~ Groothandelsprijzen van de afgewerkte industriële produkten

40
Gemiddelde waarde per eenheid produkt bij de uitvoer van de

Belgisch-Luxemburgse Economische Unie 40

GEWOGEN GEMIDDELDE KOST- EN VERKOOPPRIJZEN

EZ2l Kostprijzen 2

~ Verkoopprijzen
40 40

~ ~ ri ~ ~ f77Iw;l ~ ~ ~
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Bronnen Loonkosten per eenheid produkt in de verwerkende nijverheid : Europese Economische Gemeénschep. Bereke.
nin gen van de Nationale Rank van België. Loonkosten per eenheid produkt in de bedrijfstakken niet behorend
tot de verwerkende nijverheid : Nationale Bank van België. Gemiddelde wnarde per eenheid In- en uitvoer :
Nationaal Instituut voor de Statistiek. Berekeningen van de Nationale Bank van België. Groothandelsprijzen
van afgewerkte industriële produkten : Ministerie van Economische Zaken. Gewogen gemiddelde kost- en
verkoopprijzen : berekeningen van de Nationale Bank van België; wegingscoëfficiënten vun de Europese
Economische Gemeenechap.

1 Gemeten aan de loonkosten per eenheid produkt in de bedrijfstakken niet behorend tot de verwerkende nijverheid.
2 Gewogen gemiddelde van de loonkosten per eenheid produkt in de verwerkende nijverheid, de loonkosten per eenheid

produkt in de bedrijfstakken niet behorend tot de verwerkende nijverheid en de gemiddelde waarde per eenheid inge-
voerde goederen.

3 Gewogen gemiddelde van de groothandelsprijzen van afgewerkte industriële produkten en vau de gemiddelde waarde
per uitgevoerde eenheid.
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De beschouwingen ten aanzien van het bruto-inkomen van de ven-
nootschappen dienen te worden aangevuld met enkele gegevens betref-
fende de weerslag van de financiële verrichtingen.

De vermeerdering van de bruto financiële lasten, die 29 pct. bedroeg
in 1979, zou opgelopen zijn tot 37 pct., waarvan 27 pct. ten gevolge van
de stijging van de gemiddelde kostprijs van de verplichtingen en de rest,
namelijk 10 pct., ten gevolge van de toeneming van het bedrag van die
verplichtingen. In absolute waarde zou die vermeerdering fr. 54 miljard
hebben bedragen, terwijl die van de loonkosten fr. 104 miljard zou hebben
bereikt; de verhouding tussen de eerste en de tweede vermeerdering zou
dus 52 pct. hebben bedragen. Hoewel ze in de loop van het voorbije
decennium vrij sterk is gestegen, lag de gemiddelde verhouding tussen
de gezamenlijke bruto financiële lasten en de loonsom in 1980 aanzienlijk
beneden deze marginale verhouding: ze zou iets minder dan 15 pct. hebben
bedragen.

Zijn de bruto financiële lasten in 1980 aanmerkelijk gestegen, dan
was dit ook het geval met de opbrengst van de financiële beleggingen.
Over het geheel beschouwd, heeft deze laatste stijging de eerste dus
gedeeltelijk gecompenseerd : de aangroei van de netto financiële lasten
- d.w.z. het verschil tussen de brutolasten en de opbrengst van de
beleggingen - zou beperkt gebleven zijn tot 38 pct. van de stijging van
de loonkosten.

Verminderd met de betaalde netto financiële lasten, maar verhoogd
met de ontvangen subsidies, die gestegen zijn, zou het bruto-inkomen van
de vennootschappen 8,1 pct. van het bruto nationale produkt hebben
bereikt, tegen 8,9 pct. in 1979.

Aangezien het aandeel van de directe belastingen, van de dividenden,
tantièmes en giften en van de afschrijvingen in het bruto nationale produkt
nagenoeg ongewijzigd bleef, komt de relatieve achteruitgang van' het
bruto-inkomen in hoofdzaak tot uitdrukking in het verloop van de niet-
uitgekeerde winst. In vergelijking met het voorgaande jaar verminderde
deze met ongeveer 0,6 pct. van het bruto nationale produkt.

Om deze cijfers te berekenen, werd voor de waardering van de af-
schrijvingen en van de verwerkte grondstoffen gebruik gemaakt van de
methode van de vervangingskosten. Hanteert men een andere methode,
met name die van de historische kostprijs, dan ligt het peil van de niet-
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Grafiek 8.

BRUTO FINANCIELE LASTEN VAN DE VENNOOTSCHAPPEN 1

r---'1 Verandering van de financiële lasten t.o.v . hel voorafgaande jaar (in procenten)
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Grafiek 9.

INKOMENSREKENING VAN DE VENNOOTSCHAPPEN l

(In procenten van het bruto nationale produkt tegen marktpriizen, in uierkeliike prijzen}

r?E Niet-uitgekeerde winsten

En Dividenden, tantièmes en giften 2

m Directe belastingen

EJ:a Afschrijvingen

Methode van de historische kosten
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[I. Methode de vervangingskasten
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1 Kepiteulvennootechuppen en personenvennootschappen (inclusief de overheidsbedrijven).
2 De bedragen betreffende de directe belastingen en de dividende n, tantièmes en giften zijn ôvergenomen uit de nut.ion ale

rekeningen.
3 Die methode waardeerf de afschrijvingen en de verwerkte voorrndeu tegen historische kostprijs, hetgeen leidt' tot een

overschatting von de nettowinst waarvan de omvang afhangt van het influtie percen tage . vlnar , anderzijds, verwezenlijken
de vennootschappen in cen periode van inflatie, in de mate dat zij een beroep doen op leningen, een niet-gehoekte
winst die gelijk is aan het produkt var. het uitstaande bedrug van hun schuld nun het begin van de periode en het
inflatiepercentage gedurende de periode. Enkel wanneer het ui tst nunde bedrag van de schuld vun een vennootschap
gelijk is aan de waarde van haar vastleggingen en van huur voorraden aan het begin van de periode, wordt haar netto-
winst niet overschat door de methode van boeking tegen historische kostprijs.

4 De boeking van de afschrijvingen [11 de verwerkte voerraden volgens die methode geeft doorgaans een onderschatting
van de nettowinst i en kei indien de vennootschappen het geheel van hun invester-ingen in vast- kapitaal en in voorraden
gefinancierd hebben met eigen middelen, geeft de methode van boeking tegen vervun gingskost en een juiste raming van
de nettowinst. De methode van boeking die het best zou nnnsl ui te n bij de werkelijkheid ligt wellicht tussen de
methode van de historische kosten en die der vervangingskosten.

uitgekeerde winst systematisch hoger, maar de ontwikkeling in 1980 gaat
in dezelfde richting, hoewel de achteruitgang minder scherp is (0,4 pct.
van het bruto nationale produkt). Zoals uit de noten 3 en 4 van grafiek 9
blijkt, geeft de ene zowel als de andere methode slechts correcte resultaten
in bepaalde extreme onderstellingen; om de voorstelling van de in dit
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hoofdstuk beschreven ontwikkelingen niet nutteloos ingewikkeld te maken,
leek het aangewezen de commentaar te beperken tot de gegevens van een
enkele soort; de gegevens berekend volgens de methode van de vervan-
gingskosten kregen de voorkeur, omdat zij in beginsel rechtstreeks verge-
lijkbaar zijn met die betreffende de financiële activa en verplichtingen.

Voegt men de afschrijvingen bij de niet-uitgekeerde winsten, dan
verkrijgt men de brutobesparingen, d.w.z. het geheel van de eigen

Grafiek 10.

KAPITAALREKENING VAN DE VENNOOTSCHAPPEN

(In procenten van het bruto nationale produkt tegen marktprijzen, in werkelijke prijzen)
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Bronnen : Nationaal Instituut. voor de Statistiek. Berekeningen en ramingen van de Nationale Bank van België.
1 Inclusief de VBn de overheid ontvangen kredieten en de deelnemingen van deze laatste.
2 Waarbij de verwerkte voorraden worden geraamd volgens de methode van de vervangingskosten.
3 Brutovorming van vast kapitaal en verandering van de voorraden, met inbegrip VBn sommige statistische aanpassingen.
4 Verschil tussen, enerz ijds, de brutobesparingen en de netto kapitaaloverdrachten en, anderzijds, de bruto binnenlandse

kapitaalvorming.
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middelen van interne oorsprong van de vennootschappen. Deze bespa-
ringen zijn teruggelopen van 4,8 pct. van het bruto nationale produkt
in 1979 tot 4,3 pct.

Rekening houdend met de ontvangen netto kapitaaloverdrachten,
lichtjes toegenomen tot 1,9 pct. van het bruto nationale produkt, zouden de
totale eigen middelen waarover de vennootschappen konden beschikken
om hun bruto kapitaalvorming te financieren teruggelopen zijn van 6,6 pct.
van dit produkt in 1979 tot 6,2 pct.

Die kapitaalvorming zelf, die reeds in het voorgaande jaar een duidelijk
herstel had te zien gegeven, zou daarentegen nog vrij fors zijn toegenomen:
de voorraadvorming was minder belangrijk dan in 1979, maar de inves-
teringen in vast kapitaal zouden toegenomen zijn met iets meer dan 17 pct.
naar waarde en met meer dan 10 pct. naar volume. De omvang van deze
groei werd ongetwijfeld beïnvloed door de opgaande conjune tuurfa se van
1978-1979, de verbetering van de eigen middelen - niet-uitgekeerde
winst en afschrijvingen - die hiermee gepaard ging, de steeds aanwezige
noodzaak van rationalisering van het produktieapparaat en, in sommige
sectoren - zoals de ijzer- en staalnijverheid en de scheepsbouw -, de
uitvoering van herstructureringsplannen uitgewerkt in overleg met de
overheid. De expansie van de vaste kapitaalvorming was bijzonder duidelijk
in het geheel van de verwerkende nijverheid - vooral in de staalsector, de
metaalverwerkende nijverheid, de aardolie- en de textielindustrie - als-
mede in de extractieve nijverheid, de waterbedrijven, de banken en de
verzekeringsmaatschappijen; in de handel, het vervoer en verkeer bleef
ze meer beperkt, terwijl in het bouwbedrijf en de landbouween achter-
uitgang werd opgetekend.

In totaal zou de bruto binnenlandse kapitaalvorming door de vennoot-
schappen 9,4 pct. van het bruto nationale produkt hebben bereikt, tegen
9,1 pct. in 1979. Aangezien deze verhoging samenviel met de verminde-
ring van de eigen middelen waarvan hiervoor sprake was, zouden de netto
financieringsbehoeften gegroeid zijn van 2,5 tot 3,2 pct. van het nationale
produkt, zoals reeds in hoofdstuk 2. l werd gezegd.

De wijze waarop deze behoeften werden gedekt is slechts bekend
voor de eerste tien maanden. Gedurende deze periode bereikten deze

1 Synthese van het verloop van de inkomens en de bestedingen in België.
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behoeften, volgens de financiële gegevens, fr. 109 miljard, tegen fr. 43 mil-
jard in 1979. Om deze gestegen behoeften te dekken, hebben' de vennoot-
schappen hun vorming van financiële activa aanmerkelijk verminderd
(fr. 23 miljard, tegen fr. 69 miljard) en meer schulden aangegaan
(fr. 132 miljard, tegen fr. 112 miljard).

De geringere vorming van financiële activa door de vennootschappen
deed zich zowel voor in .de tegoeden op het buitenland als in de activa
op België. De eerste zijn met fr. 11 miljard gedaald, terwijl ze gedurende

Tabel 5.

VORMING VAN FINANCIELE ACTIVA DOOR DE VENNOOTSCHAPPEN l

(Mil;arden franken)

Op België
Op het Eindtotaal

in Belgische

I
in buitenlandse I buitenland

franken valuta's Tot aa l

1972 ........................... + 16 . .. + 16 + 14 + 30
1973 ........................... + 43 + 2 + 45 + 8 + 53
1974 ........................... + 20 + 6 + 26 + 3 + 29
1975 ...................... :..... - 4 + 6 + 2 - 8 - 6

1976 ........................... + 59 + 8 + 67 + 19 + 86
1977 ........................... " . + 4 + 4 + 2 + 6
1978 ........................... + 35 - 6 + 29 + 20 + 49
1979 ........................... + 39 + 8 + 47 + 21 + 68

1979 Eerste 10 maanden ... + 53 + 7 + 60 + 9 + 69
1980 Eerste 10 maanden v + 23 + 11 + 34 - 11 + 23

l Zie noot l van tabel 3.

de eerste tien maanden van 1979 met fr. 9 miljard waren toegenomen; deze
ontwikkeling is toe te schrijven aan de beweging van de directe investe-
ringen. De financiële activa op België zijn, van hun kant, minder snel
gestegen dan in 1979 en dit uitsluitend wegens de merkelijk tragere groei
van de activa in Belgische franken; de vorming van activa in deviezen
is daarentegen toegenomen.

De vermeerdering van de nieuwe financiële verplichtingen van de
vennootschappen gedurende de eerste tien maanden van 1980 (fr. 132
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Tabel 6.

FINANCIELE VERPLICHTINGEN VAN DE VENNOOTSCHAPPEN

(Veranderingen in miljarden franken)

Kortlopende tegenover Langlopende tegenover 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 uitgiften van

bedrijven obligaties aandelen

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 +41 (+ 15) + 13 + 2 + 21 + 77 + 138

1976 .............................. + 57 + 8 + 65 + 37 (- 4) + 22 ... + 29 + 88 + 153

1977 .............................. + 54 + 17 +71 + 27 (+ 16) + 1 + 9 + ,28 + 65 + 136

1978 .............................. + 34 + 9 + 43 + 48 (+ 17) + 8 + 10 + 35 +101 + 144

1979 .............................. + 87 + 4 + 91 + 31 (+ 1) . .. + 6 + 31 + 68 + 159

1979 Eerste 10 maanden ...... + 58 + 1 + 59 + 26 ( ... ) + 4 + 5 + 18 + 53 + 112
1980 Eerste 10 maanden ... v + 53 + 1 + 64 + 35 ( ... ) + 4 + 1 + 28 + 68 + 132



miljard), in vergelijking met 1979 (fr. U2 miljard), is hoofdzakelijk terug
te vinden. in het verloop van de langlopende verplichtingen, wat onder
meer kan worden toegeschreven aan het feit dat de kosten van de kortlo-
pende kredieten in de eerste maanden van het jaar snel gestegen zijn tot
een historisch maximum, terwijl de rente van de langlopende kredieten
slechts met vertraging en in minder sterke mate werd opgetrokken. De
langlopende schulden waarvan de stijging belangrijker werd, zijn die te-
genover het buitenland, ten dele omdat een aantaloverheidsbedrijven zich
voor belangrijker bedragen tot de buitenlandse markten hebben gewend,
en die tegenover de Belgische financiële instellingen; het beroep op de
Belgische niet-financiële sectoren was daarentegen nog kleiner dan het
jaar voordien; zo hebben de openbare nutsbedrijven, in hoofdzaak elek-
triciteitsbedrijven, in tegenstelling tot 1979, geen openbare uitgiften van
aandelen meer gedaan.

c) Overheid

De indrukwekkende verruiming - meer nog dan de voorgaande jaren
- van de netto financieringsbehoeften van de overheid, van 9,4 pct. van
het bruto nationale produkt in 1979 tot U,8 pct. in 1980, werd reeds ver-
meld in hoofdstuk 2. 1. In de vreemde landen die voorkomen in grafiek U,
waren deze behoeften duidelijk kleiner, behalve in Italië waar ze onge-
veer dezelfde hoogte bereikten als in België.

In hetzelfde hoofdstuk 2. werd uiteengezet dat de stijging van de be-
hoeften van de Belgische overheidin J980 te wijten was aan de toeneming,
in verhouding tot het nationale produkt, van de uitgaven voor verbruik
en voor kapitaalvorming en aan de inkrimping van het beschikbare
inkomen, d.i. het overschot van de ontvangsten van allerlei aard op de
transferuitgaven (betalingen van interesten op de openbare schuld, van
werkloosheidsuitkeringen, enz.). Door de verrichtingen van de overheid
enigszins anders te groeperen, kan eveneens worden aangetoond dat
de vorenvermelde toeneming toe te schrijven is aan de zwakke stijging
van de ontvangsten en aan de duidelijke vermeerdering van de uitgaven
van alle aard (met inbegrip dus van de transferuitgaven); dit werd in het
onderhavige hoofdstuk gedaan.

1 Synthese van het verloop van de inkomens en de bestedingen in België.
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De door de overheid geïnde fiscale en parafiscale ontvangsten 1 zou-
den met 5,6 pct. toegenomen zijn, wat een lager groeitempo is dan dat
van het bruto nationale produkt, geraamd op 6,7 pct. De verhouding

Grafiek Il.

INTERNATIONALE VERGELIJKING VAN DE NETTO FINANCIERINGSVERMOGENS (+)
EN -BEHOEFTEN (- ) VAN DE OVERHEID 1

(In procenten van het bruto nationale produkt)

Frankrijk

Verenigd Koninkrijk

Bondsrepubliek Duitsland

Nederland
Itolië

België

-8

-4- 4

-8

-12 -12

1972 1974 1976 1978 1980 r

Bronnen,' België : zie tabel 7. Nedertand ; Minister ie van Fiuanciôu. Overige landen : Organisat.ie voor Economische
Samenwerking en Ontwikkeling.

l De gegevens 'voor België en voor Nedertand cmvnt t en de overheidsuitgaven voor het verlenen van kredieten en het
verwerven van deelnemingen ell zijn dus niet. volledig vergelijkbaar met die vnn de overige landen, wnn r dit niet het
gevat is. De verschillen hebben evenwel slechts een beperkte invloed op het verloop in de tijd van de respcctieve saldi.

tussen deze twee grootheden, m.a.w. de fiscale en parafiscale druk, zou
dus gedaald zijn : deze daling, al is ze tot op zekere hoogte van toevallige
aard, steekt af tegen de ononderbroken toename van deze druk tijdens

1 Zie Bijlage 6, tabel 2.
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de voorgaande jaren en ook tegen de algemene stijging in het buitenland.
Ondanks deze afwijkende evolutie zou deze druk in België aanzienlijk
hoger gebleven zijn dan in de overige landen vermeld in grafiek 12, Ne-
derland uitgezonderd. Hij zou ook lager geweest zijn dan in enkele lid-
staten van de Europese Economische Gemeenschap, die niet voorkomen
in deze grafiek, alsmede in Noorwegen en in Zweden.

Is de fiscale en parafiscale druk niet toegenomen zoals de voorgaande
jaren, dan is dat onder meer het gevolg van een stel maatregelen die

Grafiek 12.

FISCALE EN PARAFISCALE LASTEN

BELGIE
(in procenten van het bruto nationale produkt)

~ Bijdragen voor sociale zekerheid

E2ZJ Indirecte belastingen

~ Directe belastingen

ISSS Erfenisrechten
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INTER·NA TlONALE VERGELIJKING
[totcol in procenten van' het brulo

binnenlandse produkt)

Nederland

België

Frankrijk
Bondsrepubliek Duitsland
Verenigd Koninkrijk

Italië
Verenigde Sto ten 50
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1980 r 1972 1974 ,976 1978 1980 r

Bronnen België: Nationaal InsUtllll~ voor de S.t.n~istîeJ,; en ]\I.inis,terie vun.,. }'inrl.l1.c,iën. Berekeningen vun de ~atio~ale
Bank vuu Itclgië. Interuut.iounle vtn-gelijkiug : Organtsnt!e voor Economische Sumenwerking en Ontwikkeling,
behalve voor de lusten VUil Nederlund en België in lU80 die geraamd werden op basis vun nationale bronnen.

1 Met inbegrip van de bijdragen van de beambten voor overlevingspensioenen (weduwen en wezen). ,
2 Met inbegrip vnn de nls eigen middelen aan de Europese Cemeensclmppen ufgcdrngen ontvangsten (In hoofdzaak douane-

rechten Cil, vunnf 1\)7!), L'Cil dt-cl vau de helusting over de toegevoegde waarde}, de landhouwheffingell en de heffingen
vau de Europese (Ieuieen schnp voor Kolen ell xtuul.
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genomen werden ter uitvoering van het regeerakkoord van 15 mei, dat,
onder andere doeleinden, een indijking van de fiscale druk voor de par-
ticulieren en de aanmoediging van de bedrijfsinvesteringen beoogde.

Deze maatregelen drukten het rendement van de directe belastingen
door de afschaffing van de samenvoeging van de beroepsinkomens van
de echtgenoten en door een gunstiger aanslagvoet toe te staan aan de ge-
zinnen waarin een enkele echtgenoot een beroepsinkomen geniet, voor zo-
ver, in beide gevallen, het beroepsinkomen niet hoger ligt dan fr. 600.000.
Een reeks andere factoren van technische of administratieve aard werkten
in dezelfde zin. Zo werden in 1980 de ontvangsten van de Schatkist niet
meer opgedreven door de dubbele inning van gemeentelijke opcentiemen,
zoals dit in 1979 en nog meer in 1978 gebeurd was. Bovendien zou een
vertraging zijn opgetreden in de inkohiering van de belasting van de par-
ticulieren, omwille van administratieve moeilijkheden in verband met de
hervorming van het belastingstelsel, evenals in de inning van de onroe-
rende voorheffing die voor de eerste keer berekend werd op basis van de
nieuwe kadastrale inkomens. In totaal zou het expansietempo van de di-
recte belastingen, dat, ten gevolge van de progressie van de belasting-
schalen, normaal dat van het bruto nationale produkt overtreft, slechts
3,9 pct. bereikt hebben.

De stijging van de indirecte belastingen, van haar kant, werd afge-
remd, enerzijds door een maatregel ten gunste van de investeringen van
de ondernemingen, met name de invoering, vanaf 1 juli, van de volledige
aftrekbaarheid van de belasting over de toegevoegde waarde op de goe-
deren die voor deze investeringen werden aangekocht, en anderzijds door
de zwakte van de vastgoedmarkt die een daling van de opbrengst van de
registratierechten veroorzaakte. De lagere opbrengst te wijten aan deze
factoren werd slechts gedeeltelijk gecompenseerd door de bijkomende
ontvangsten in hoofdzaak toe te schrijven aan de verhogingen, tegen eind
1979 en in 1980, van de accijnzen op minerale oliën en aan de verzwaring
van de verkeersbelasting, zodat de gezamenlijke indirecte belastingen zou-
den zijn toegenomen met 5,5 pct., dat wil zeggen trager dan het bruto
nationale produkt.

De stijging met 8,1 pct. van de bijdragen voor sociale zekerheid, die
sneller verliep dan die van het bruto nationale produkt, houdt verband met
de aangroei van de loonsom, die ook sneller was dan die van het nationale
produkt; ze vloeit daarenboven voort uit maatregelen die, vanaf loktober,
de invoering beoogden van een bijdrage ten laste van de gepensioneerden
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en een verhoging van de plafonds en van de tarieven voor de berekening
van de bijdragen van de sector « gezondheidszorg n ,

Buiten de fiscale en parafiscale ontvangsten waarvan pas sprake was,
beschikte de overheid, zoals elk jaar, over sommige andere ontvangsten,
waarvan die herkomstig van de financiële instellingen van de overheids-
sector aanmerkelijk zijn toegenomen. De som van deze fiscale, parafis-
cale en overige ontvangsten zou gestegen zijn met ongeveer 6 pct.

Het groeitempo van de gezamenlijke overheidsuitgaven 1 zou 10,7 pct.
bedragen hebben, waardoor het ruimschoots, en zelfs meer dan tijdens het
merendeel van de voorgaande jaren, dat van het bruto nationale produkt
overtrof. In tegenstelling met dat van de ontvangsten werd het, althans
rechtstreeks, weinig beïnvloed door politieke beslissingen, maar vloeit het
voort uit internationale en nationale omstandigheden (weerslag op de Bel-
gische rentetarieven van het monetair beleid van sommige vreemde landen,
recessie) en uit vroeger door de overheid aangegane verbintenissen. .

Uit een analyse van de verschillende soorten lopende uitgaven blijkt
immers dat de rentelast van de overheidsschuld het sterkst zou gestegen
zijn, namelijk van fr. 167 miljard in 1979 tot fr. 212 miljard. Deze aangroei
met meer dan 25 pct., d.i. het snelste stijgingstempo van de laatste de-
cennia, vloeit terzelfder tijd voort uit het zeer hoge peil van de rente-
tarieven - en inzonderheid van de korte-termijntarieven waarvan het
jaargemiddelde een historisch maximum bereikte - en uit de uitzonder-
lijke stijging van de overheidsschuld in het recente verleden.

Aan de andere kant heeft de nieuwe verslechtering op de arbeidsmarkt
aanleiding gegeven tot een stijging van het gemiddelde aantal werklozen
en begunstigden van de maatregelen ter bevordering van de werkgelegen-
heid, doorgaans « Plan-Spitaels )) genoemd. Deze evolutie, evenals de in-
voering van een stelsel van premies aan de bedrijven ter aanmoediging van
aanwervingen, « Plan-Dewulf » genoemd, zouden de uitgaven voor werk-
loosheid en tewerkstelling met nagenoeg ] 5 pct. hebben doen toenemen.

Het stijgingstempo van de overige lopende uitgaven - te weten die
welke in principe samendrukbaar zijn - lag beduidend lager dan dat
van de twee hierboven geanalyseerde categorieën. Het steeg evenwel nog

1 Zie Bijlage 6, tabel 3.
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een weinig uit boven dat van het bruto nationale produkt, alsook boven het
stijgingstempo van de verbruiksprijzen (6,6 pct.), dus boven wat men de
« nulgroei »<norm pleegt te noemen.

In totaal zouden de lopende uitgaven met 10 pct. gestegen zijn.

De duidelijke expansie van de gezamenlijke kapitaaluitgaven, die
nagenoeg 16 pct. bereikte, dient voornamelijk in verband te worden ge-

Tabel7.

NETTO FINANCIERINGSBEHOEFTEN VAN DE OVERHEID

Gezrunen-

Overige Sta t istische Geenmen- lijke
Plaatselijke Sociale overheid inSchatkist centrale overheid 2 zekerheid 3

aanpassing lijke
prOCCJ1{,CIloverheid 1 4 overheid 5 van het

bruto

(!rfiljardcn franhen)
nutiounle
produkt

1972 ..................... 64 22 7 + 15 14 92 5,8
1973 ..................... 51 20 16 + 17 25 95 5,3
1974 ..................... 57 21 20 + 18 11 91 4,3
1975 ..................... 110 23 23 + 20 22 158 6,8
1976 ..................... 133 21 29 + 1'2 31 202 7,6
1977 ..................... 168 18 19 + 16 30 219 7,7
1978 ..................... 183 10 27 + 3 31 248 8,1
1979 ..................... 212 29 29 6 29 305 9,4
1980 .................. r 297 22 45 16 29 409 11,8

Bronnen: Schutkist : zie tabel 8. Overige centrale overheid en plaatselijke overheid : Nnt.ionnlc Dank van België.
Sociale Zekerheid : Nationaal Instituut voor de Statistiek.

1 Veranderingen in de gedebudgetteerde schuld ten laste van de Schatkist en in de net toschuld van semrnige instellingen
van de centrale overheid, exclusief de Schatkist. Zie Bijlage ti, tabel 5, rubriek 4.

2 Veranderingen in de nettoverplichtingen tegenover het Gemeentekrodief van België en de andere Iinnuciêle instellingen,
en netto-uitgiften van leningen in Belgische franken en in buitenlandse valuta's.

3 Lopende besparingen van de instellingen var. sociale zekerheid, met inbegrip van de Dienst. voor Overzeese Sociale
Zekerheid en de Fondsen voor Bestaanszekerheid, verminderd met hun investeringen.

4 De reden waarom bij de optelling van de behoeften van de verscheidene subsectoren niet. de totale behoeften verkregen
worden is dat eerst- en laatstgenoemde niet volgens dezelfde methode konden opgetekend worden. De behoeften van de
verscheidene subsectoren (behalve die van de Sociale Zekerheid) kunnen slechts geraamd worden door de verandering
van hun netto financiële verplichtingen op te tekenen, wat effectieve Letnlingen geeft. De methode, gebruikt om de
totale behoeften te ramen, die van die aard moet zijn dat ze cijfers oplevert die verenigbaar zijn met de finnncieriugs-
behoeften en het finaneieringsvermogen van de overige sectoren van de economie en van het buitenland, tekent, in
bepaalde gevallen, de betalingen op wanneer ze opvruagbanr worden. De statistische nnnpnsaing vloeit dus gedeeltelijk
voort uit verschillen in de boekiugsdnre , mnn r wuurschijnlijk voornamelijk uit vergissingen Cil weglatingen in de
optekening van de netto financiële verp licht.ingen vnn de verscheidene subsectoren en in die van de totale behoeften.

5 De netto financieringshehoeften VOn de gezamenlijke overheld stemmen overeen met het verschil tussen de ontvangsten en
de uitgaven yan de gezamenlijke overheid opgetekend in Bijlage 0, tabellen 2 en 3.

bracht met de nog snellere uitbreiding van de door de overheid verwezen-
lijkte investeringen. Laatstgenoemde evolutie zou zijn voortgevloeid uit de
uitvoering van omvangrijke, vroeger gesloten contracten, aangezien de
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Regering, gelet op de reeds aanzienlijke omvang van de financieringsbe-
hoeften, opnieuw beslist heeft het investeringsprogramma, dat op zichzelf
reeds gematigd was, slechts gedeeltelijk vrij te geven.

De uiteenlopende evolutie van de overheidsontvangsten en -uitgaven
verhoogde de netto financieringsbehoeften van de overheid van fr. 305 mil-
jard in 1979 tot fr. 409 miljard.

Deze vergroting van de netto financieringsbehoeften vloeit voorname-
lijk voort uit de verrichtingen van de Schatkist, waarvan het deficit
fr. 297 miljard bedroeg in 1980, tegen fr. 212 miljard het voorgaande jaar
[kolom (h) van tabel 8]. Deze stijging met fr. 85 miljard werd slechts ten
belope van fr. 47 miljard gefinancierd via de traditionele financierings-
wegen buiten de Bank [kolom (g) van tabel 8]. Bovendien onderging de
structuur, volgens de looptijd, van de aldus verkregen financieringsmid-
delen een geweldige wijziging : duidelijk groter aandeel van de vlottende
schuld (fr. + 103 miljard) en kleiner aandeel van de geconsolideerde schuld
(fr. - 56 miljard) [kolommen (e) en (f) van tabel 8]; het feit dat de korte-
termijntarieven gedurende een groot deel van het jaar hoger lagen dan de
lange-termijntarieven evenals de stijgingsvooruitzichten van deze laatste,
hebben de financiële instellingen er inderdaad toe aangezet veeleer in te
schrijven op schatkistcertificaten dan op staatsobligaties.

De stijging van de schuld, die aanleiding heeft gegeven tot een schep-
ping van liquiditeiten door de Bank, was dan ook sterker dan het voorgaan-
de jaar: fr. 117 miljard, tegen fr. 79 miljard [kolom (d) van tabel 8]. Het ver-
schil van fr. 38 miljard, en zelfs meer, komt tot uiting in een grotere
uitgifte van leningen in buitenlandse valuta's : de opbrengst hiervan be-
droeg fr. 92 miljard, of fr. 50 miljard meer dan het voorgaande jaar. De
portefeuille schatkistcertificaten die het Rentenfonds financiert door mid-
del van de bijzondere bijstand die het daartoe van de Bank verkrijgt,
is daarentegen minder gestegen dan in 1979.

Als gevolg van deze ontwikkelingen bereikte de vorenvermelde bijzon-
dere bijstand, waarvan de grens in de loop van het jaar van fr. 60 totêû mil-
jard verhoogd werd, op 31 december fr. 77 miljard; op dezelfde datum be-
reikte het bedrag van de schuld in buitenlandse valuta's van de Schatkist,
zowel op korte als op lange termijn, fr. 153 miljard.

De niet op de begroting ingeschreven uitgaven zouden voor de cen-
trale overheid aanleiding hebben gegeven tot minder hoge netto finan-
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cieringsbehoeften dan in 1979. Verscheidene soorten uitbetalingen zouden
afgenomen zijn, onder andere de bedragen die de Nationale Maatschappij

Tabel 8.

DEKKING VAN DE NETTO FINANCIERINGSBEHOEFTEN VAN DE SCHATKIST

(Miljarden franken)

Verenderingen van de schutden die geleid Veranderingen vnu de
hebben tot een schepping van liquiditeiten over-ige schulden

door de Nationale Dank van België in Belgische franken

Schatkist-
certifi-

Schatkist- eaten aan- Eind-
eert.ifi- gehouden Schuld ill totnul 2door hetenten in Renten- buiten- Totaal

het bezit fonds eu landse
Vlottende Gevestigde Totaal

van de
Bank gefinnn- valuta's l

(marge) cierd door
voorschot-
ten van

(d) =de Bank (a) + (b) (g) = (h) =
(a) (h) (c) + (c) (e) (£) (e) + (f) (d) + (g)

1972 ........................... - 4 + 2 - 14 - 16 + 2 + 78 + 80 + 64

1973 ........................... - 1 - 2 - 4 - 7 - 4 + 62 + 58 + 51

1974 ........................... + 5 . .. - 2 + 3 + 3 + 51 + 54 + 57

1975 ........................... - 1 + 3 - 1 + 1 + 14 + 95 +109 +110

1976 ........................... + 16 + 1 - 1 + 16 + 35 + 82 +117 +133

1977 .................... :....... + 16 ... - 1 + 15 + 18 +135 +153 +168

1978 ..................... '...... . .. + 13 + 12 + 25 + 14 +144 +158 +183

1979 ........................... . .. + 37 + 42 + 79 + 7 +126 +133 +212

1980 ........................... . .. + 25 + 92 +117 +110 + 70 +180 +297

1 Gelet op het feit dat de Schatkist hun opbrengst tegen Belgische franken ufst aut aan de Nationale Baule vun België,
leiden deze leningen iu buitenlandse vnlutn's eveneens tot een schepping vun liquidi teit en door de Buuk.

2 Zie Bijlage 6, tubel 5, rubriek 3.

voor Krediet aan de Nijverheid voor rekening van de Staat ter beschikking
van de ijzer- en staalnijverheid stelde.

De netto financieringsbehoeften van de overige subsectoren van de
overheid zouden groter geweest zijn.

De plaatselijke overheid heeft de aanmerkelijke stijging van haar defi-
cit, hoofdzakelijk voortvloeiend uit de tragere inning van haar ontvangsten,
gefinancierd door een ruimer beroep te doen op het Gemeentekrediet van
België, dat haar traditionele geldschieter is, en op leningen in buitenlandse
valuta's.
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Wat de sociale zekerheid betreft, haar tekort, dat terug te vinden
is in de sectoren « ziekte-invaliditeit )) en vooral « pensioenen », zou
opgelopen zijn van fr. 6 tot 16 miljard. Deze verslechtering zou vooral
gefinancierd zijn door een belangrijker vermindering dan in 1979, van
de financiële activa in het bezit van de instellingen van sociale zeker-
heid.

4. TRANSACTIES VAN DE BELGISCH-LUXEMBURGSE ECONO-
MISCHE UNIE MET HET BUITENLAND

Zoals gezegd in hoofdstuk 2. 1. zou de nettolening van het buitenland
aan België in 1979 4 pct. en in 1980 .5,6 pct. van het bruto nationale pro-
dukt hebben vertegenwoordigd. Het tekort in het lopende verkeer van de
Belgisch-Luxemburgse Economische Unie, dat in dit hoofdstuk zal behan-
deld worden, verschilt enigszins van die nettolening vooralomdat het de
transacties van België met het Groothertogdom Luxemburg buiten be-
schouwing laat, maar wel rekening houdt met de transacties van dit laatste
land met de rest van de wereld. De evolutie van de nettolening van het
buitenland aan België heeft nochtans dezelfde wezenlijke oorzaken als
die waarvan gewag zal worden gemaakt ter verklaring van het verloop
van het lopende tekort op de betalingsbalans van de Unie.

Net zoals dat van België, is dit tekort aanzienlijke afmetingen gaan aan-
nemen; het is namelijk gestegen van 1 pct. van het bruto nationale produkt
in 1977 en 1978 tot 3 pct. in 1979 en 4,7 pct. in 1980. Zodoende is het
de laatste twee jaar merkelijk groter geweest dan dat van bijna alle in
tabel 9 voorkomende industrielanden. De verslechtering tussen 1978 en
1980 heeft zich even sterk laten voelen als in landen zoals bijvoorbeeld
Italië, Japan en de Bondsrepubliek Duitsland waar het lopende saldo
aanvankelijk positief was.

Het tekort in het lopende verkeer met het buitenland is gestegen van
fr. 31 miljard in 1978 tot fr. 100 miljard in 1979, en voor de eerste negen
maanden, van fr. 61 miljard in 1979 tot fr. 136 miljard in 1980. Deze twee
opeenvolgende verslechteringen die in grote mate aan dezelfde oorzaken

1 Synthese van het verloop van de inkomens en de bestedingen in België.
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te wijten zijn, vloeien voort uit de evolutie van de drie grote categorieën
lopende transacties, maar vooral van het goederenverkeer en, meer be-
paald, de uitvoer en de invoer.

Tabel 9.

SALDI VAN HET LOPENDE VERKEER VAN VERSCHILLENDE INDUSTRIELANDEN
MET HET BUITENLAND

(Procenten van het bruto nationale produkt)

la72

I
1973 1\)74 1075

I
1076 1977 la7B la7a tose T

Belgisch-Luxemburgse Economische
Unie ................................. +3,7 +2,6 +1,2 +0,4 -0,1 -0,9 -1,0 -3,0 -4,7

Nederland ........................... +2,8 +4,0 +3,1 +2,4 +3,0 +0,6 -1,1 -1,6 -1,8

Bondsrepubliek Duitsland ......... +0,3 +1,3 +2,7 +1,0 +0,9 +0,8 +1,4 -0,7 -2,1

Frankrijk .............................. +0,2 -0,3 -2,3 ... -1,7 -0,8 +0,8 +0,2 -1,2

Italië ................................. +1,5 -1,8 -4,7 -0,4 -1,5 +1,2 +2,4 +1,6 -1,3

Denemarken ........................ -0,5 -1,7 -2,8 -1,3 -4,5 -3,6 -2,7 -4,6 -4,4

Verenigd Koninkrijk .................. +0,3 -1,4 -4,0 -1,6 -0,9 -0,2 +0,4 -1,0 +0,9

Verenigde Staten ..................... -0,5 +0,5 +0,3 +1,2 +0,3 -0,7 -0,7 . .. +0,2

Japan ................................. +2,2 ... -1,0 -0,1 +0,7 +1,6 +1,7 -0,9 -1,3

Bronnen : Internat.ionaal Monetair Fonds en Orgnnisat ie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling.

Het handelstekort wastussen 1978 en 1979 toegenomen met fr. 54 mil-
jard; die verslechtering was voor fr. 44 miljard toe te schrijven aan de
energieprodukten. In vergelijking met de eerste negen maanden van 1979
is het invoeroverschot van deze produkten nog toegenomen met fr. 58 mil-
jard; de verslechtering van het totale handelsdeficit was van dezelfde orde
van grootte : fr. 61 miljard. Tussen 1978 en het geheel van 1980 zou de
stijging van de energierekening ongeveer 3,5 pct. hebben bedragen van
het bruto nationale produkt van het eerste jaar, net zoals tussen 1973
en 1974. De netto-invoer van niet-energetische grondstoffen, die ook in
1979 was toegenomen, vooral wegens hun prijsstijging, is tijdens de eerste
negen maanden van 1980 lichtjes afgenomen. Bovendien lijkt de
dalende tendens van de netto-uitvoer van fabrikaten, die men in 1977-
1978 had kunnen vaststellen, te zijn beëindigd of zelfs omgeslagen. Twee
factoren kunnen aan deze tendenswijziging ten grondslag liggen. De struc-
tuur per produkt en per geografische zone van de uitvoer in 1970-1973,
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TabellD.

LOPEND VERKEER MET HET BUITENLAND l

(Miljarden franken)

1979 1980 v
1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979

Eerste 9 maanden

1. Goederenverkeer :
1.1 Uitvoer 2 ....................................... 593 744 976 90'2 1.049 1.'206 1.'285 1.534 1.119 1.'277
1.2 Invoer 2 ....................................... 540 698 966 916 1.096 1.'281 1.334 1.637 1.180 1.399

Handelsoverschot (+) of -tekort (_) 3 + 53 + 46 + 10 - 14 - 47 - 75 - 49 - 103 - 61 - 1'2'2
1.3 Arbitrage 4 .................................... + 3 + 5 + 14 + 17 + '21 + '26 + 8 + 19 + 15 + '20

Totaal 1. ... + 56 + 51 + '24 + 3 - '26 - 49 - 41 - 84 - 46 - 10'2

2. Dienstenoerkeer 5 :

2.1 Reisverkeer .................................... - 1'2 - 17 - 18 - '20 - '23 - '26 - 34 - 39 - 35 - 37
'2.2 Opbrengsten van beleggingen en investe-

ringen .......................................... + 7 + 7 + 1'2 + 16 + '23 + 19 + 19 + 10 + 9 - '2
2.3 Aannemingscontracten ..................... - '2 - 1 - '2 - 3 + 4 + 10 + '2 - 3 - '2 - 1
'2.4 Overige diensten .............................. + '21 + '20 + '23 + 35 + 39 + 43 + 43 + 4'2 + 31 + 37

Totaal 2.... + 14 + 9 + 15 + '28 + 43 + 46 + 30 + 10 + 3 - 3

3. Overdrachten :
3.1 Particuliere overdrachten 6 .................. + 1 + '2 + 1 - 3 - 6 - 7 - 6 - 10 - 8 - 9
3.2 Overdrachten van de overheid 7 ••••••••.••• - 10 - 14 - 15 - 19 - 13 - 16 - 14 - 16 - 10 - '2'2

'I'otaal 3.... - 9 - 1'2 - 14 - '22 - 19 - '23 - '20 - '26 - 18 - 31

4. Eindtotaal .......................................... + 61 + 48 + '25 + 9 - '2 - '26 - 31 - 100 - 61 - 136

I

1 Saldi van de trnnsncties , behalve wat de posten « Uitvoer » en Il: Invoer li betreft. Inclusief, sinds 1977, de via. verrekening betaalde truusacties.
2 Inclusief het loonwerk. Geschatte effectieve trensacties.
:; Zie Bijlage 6. tabel 6.
4 Door ingezetenen in het. buitenland aangekochte en aldaar opnieuw verkochte goederen. Geschatte effectieve transacties.
5 Zie Bijlage 6, tabel 7.
6 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 Ionen waarover de Belgen, die in het buitenland werken in het kader van de technische bijstand, in België beschikken.
7 Deze rubriek omvat voornamelijk, als uitgaven, de technische hulp en de bijdragen van de Belgische fon de Luxemburgse Staat voor de Europese instellingen en, als ontvangsten, de

stortingen van het Europese Oriëntatie- en Garantiefonds voor de Landbouwaan de ingezeten landbouwers.



waarvan men weet dat ze in de daaropvolgende periode, ten minste tot
in 1977 1, een handicap geweest is, heeft wellicht een minder nefaste
invloed uitgeoefend wegens de tijdelijke opleving op de staalmarkt in
1979 en begin 1980. Bovendien heeft het tot in 1977 sterk verslechterde
concurrentievermogen van de Belgisch-Luxemburgse economie in het
vlak van de binnenlandse kosten, zich sedertdien hersteld; de invloed van
deze tweede factor blijft evenwel onzeker want hij laat zich blijkbaar
slechts met enige vertraging voelen.

Tabel Il.

DISPARITEIT VAN DE LOONKOSTEN 1

(lrulexciijer 1975 = 100)

Loonkosten per
eenheid produkt Uurloonkosten

1972

1973

1974

1975

1976

1977

1978

1979

1979 Eerste 6 maanden
1980 Eerste 6 maanden

96,8

93,3

98,5

100,0

103,1

106,9

105,1

104, 1

103,4
100,2

86,3

88,8

94,7

100,0

102,6

107,0

106,9

106,3

106,1
103,8

Bronnen : Bureau voor de Statistiek der Europese Gemeenscbappeu. Organisatie voor Economische Samenwerking en
Ontwikkeling, U.S. Department of Commerce, Institut de Recherches Economiques de l'Université Catholique
de Louvain. Berekeningen van de Nationale Bank yan België.

1 Quotiënten van het indexcijfer betreffende de Belgische verwerkende nijverheid door het gewogen gemiddelde van de
indexcijfers betreffende de verwerkende nijverheid van zeven concurrerende landen (Bondsrepubliek Duitsland'. Frankrijk,
Verenigd Koninkrijk, Nederland, Italië, Verenigde Staten, Japan). De indexcijfers van deze concurrerende landen werden
gecorrigeerd om rekening te houden met de wisselkocrswijaigingen "On hun munt tegenover de Belgische Crank.

Terwijl het overschot in het dienstenverkeer tussen 1973 en 1977 mer-
kelijk was toegenomen, is het sindsdien teruggelopen en in 1980 helemaal
verdwenen. Die teruggang vloeit voornamelijk voort uit het feit dat de
stijging van de uitgaven voor het reisverkeer heeft aangehouden en dat de
plotse toename in 1977 van de netto-ontvangsten uit hoofde van de aan-

1 Cf. « Het verlies aan levenskracht van de Belgische economie in het voorbije decennium», in
Tijdschrift van de Nationale Bank van België van september en november 1980.
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nemingscontracten niet kon worden gehandhaafd. In 1979 en 1980 is die
teruggang ook en vooral het gevolg van de verslechtering van het
saldo van de inkomens uit beleggingen en investeringen, wegens een steeds
groter wordende schuldenlast t.o.v. het buitenland, meer bepaald in de
vorm van leningen in vreemde deviezen die de overheidssector heeft op-
genomen. Bovendien lagen de rentetarieven die op die schuld werden
betaald, in 1980 uiterst hoog.

Het tekort van de overdrachten is toegenomen in 1979 en ook ge-
durende de eerste negen maanden van 1980; gedurende laatstgenoemde
periode was de verslechtering vooral aanzienlijk voor de overdrachten van
de overheid, doordat de vrij onregelmatige ontvangsten voortvloeiend uit
de uitkeringen van het Europese Oriëntatie- en Garantiefonds voor de
Landbouwaan de ingezeten landbouwers, .duidelijk zijn teruggelopen.

De kapitaaltransacties komen voor in tabellen 12 en 14, die respec-
tievelijk de transactles van de particulière en van de overheidssector weer-
geven, alsook in tabel 15 waar men, tegenover een synthese van de
andere verrichtingen, de beweging aantreft van de deviezenreserves van
de Bank.

Het kapitaalverkeer van de particuliere sector, te vinden in tabel 12,
bevat naast de contante verrichtingen met het buitenland - de enige die
in de gebruikelijke voorstelling van de betalingsbalans in aanmerking wor-
den genomen - ook de transacties in vreemde valuta's van de ingezetenen
met de binnenlandse geldscheppende instellingen en de termijnverrichtin-
gen. In de loop van de eerste negen maanden van het voorbije jaar vertoon-
den die verrichtingen een batig totaal saldo (fr. + 35 miljard) tegenover de
nettoafvloeiingen (fr. - 23 miljard) die werden opgetekend in 1979 (eind-
totaal van tabel12).

Deze verbetering is in zekere mate toe te schrijven aan de ontwikkeling
van het langlopende kapitaalverkeer. De kapitaaltoevloeiingen uit het bui-
tenland uit hoofde van directe investeringen (rubriek 3.11 van tabel 12)
zijn toegenomen van fr. 16 miljard tijdens de eerste drie kwartalen van 1979
tot fr. 19 miljard vorig jaar. Op jaarbasis is dit laatste bedrag, tegen lopende
prijzen, veel groter dan het overeenkomstige gemiddelde van het voorbije
decennium. Die cijfers zouden erop wijzen dat de buitenlandse ondernemin-
gen in de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie blijven investeren, al-
thans in de vorm van uitbreiding of modernisering van bestaande vestigin-
gen; er dient evenwel te worden op gewezen dat ze slechts betrekking
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Tabel 12. KAPITAALVERKEER, A CONTANT EN OP TERMIJN, VAN DE PARTICULIERE SECTOR

(Mi/iarden franken)

I

I
1979 1980 v

1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1970

Eerste 9 mnnnden
,

1. Netto commerciële »orderinqen: op het buiten- i
I

land 1, met inbegrip van de bij de banken Igemobiliseerde vorderingen ........................ -19 - 5 ... + 9 -21 - 7 -21 -17 -19 - 3

2. Overige verrichtingen van de ingezetenen van
de particuliere sector :
2.1 Investeringen en beleggingen van de be-

drijven en particulieren in het buitenland -4.6 -48 -46 -48 -44 -52 -54 -86 -52 -52
waarvan:

2.11 Effecten ................................. (-36) ( -31) (-15) (-36) (-13) ( -18) ( -25) (-14) ( -14) ( -15)
2.12 Deposito 's :

2.121 in Belgische en Luxemburgse
franken ........................... ( ... ) (- 4) (- 9) ( ... ) c- 9) (- 4) (-11) ( -26) ( -14) (-32)

2.122 in buitenlandse valuta 's ...... (- 1) c- 3) (- 3) (- 3) (- 9) (-13) (- 1) (- 4) (- 4) (-12)
2.13 Directe investeringen 2 ............... (- 3) c- 6) (-13) (- 2) (- 7) (- 9) (- 9) (-19) (-10) ( ... )
2.14 Leningen .............................. c- 4) (- 1) (- 1) (- 3) (- 4) c- 4) (- 2) (-14) (- 3) (+11)

2.2 Nettotegoeden in buitenlandse valuta 's, à
contant en op termijn, van de bedrijven
en particulieren bij de Belgische en Lu-
xemburgse banken 3 •.••••.•.••••.•••.•.•.....• +12 - 4 -10 -13 ... +16 +19 +15 + 1 + 5

2.3 Positie, à contant en op termijn, in buiten-
landse valuta's van de Belgische en de
Luxemburgse banken 4 •••••••••.••••.•••••••.• + 3 - 6 + 4 - 7 - 8 - 4 + 7 +23 +21 - 5

Totaal 2.... -31 -58 -52 -68 -52 -40 -28 -48 -30 -52

3. Ooeriqe verrichtingen van de niet-ingezetenen
met de ingezetenen van de particuliere sector :
3.1 Investeringen en beleggingen bij de be-

drijven en partienlieren ..................... +28 +37 +42 +41 +43 +53 +45 +37 +24 +41
waarvan :

3.11 Directe investeringen 2 ............... (+11) ( +18) ( +20) ( +15) ( +23) ( +22) ( +27) ( +22) ( +16) (+19)
3.12 Leningen ................................. (+ 6) (+10) ( +22) (+19) (+ 8) (+18) (+14) (+ 8) (+ 1) (+ 9)

3.2 Nettotegoeden in Belgische en Luxem-
burgse franken, à contant en op termijn,
bij de Belgische en Luxemburgse banken 5 - 3 +18 - 3 +20 - 5 - 2 + 8 +28 + 2 +49

Totaal 3. '" +25 +55 +39 +61 +38 +51 +53
I

+65 +26 +90

4. Eindtotaal .......................................... -25 - 8 -13 + 2 -35 + 4 + 4 I -23 +35I . ..
!

1 Teken + : vermindering van de vorderingen; teken - : vermeerdering.
2 Oprichting van bedrijven en verkrijging van deelnemingen, exclusief leningen.
3 Teken + : vermindering van de nettotegoeden van de bedrijven en particulieren; teken - : vermeerdering.
4 Teken + : vermindering van de nettotegoeden van de banken ; teken - : vermeerdering.
5 'I'eken + : vermeerdering van de nettotegoeden van de n iet-ingezetenen ; teken - : vermindering.
N.B. Het teken + wijst op een kapitaaltoevloeiing ; het teken -, op kapitaal uitvoer.



hebben op het gedeelte van de investeringen dat door inbreng van kapitaal
vanwege de betrokken ondernemingen wordt gefinancierd. Voorts zijn de
kapitaalafvloeiingen uit hoofde van directe investeringen door ingezetenen
in het buitenland (rubriek 2.13 van tabel 12), die het voorgaande jaar
omvangrijk waren (fr. 10 miljard), bijna verdwenen. De aankoop van bui-
tenlandse effecten door ingezetenen (rubriek 2.11 van tabel 12), ten slotte,
die sedert de helft van het voorbije decennium is afgenomen, heeft zich in
1980 gestabiliseerd : fr. 15 miljard, tegen fr. 14 miljard in 1979.

Wat de kortlopende particuliere kapitalen betreft, nemen we twee zeer
belangrijke, tegengestelde bewegingen waar. Enerzijds is de vorming door
ingezetenen van in franken luidende deposito's in het buitenland (ru-
briek 2.121 van tabel 12) sterk toegenomen om de in hoofdstuk 3. a) 1

aangehaalde redenen : de nettoafvloeiingen uit dien hoofde bedroegen
fr. 32 miljard, tegen fr. 14 miljard in 1979. Anderzijds hebben de niet-
ingezetenen hun nettotegoeden in franken bij de Belgische en Luxemburg-
se banken met fr. 49 miljard verhoogd, terwijl ze die tegoeden het jaar voor-
dien met slechts fr. 2 miljard hadden opgevoerd (rubriek 3.2 van tabel12).
Een belangrijk deel van die tweede beweging vormt in feite een
compenserend uitvloeisel van de eerste, want de in franken luidende
deposito' s bij de buitenlandse banken worden normalerwijze door deze
laatste opnieuw uitgeleend aan hun Belgische en Luxemburgse corres-
pondenten.

Bij de andere kortlopende particuliere kapitaalbewegingen stelt men
vast dat de verrichtingen in buitenlandse valuta's van de ingezetenen
geleid hebben tot nettoafvloeiingen in plaats van de nettotoevloeiingen
die werden geregistreerd in 1979. Enerzijds is de totale positie in buiten-
landse valuta's van de banken (rubriek 2.3 van tabel 12) met fr. 5 miljard
toegenomen, terwijl zij het jaar voordien met fr. 21 miljard verminderd
was; anderzijds hebben de ondernemingen en particulieren hun netto-
tegoeden in buitenlandse deviezen in het buitenland (rubriek 2.122 van
tabel12) en bij de ingezeten banken (rubriek 2.2 van tabel12) met fr. 7 mil-
jard verhoogd, tegen slechts fr. 3 miljard in 1979.

De diverse categorieën kapitaaltransacties van de particuliere sector
waarvan men kan veronderstellen dat ze van kortlopende aard zijn, werden
gehergroepeerd in tabel13. In de loop van bepaalde jaren vertoonden deze

1 Evolutie van de grote sectoren in de Belgische economie : Particulieren.
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transacties zeer aanzienlijke negatieve of positieve saldi te wijten aan
speculatieve bewegingen of van hun ommekeer; voorts leiden de netto
commerciële vorderingen gewoonlijk tot nettoafvloeiingen, want zij nemen
toe met de waarde van de buitenlandse handelomdat de betalingstermijnen

Tabel 13.

KAPITAALVERKEER OP KORTE TERMIJN VAN DE PARTICULIERE SECTOR

(Miljarden franken)

Nettotegoeden
in buiten-

Iandse
valuta's van Nettotegoedende bedrijven in franken Positie in

Netto en purtieu- van de niet- buitenlandse
commerciële lieren in de ingezetenen valuta's
vorderingen Leningen 2 vorm van van de Totaal

op het deposito's in bij de Belgische enBelgische enbuitenland l het buiten- Luxemburgse Luxemburgse
land en bij banken 4

banken 5
de Belgische
en Luxem-

burgse
banken 3

1972 ..................... - 15 + 2 + 11 - 3 + 3 - 2
1973 ..................... - 3 + 9 - 7 + 14 - 6 + 7
1974 ..................... + 8 + 21 - 13 - 12 + 4 + 8
1975 ..................... + 9 + 16 - 16 + 20 - 7 + 22
1976 ..................... - 10 + 4 - 9 - 14 - 8 - 37
1977 ..................... - 3 + 14 + 3 - 6 - 4 + 4
1978 ..................... - 15 + 12 + 18 - 3 + 7 + 19
1979 ..................... - 4 - 6 + 11 + 2 + 23 + 26

1979 Eerste 9 fi. ...... - 10 - 2 - 3 - 12 + 21 - 6
1980 Eerste 9 fi. ... V + 12 + 20 - 7 + 17 - 5 + 37

1 Rubriek 1 van tabel 12, na aftrek van de verandering van de uitstaande, bij Creditexport gemobiliseerde kredieten.
2 Rubriek 2.14 + rubriek 3.12 van tabel 12.
3 Rubriek 2.122 + rubriek 2.2 van tabel 12.
4 Na aftrek van de tegoeden van de buitenlandse banken bij de Belgische en Luxemburgse banken, die de geraamde

tegenwaarde vormen van de deposito's in franken van de bedrijven en part.iculieren bij de vorenvermelde buitenlandse
banken. Gelet op deze correctie stemt deze kolom niet ovenjen met rubriek 3.2 van tabel 12 als dusdanig, maar met
de som vun de rubrieken 2.121 en 3.2 van die tabel.

5 Rubriek 2.3 van tabel 12.

bij de uitvoer langer zijn dan bij de invoer. Voor het geheel van de eerste
negen maanden van 1980 waren er per saldo vrijwel geen speculatieve
bewegingen; men kan bijgevolg veronderstellen dat de transacties van
tabel 13 vooral werden beïnvloed door het renteverschil voor, enerzijds,
de in Belgische franken luidende kortlopende beleggingen en, anderzijds,
die in buitenlandse valuta, rekening houdend met het vertrouwen dat de
beleggers in deze respectieve munten stelden. In dit opzicht lijkt de balans
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Tabel 14.

CONTANT KAPITAALVERKEER VAN DE OVERHEIDSSECTOR

(Miljarden franken)

H:>-.
CD

1979
I

1980 v
1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979

Eerste 9 maanden

1. Transacties van de overheid :

1.1 met het buitenland ......................... ;. -11 - 5 - 4 - 4 - 3 ... + 12 + 4 + 2 + 32

1.2 in buitenlandse valuta's met Belgische en
Luxemburgse banken 1 ..................... - 6 ... ... . .. + 1 - 2 ... + 36 + 38 + 53

Totaal 1. ... - 17 - 5 - 4 - 4 - 2 - 2 + 12 + 40 + 40 + 85

2. 'I'ransactics van de overheidsbedrijven 2 met
het buitenland ....................................... - 2 - 3 - 1 ... + 9 + 3 - 4 + 32 + 20 + 47

3. Eindtotaal .......................................... - 19 - 8 - 5 - 4 + 7 + 1 + 8 + 72 + 60 +i32

- ~- - ---- -~

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



tijdens de beschouwde periode eerder over te hellen in het voordeel van
de Belgische frank, aangezien het geheel van de betrokken transacties
sloot met nettotoevloeiingen ten bedrage van fr. 37 miljard.

De transacties van de overheidssector hebben geleid tot nog omvang-
rijker kapitaaltoevloeiingen dan in het voorgaande jaar. De overheid en
de overheidsbedrijven hebben immers leningen opgenomen in buitenlandse
valuta' s bij de ingezeten banken en hun nettoschuld t.o.v. het buitenland
verhoogd met in totaal fr. 132 miljard in de eerste drie kwartalen, tegen
fr. 60 miljard in 1979.

Samen sloten de lopende en kapitaaltransacties, in de loop van de
eerste negen maanden - vergissingen en weglatingen meegerekend -,
met een overschot van fr. 33 miljard; de tegenpost hiervan waren effec-
tieve bewegingen in de deviezenreserves van de Bank. De nogal paradoxale
toename van die reserves in de loop van een jaar waarin het lopende
tekort een bijzonder hoog niveau heeft bereikt, wordt verklaard door de
aanzienlijke omvang van de kapitaaltoevloeiingen toe te schrijven aan
verrichtingen van de overheidssector.

In 1979 waren deze toevloeiingen reeds belangrijk geweest. In feite is
het sedert september 1978 dat de Belgische Schatkist opnieuw begonnen
is een gedeelte van haar financieringsbehoeften te dekken door een beroep
te doen op het buitenland. Neemt men het begin van deze maand als uit-
gangspunt en houdt men rekening met de schuld ondergebracht in het
Groothertogdom Luxemburg, evenals met de schuld in buitenlandse valuta's
tegenover de Belgische banken, dan verkrijgt men voor de netto buiten-
landse leningen van de Belgische overheid per 30 september 1980 een ge-
cumuleerd totaal van zowat fr. 195 miljard. Dit totaal moet nog vermeer-
derd worden met dat van de gelijkaardige transacties aangegaan door de
rest van de overheidssector: tijdens de periode september 1978 - september
1980 hebben de financiële instellingen van deze sector nieuwe buiten-
landse leningen aangegaan ten belope van fr. 74 miljard en de andere over-
heidsbedrijven ten belope van fr. la miljard.

Niet enkel de overheidssector deed een beroep op het buitenland:
gedurende de beschouwde periode hebben de banken hun nettoschuld
t.O.V.het buitenland - met inbegrip van het Groothertogdom Luxemburg,
maar exclusief de verplichtingen die de tegenpost zijn van hun vorde-
ringen in buitenlandse valuta's op de overheidssector - verhoogd met
fr. 152 miljard.
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Tabel 15.

SYNTHESE VAN DE TRANSACTIES

(Miljarden franken)

1979 1980 v
1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979

Eerste 9 maanden

I

1. Lopend verkeer 1 •....•.......••.....•..•...•.....•.. + 61 + 48 + 25 + 9 - 2 - 26 - 31 -100 - 61 -136

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

sector 2 .......................................... - 25 - 8 - 13 + 2 - 35 + 4 + 4 ... - 23 + 35

2.2 A contant, van de overheidssector 3 •.•.•• - 19 - 8 - 5 - 4 + 7 + 1 + 8 + 72 + 60 +132

Totaal 2.... - 44 - 16 - 18 - 2 - 28 + 5 + 12 + 72 + 37 +167

3. Vergissingen en weglatingen ..................... - 1 + 4 + 5 +11 + 5 + 12 + 3 - 3 ... + 2

4. (= 1. tot 3.) Totaalovereenstemmend met de
verandering in de goud- en deviezenreserves
l'an de Nationale Bank van België 4 ••••••••• + 16 + 36 + 12 + 18 - 25 - 9 - 16 - 31 - 24 + 33

Pro memorie : Buitenlandse valuta's op termijn
te leveren door de Nationale Bank van België
aan de overheidssector (teken + : verminde-
ring; teken - : vermeerdering) ............... (+ 8) (- 2) (+ 1) (+ 1) ( ...) ( ... ) (- 12) (- 8) (- 3) (+ 17)

1 Zie tabel 10.
2 Zie tabel 12.
3 Zie tabel 14.
4 Zie Bijlage 6, tabel 9.



Ook de Bank doet een beroep op het buitenland als zij haar deviez en-
reserves gebruikt, want men verarmt evenzeer door activa af te staan als
door schulden aan te gaan. Gedurende de beschouwde periode zijn die
reserves evenwel bijna ongewijzigd gebleven (fr. + 0,4 miljard); de daling
die zich had voorgedaan tijdens de laatste vier maanden van 1978 en in
1979, werd gecompenseerd door de stijging van 1980.

In totaal bereikte de door de overheidssector, de banken en de Bank,
tussen september 1978 en september 1980 aangegane netto buitenlandse
schuld ongeveer fr. 431 miljard. Die kapitaaltoevoer vormt het tegenge-
wicht van de nettoafvloeiing uit de niet-bancaire particuliere sector en
van het lopende tekort van België, die respectievelijk zowat fr. 156 en
275 miljard bedroegen.

Aan de hand van de voor de maand oktober beschikbare statistieken
is het niet mogelijk het lopende verkeer volledig op transactiebasis te
ramen; men heeft namelijk het kapitaalverkeer dat overeenkomt met de
veranderingen in de niet bij de banken gemobiliseerde commerciële vorde-
ringen niet kunnen afzonderen. Met dit voorbehoud lieten de aldus opge-
tekende transacties een tekort dat uitsluitend moet worden toegeschre-
ven aan het goederenverkeer. Het kapitaalverkeer, van zijn kant, dat als
zodanig is opgetekend, gaf aanleiding tot nettoafvloeiingen, onder meer
ten gevolge van de terugbetaling van Belgische schatkistcertificaten in
buitenlandse valuta's.

Voor het gehele jaar heeft de Bank op de valutamarkt voor een totaal
bedrag van fr. 123 miljard verkocht, waarvan fr. 43 miljard in dollar
en fr. 80 miljard in andere valuta's, vooral van andere landen van
de Europese Economische Gemeenschap. De aldus verkochte deviezen
werden hetzij verworven tegen afgifte van Ecu' s, hetzij geput uit de de-
viezenreserves van de Bank, inclusief de directe aanwending van een ge-
deelte van de opbrengst van de emissies in buitenlandse valuta's van de
overheidssector. Het saldo - verreweg het belangrijkste gedeelte - van
die opbrengst werd toegevoegd aan de reserves, die uiteindelijk aange-
groeid zijn met fr. 27 miljard.

Wat de toestand op de gereglementeerde valutamarkt l betreft, is de
gewogen gemiddelde koers van de Belgische frank, na een daling aan het

l Zie Bijlage 6, tabel 10.
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Grafiek 13.

WISSELKOERSEN 1

GEWOGEN GEMIDDELDE KOERS VAN DE BELGISCHE FRANK OP DE GEREGLEMENTEERDE VALUTAMARKT

(;ndexc;jfers 1975 =100)
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2 Formule :

1 Jaren 1072 tot 1978 : kwartaalcijfers. Jaren 107U en 1080 : maandcijfers.
Koers van de vrije transfermarkt

Koers van de gereglementeerde markt
x 100.

begin van het jaar, gestegen van april tot juli. Nadien is hij fors gedaald;
het met de uitvoer gewogen indexcijfer (basis 1975 = 100) is aldus in
december teruggelopen tot 110, d.i. zijn laagste niveau sedert juli 1978.
Die schommelingen houden met name verband met de bewegingen van de
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gewogen gemiddelde koers van de dollar die in hoofdstuk 1. 1 werden
besproken.

Op de vrije markt vertoonde de koers van de dollar in franken aan-
houdend een agio tegenover die op de gereglementeerde markt; vanaf
medio 1980 is dit agio evenwel miniem en tegen het einde van het jaar on-
beduidend geworden.

Grafiek 14.

AFWIJKINGSINDICATOR 1 VAN DE BELGISCHE FRANK
IN HET EUROPESE MONET AlBE STELSEL

(Daggemiddelden per week)

A f wijkin 9 si n d ico to r

Afwijkingsdrempel

40

8080

40

- 20 - 20

m i
1979

m i
1980

1 Voor de bepaling van de nfwijkingsindicntor wordt verwezen nunr het artikel in het Tijdschrift van de Nationals
Bank vnn België vau juli-augustus 1979 : « Het Europese Xlonetai re Stelsel li, blz. 3V-41.

In de schoot van het Europese Monetaire Stelsel onderging de Belgi-
sche frank in het verslagjaar niet onbelangrijke schommelingen, die men
kon meten aan de hand van die van zijn afwijkingsindicator 2. De afwij-

1 Internationale ontwikkeling.
2 Hoe zwakker een valuta is, hoe hoger haar afwijkingsindicator (die kan variëren van + 100 tot

- 100).
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kingsdrempel 1 werd slechts in februari en maart bereikt en af en toe over-
schreden ten gevolge van de aanzienlijke kapitaaluitvoer die zich toen
voordeed. Toen deze in de daaropvolgende maanden omsloeg in netto-
invoer, daalde de afwijkingsindicator tot een daggemiddelde per week van
+ 16 eind juli en zelfs tot een dagminimum van + 4 op de 31e van die
maand, en handhaafde hij zich in augustus op een betrekkelijk laag peil; in
het begin van het derde kwartaal werd deze verbetering trouwens in zekere
mate in de hand gewerkt door een verslapping van de invoer, in verband
met conjuncturele voorraadintering. Vanaf september was de afwijkings-
indicator opnieuwopwaarts gericht, wat waarschijnlijk mede kan worden
verklaard door de ongunstige weerslag van de wereldrecessie op de uitvoer.

Van april tot begin november was de koers van de Duitse mark in Bel-
gische franken vaak lager dan zijn spilkoers. De Franse frank verkeerde ge-
durende het hele jaar in het tegenovergestelde geval; tegenover deze
valuta werd de verplichte interventiekoers meermaals bereikt. Van oktober
tot december gold hetzelfde t.o.v. de Nederlandse gulden.

5. SYNTHESE VAN DE ECONOMISCHE EVOLUTIE
IN BELGIE

a) Produktie van goederen en diensten

In de voorafgaande bladzijden is herhaaldelijk gewag gemaakt van
de recessie die in 1980 de geïndustrialiseerde wereld en inzonderheid
België heeft getroffen. Deze kwam natuurlijk tot uiting in het verloop
van de produktie van goederen en diensten. Maar uit de analyse van dit
verloop die gedeeltelijk kan steunen op maandelijkse gegevens, blijkt dat
in de loop van het jaar zelf, de tendensen naargelang van de periodes
vrij verschillend waren.

Reeds tijdens het tweede halfjaar van 1979 was het eonjunctuurklimaat
veranderd. In de verwerkende nijverheid waren eerst de vooruitzichten be-
treffende de vraag, vervolgens de beoordeling van de orderpositie begin-

1 Peil van de afwijkingsindicator gelijk aan + 75.
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Grafiek 15.

BRUTO NATIONAAL PRODUKT EN GEGEVENS UIT DE
CONJUNCTUURTESTS VAN DE NATIONALE BANK VAN BELGIE
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1 Bronnen .- Nationaal Instituut voor de Statistiek Berekeningen van de Nationale Bank van België. 1980 : raming.
2 De getalwaarde van de synt.het.ische curve wordt berekend op basis van tien reeksen antwoorden op de maandelijkse

eonjunctuurtests van de Bank. Het niveau 100 stemt overeen met het gemiddelde van de maandelijkse waardecijfers
van de synthetische curve in de periode HJ63-l973. In beginsel stemt een hogere of een lagere getalwaarde dan 100
overeen met een respectievelijk gunstiger of minder gunstige eonjunctu urtoeatand dan normaal.

3 Jaren 19'72 tot 1978 : voor seizoeninvloeden gecorrigeerde en afgevlakte gegevens. Jaren Ifr79 en 1980 : voor seizoen-
invloeden gecorrigeerde maandgegevens.



nen te verslechteren in alle produktiestadia, maar meer in het bijzonder
voor de halffabrikaten en de niet-duurzame verbruiksgoederen. De daling
van de synthetische curve van de Bank vanaf november leek aan te wijzen
dat de activiteit tijdens de eerste maanden van 1980 zou vertragen.

Deze vertraging trad evenwel niet onmiddellijk op. De vraag ver-
toonde immers een grotendeels speculatieve opleving, vooral voor de
vorenvermelde goederen, waarvan de produktie derhalve tijdens het eerste
kwartaal van 1980 fors opliep. Die herleving bleef echter zonder merk-
baar gevolg voor de vooruitzichten aangaande het verloop van de vraag;
integendeel, meer en meer bedrijven gaven ter zake blijk van pessimisme,
ondanks een verdere stijging van de bezettingsgraad van het produktiever-
mogen en de stabilisatie van de voorraden afgewerkte produkten, die tij-
dens de laatste maanden van 1979 de neiging hadden om op te lopen.

Na het eerste kwartaal kwam het verloop van de vraag en van de acti-
viteit geleidelijk meer in overeenstemming met de verslechtering van de
vooruitzichten van de bedrijven. Zo daalde de bezettingsgraad van het
produktievermogen van een maximum van 78,7 pct. in maart naar 74,5 pct.
in september. Conform het conjuncturele tijdsprofiel dat de verschillende
goederencategorieën kenmerkt, trad de teruggang later op voor de metalen
uitrustingsgoederen die, gedurende een deel van het jaar, baat bleven
vinden bij de opleving van de industriële investeringen.

De veralgemening van de conjunctuurverzwakking tot de meeste
industriële en commerciële activiteiten en tot de verschillende stadia van
het produktieproces kwam tot uiting in een forse daling van de synthetische
curve van de Bank; de waarde ervan viel terug van een maximum van
100 punten in oktober 1979 tot 79,5 punten in november 1980, ondanks
een stabilisatie tussen december 1979 en februari 1980. Naar het einde
van het jaar toe zijn de vooruitzichten inzake de vraag en de beoordeling
van de orderpositie in de verwerkende nijverheid niet verder verslechterd.

In totaal zou de groei van het bruto nationale produkt tegen vaste
prijzen, ondanks de vluchtige opflakkering van de activiteit aan het begin
van het jaar die de vertraging ervan matigde, slechts ongeveer 1,7 pct.
hebben bedragen, tegen 2,1 pct. in 1979 en 3 pct. in 1978. De vertraging
van 1980 verschilt grondig met die van het voorgaande jaar. In dat jaar
zou de stijgende eonjunctuur een versnelling van de groei van het bruto
nationale produkt gerechtvaardigd hebben; dat dit produkt uiteindelijk
minder toenam dan in 1978 is toe te schrijven aan het verloop van de
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toegevoegde waarde van twee componenten, met name de bouwen de niet-
verhandelbare diensten, dat beïnvloed werd, buiten het conjunctuurver-
band, door specifieke factoren die hierna zullen worden belicht.

De primaire sector, die grotendeels ongevoelig is voor cyclische schom-
melingen en die overigens in het totaal weinig belangrijk is, kende in het
voorbije jaar hetzelfde verloop als de activiteit in het algemeen : zijn
toegevoegde waarde tegen vaste prijzen zou slechts met 0,5 pct. gestegen
zijn, tegen 1,6 pct. het voorgaande jaar. Die van de landbouw zou gedaald
zijn, terwijl ze in 1979 gestegen was. Het tegenovergestelde zou gelden
voor de toegevoegde waarde van de extractieve nijverheid; in het bijzonder
de steenkoolproduktie zou niet meer gedaald zijn, wat ze vanaf het begin
van de jaren zestig vrijwel zonder onderbreking wel had gedaan.

In de verwerkende nijverheid zou, ondanks de opleving van de activi-
teit aan het begin van het jaar en de expansie van de industriële investe-
ringen, gedurende een groot deel van 1980, het groeitempo van de toege-
voegde waarde gedaald zijn tot ongeveer 2,5 pct., tegen 3,6 pct. in 1979.
In het eerste kwartaal gaf het seizoengezuiverde indexcijfer van de indus-
triële produktie, exclusief de bouw, tegenover het voorgaande kwartaal,
een stijging met meer dan 4 pct. te zien die tijdens het volgende kwartaal
meer dan tenietgedaan werd; van juli tot oktober veranderde het nagenoeg
niet meer, hoewel tegen het midden van het jaar een produktiedaling
van de uitrustingsgoederen zich aan die van de overige categorieën kwam
toevoegen.

De tijdelijke opleving van de vraag aan het begin van het jaar blijkt
minder invloed te hebben gehad op de conjunctuurgevoelige verhandel-
bare diensten, waarvan het groeitempo bijgevolg sterker zou gedaald zijn
dandat van de verwerkende nijverheid: het zou van 4,l tot ongeveer 2 pct.
zijn teruggelopen.

De toegevoegde waarde van de bouwnijverheid zou in 1980 met
3,5 pct. gestegen zijn na in 1979 met 1,5 pct. te zijn gedaald. Beide ont-
wikkelingen werden evenwel scheefgetrokken door een toevallige factor,
met name het vrijwel volledig uitvallen van de activiteit tijdens de eerste
twee maanden van 1979, ten gevolge van de uiterst strenge weersomstan-
digheden. Deze factor verklaart dat de produktie in 1979 daalde, hoewel
een beperkte en tijdelijke herleving van de vraag naar rompwerken van ge-
bouwen midden 1978 op gang kwam en ondanks een forse toename, tijdens
het eerste halfjaar van 1979, van de vraag van de overheid naar wegenwer-
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Grafiek 16.

. TOEGEVOEGDE WAARDE TEGEN VASTE PRIJZEN VAN DE VOORNAAMSTE
SECTOREN VAN DE ECONOMIE

(Veranderingspercentages t.O.V. het voorafgaande jaar)
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Bronnen : Nationaal Instituut voor de Statis tiek. Berekeningen van de Nationale Bank van België.
1 Handel, vervoer en verkeer, financiële en andere ann de bedrijven verleende diensten.
2 Medische beroepen, woningen, verzekeringen, huispersoneel en andere aan de porticulieren verleende diensten.
3 Door de overheid verstrekte diensten.
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ken en naar werken van burgerlijke bouwkunde. Omgekeerd is de ontwik-
keling van 1980 geflatteerd, omdat ze berekend is in vergelijking met de toe-
vallig lage produktie van 1979. Bovendien moet men er rekening mee hou-
den dat er voor de bouwnijverheid een belangrijk tijdsverschil bestaat
tussen de evolutie van de vraag en de weerslag ervan op de activiteit; zo
komt het dat de gevolgen van de vermindering van de vraag, die achtereen-
volgens in de verschillende takken van de bouwnijverheid tot uiting kwam,
zich waarschijnlijk slechts gedurende de laatste maanden van 1980 ten volle
lieten gevoelen. De vorenvermelde stijging met 3,5 pct. omvat een daling
van de woningbouw, waar de teruggang van de vraag reeds tijdens het
tweede kwartaal van 1979 een aanvang nam en vanaf het tweede kwartaal
van 1980 zeer scherp werd, een beperkte toename van de utiliteitsbouw,
waarvan de vraag pas vanaf het begin van het voorbije jaar begon terug
te lopen, en een forse stijging van de wegenbouwen de werken van burger-
lijke bouwkunde, waar de vraag, die sedert het vierde kwartaal van 1979
achteruitgaat, pas na een bijzonder lange tijd de produktie beïnvloedt.

De weinig conjunctuurgevoelige verhandelbare diensten, waarvan het
verloop hoofdzakelijk afhangt van het verbruik van de particulieren, zouden
de eerste gevolgen hebben ondervonden van de geringere groei van
dat verbruik. Hun toegevoegde waarde zou met ongeveer 2 pct. gestegen
zijn tegenover 2,4 pct. in 1979.

Wat de niet-verhandelbare - m.a.w. de door de overheid geleverde-
diensten betreft, hun expansietempo werd gedurende de jongste drie jaren
vooral beïnvloed door de evolutie van een bijzondere soort van diensten:
de arbeidsplaatsen gecreëerd in uitvoering van de regeringsprogramma's
ter bestrijding van de werkloosheid. De reactivatie en de uitbreiding van
deze pregramma's krachtens het ((Plan-Spitaels ))hadden er in zeer ruime
mate toe bijgedragen dat dit tempo in 1978 5,l pct. bereikt had. In 1979
en 1980 was het heel wat minder, namelijk achtereenvolgens ongeveer
3,6 en 1 pct. : de additionele uitwerking van de vorenvermelde program-
ma' s verzwakte geleidelijk en onlangs heeft men zich ingespannen om de
ontwikkeling van de overige niet-verhandelbare diensten meer in overeen-
stemming te brengen met het verloop van de staatsinkomsten.

b) Werkgelegenheid

De toename van de vraag naar arbeidsplaatsen, gemeten aan de aan-
was van de beroepsbevolking, zou tussen juni 1979 en juni 1980 zowat

60



Tabel 16.

VRAAG NAAR EN AANBOD VAN ARBEIDSPLAATSEN

(Veranc1eringen 1 in duizenden eenheden)

Mannen Vrouwen Totaal
I

1970-!19"4_1980 1970_!19"4_1980 1970-!1974_19801974 I 1974 I 1974
1977-1978 1978-1979 1979-1980 1977-1978 1978-1979 1979-1980 1977-1978 1978-1979 1979-1980

(Jaarlijkse (Jaarlijkse (Jaarlijkse
gemiddelden) gemiddelden) I gemiddelden)

1. Beroepsbevolking (vraag naar ar- I
beidsplaatsen) ........................ + 6,7 v+ 0,'2 - 8,0 +14,5 v+14,3 +3'2,1 v+33,5 +31,5 +43,6 v+35,7 +38,8 v+33,7 +'23,5 +58,1 v+50,0
Veranderingen toe te schrijven aan

de wijziging :
van de bevolking die binnen de

arbeidsleeftijd valt ............ +17,5 +'20,0 +15,9 +17,3 +19,5 + 5,6 + 7,9 + 6,5 + 7,7 + 9,6 +'23,1 +'27,9 +'2'2,4 +'25,0 +'29,1
van de activiteitsgraad ............ -10,8 v-19,8 -'23,9 - '2,8 v- 5,'2 +'26,5 v+'25,6 +'25,0 +35,9 v+'26,1 +15,7 v+ 5,8 + 1,1 +33,1 v+'20,9
waarvan: vervroegde pensionering ( -) (-10,1) (-19,1) (-10,8) (- 9,9) (-) (- 4,1) (- 9,8) (- 6,1) (- 4,7) (-) (-14,'2) (-'28,9) (-16,9) (-14,6)

'2. Werkgelegenheid (aanbod van ar-
beidsplaatsen) ........................ + 6,0 v-ILl -14,3 +15,6 v+ 8,7 +'26,7 v+ 8,7 +16,4 +'29,1 v+'2'2,6 +3'2,7 v- '2,5 + '2,1 +44,7 v+31,3
in de :

overheidsdiensten 2 ............... + 5,8 v+ 8,4 +13,4 +18,8 v+ 5,'2 +10,1 v+14,4 +16,8 +'21,4 v+1'2,'2 +15,9 v+'2'2,8 +30,'2 +40,'2 v+17,4
industrie ........................... - 5,4 v-'26,1 -'29,6 -18,6 v- 7,8 + '2,4 v-15,5 -13,0 -10,4 v- 6,5 - 3,0 v-41,5 -4'2,6 -'29,0 v-14 ..3
conjunctuurgevoelige diensten 3 ._ +1'2,4 v+ 4,1 + 1,4 + 9,4 v+1'2,8 + 9,3 v+ 4,6 + 4,6 + 6,7 v+ 9,'2 +'21, 7 v+ 8,8 + 6,1 +16,1 v+'2'2,O
weinig conjunctuurgevoelige dien-

sten 4 .............................. + 1,9 v+ 5,7 + 9,3 + 5,9 v+ '2,0 + 6,4 v+ 5,3 + 7,'2 + 9,0 v+ 7,9 + 8,3 v+11,O +16,5 +14,9 v+ 9,9
bouwnijverheid .................. - '2,3 v+ 0,6 - 4,'2 + '2,5 v+ 0,8 + 0,5 v+ 0,'2 + 0,3 - 0,1 v ... - 1,8 v+ 0,8 - 4,0 + '2,4 v+ 0,8
land- en bosbouw, visserij ...... -- 6,5 v- 4,0 - 4,7 - '2,4 v- 4,3 - '2,0 v- 0,3 + 0,6 + '2,5 v- 0,'2 - 8,5 v- 4,3 - 4,1 + 0,1 v- 4,5

3_ (= 1. - '2.) Werkloosheid 5 ..... _ + 0,7 +11,4 + 6,3 - 1,1 + 5,6 + 5,4 +'24,8 +15,1 +14,5 +13,1 + 6,1 +36,'2 +'21,4 +13,4 +18,7

IJronncn : Rijksdienst voor Sociale Zekerheid, Ministerie van Tewerkstel ling en Arbeid en Ministerie van Openbaar Ambt. Berekeningen van de Nationale Bank van België.
1 Veran~ering tussen 30. juni van het eerste jaar en 30 juni "an het tweede. 'l'en gevolge van afrondingen zijn de totalen niet noodzakelijk gelijk aan de som van de samenstellende delen.
2 Inclusief gewapende macht en tewerkgestelden in het « bijzonder tijdelijk kader ».
3 Han~lel, vervoer en verkeer, financiële en andere aan de bedrijven verleende diensten (verzekeringen inbegrepen).
4 M.edl~c.he beroepen, huispersoneel en andere [lan de purtäculieren verleende diensten.
5 Uitkeringsgerechtigde volledig werklozen en vrijwillig ingeschreven, niet-werkende werkzoekenden.



50.000 eenheden bereikt hebben, tegen 58.100 eenheden tijdens de twaalf
voorgaande maanden.

Twee determinanten bepalen de evolutie van de beroepsbevolking:
enerzijds, de bevolking die binnen de arbeidsleeftijd valt en, anderzijds,
de activiteitsgraad van die leeftijdsgroep, d.w.z. het percentage van die
personen die zich, al dan niet met goed gevolg, op de arbeidsmarkt
aanmelden om er een activiteit uit te oefenen.

Door toedoen van de eerste factor, met name de bevolking binnen
de arbeidsleeftijd, nam de vraag naar arbeidsplaatsen met 29.100 eenheden
toe tijdens de twaalf maanden eindigend in juni 1980. Die toename was
veel sterker bij de mannelijke bevolking dan bij de vrouwelijke : 19.500
eenheden, tegen 9.600. De invloed die voor een gegeven periode toege-
wezen wordt aan de factor bevolking op arbeidsleeftijd, wordt immers be-
rekend door het veranderingspercentage van die bevolking toe te passen
op de beroepsbevolking bij de aanvang van die periode; welnu, de manne-
lijke beroepsbevolking blijft veel talrijker dan de vrouwelijke.

De vraag naar arbeidsplaatsen zou bovendien toegenomen zijn met
20;900 eenheden onder invloed van de tweede hiervoren vermelde determi-
nant : de forse stijging van de vrouwelijke activiteitsgraad werd slechts ge-
deeltelijk gecompenseerd door een daling van de mannelijke. Die daling is
trouwens in de loop van de laatste twee jaar merkelijk vertraagd, en dit
om twee hoofdredenen. Een eerste reden is dat de weerslag van
de brugpensioenstelseIs - één van de onderdelen van het (( Plan-
Spitaels )) l - verzwakt is : het aantal mannen op arbeidsleeftijd die door
dit systeem onttrokken worden aan de beroepsbevolking, is met bijna de
helft afgenomen tegenover het jaar dat in juni 1978 eindigde (vierde regel
van tabeI16). De tweede reden is dat er zich een verschuiving tussen leef-
tijdsgroepen heeft voorgedaan : het aandeel van de mannen tussen 15
en 24 jaar - met lage activiteitsgraad - nam af terwijl dat van de leef-
tijdsgroepen tussen 25 en 44 jaar - met hoge activiteitsgraad - meer
steeg dan tijdens de voorgaande jaren.

De toename van het aanbod van arbeidsplaatsen vertraagde duidelijk
meer dan die van de vraag: ze zou zijn teruggelopen van 44.700 eenheden
tijdens de periode juni 1978 - juni 1979 tot 31.300 eenheden het jaar nadien.

l De voorgaande bladzijden bevatten reeds verscheidene aanwijzingen in verband met de uitwer-
kingen van dit Plan, meer bepaald in hoofdstukken 3. Evolutie van de grote sectoren in de Bel-
gische economie, c) Overheid, en 5. Synthese van de economische evolutie in België, a) Produktie
van goederen en diensten.
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Die vermindering vloeit hoofdzakelijk voort uit het verloop van de te-
werkstelling in de overheidsdiensten; de toename ervan zou van 40.200 op
17.400 eenheden gevallen zijn; dit houdt vooral verband met een vermin-
dering - van 24.100 tot 6.200 - van het aantal nieuwe arbeidsplaatsen,
gecreëerd in het kader van de bepalingen van het « Plan-Spitaels » 1 die
specifiek de werkgelegenheid in de betrokken diensten willen bevorderen,
met name het Il bijzonder tijdelijk kader» en de tewerkstelling van werk-
lozen door de overheid. In de conjunctuurgevoelige sectoren van de eco-
nomie daarentegen evolueerde de tewerkstelling tijdens de periode juni
1979 - juni 1980, die grotendeels samenviel met een opwaartse conjunctuur-
beweging, gunstiger of althans minder ongunstig. Het aanbod van arbeids-
plaatsen nam minder af in de industrie (nI. met 14..'300, tegen 29.000 een-
heden), en tevens steeg het aanzienlijker in de sector van de conjunctuur-
gevoelige diensten (nI. met 22.000, tegen 16.100 eenheden).

De evolutie van de werkgelegenheid kan worden vergeleken met
die van de economische activiteit, gemeten aan de hand van de toege-
voegde waarde tegen vaste prijzen.

Het verband op middellange termijn tussen werkgelegenheid en econo-
mische groei blijkt verschillend te zijn naargelang van de sectoren, zoals
blijkt uit tabel 17. Inde industrie en in de sector van de conjunctuur-
gevoelige diensten leidde de sterke vertraging van de activiteit na 1974
tot belangrijker afdankingen of minder aanwervingen van arbeidskrachten
dan vroeger, omdat de toename van de toegevoegde waarde per werkzaam
persoon slechts weinig daalde. In de overige sectoren (exclusief de over-
heid) - dit zijn de weinig conjunctuurgevoelige diensten, de bouwnijver-
heid en de landbouw - ging de verzwakking van de activiteit na 1974
gepaard met een nog grotere vertraging van de toegevoegde waarde per
werkzaam persoon, zodat de werkgelegenheid meer is toegenomen - of
minder is afgenomen - dan tijdens de periode 1971-1974.

Van het ene jaar op het andere blijkt er in de meeste sectoren slechts
een zeer zwakke band te bestaan tussen het verloop van de werkgelegenheid
en dat. van de economische activiteit. Uit tabel 17 blijkt immers dat
in de loop van de periode 1975-1980, na uitschakeling van de trend (geme-

1 De voorgaande bladzijden bevatten reeds verscheidene aanwijzingen in verband met de uitwer-
kingen van dit Plan, meer bepaald in hoofdstukken 3. Evolutie van de grote sectoren in de Bel-
gische economie, c) Overheid, en 5. Synthese van de economische evolutie in België, a) Produktie
van goederen en diensten.
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Tabel 17. WERKGELEGENHEID l EN TOEGEVOEGDE WAARDE IN VASTE PRIJZEN

Procentuele veranderingen Afwijkingen tussen de procentuele jaarlijkse verandering
t.o.v. het voorgaande jaar en het "gemiddelde Hl75-1980

Gemiddelde I Gemiddelde 1975

I
1976

I
1977

I
1978

I
1979

I
1980 T1971-1974 1975-1980

Totale economie (exclusief overheid) :

Werkgelegenheid ............................................. + 0,5 - 0,6 - 1,3 - 0,7 - 0,1 . .. + 0,8 + 1,1
Totale toegevoegde waarde ................................. + 5,3 + 1,9 - 5,3 + 4,0 - 1,1 + 0,8 + 1,2 + 0,2
Toegevoegde waarde per werkzaam persoon ......... + 4,8 + 2,5 - 4,0 + 4,8 - 1,0 + 0,8 + 0,4 - 0,9

Industrie :
Werkgelegenheid ............................................. - 0,1 - 3,5 - 2,0 - 0,4 - 0,2 - 0,4 + 0,9 + 2,1
'l'ota le toegevoegde waarde ................................. + 6,4 + 1,8 - 6,9 + 5,8 - 1,5 + 0,3 + 1,6 + 0,4
Toegevoegde waarde per werkzaam persoon ......... + 6,5 + 5,5 - 5,1 + 6,5 - 1,3 + 0,7 + 0,7 - 1,8

Conjunctuurgevoelige diensten 2 :

Werkgelegenheid ............................................. + 2,2 + 0,8 - 0,7 - 0,9 - 0,1 - 0,2 + 0,7 + 1,3
Totale toegevoegde waarde ................................. + 5,0 + 1,9 - 5,6 + 3,5 - 1,5 + 1,7 + 2,0 + 0,1
Toegevoegde waarde per werkzaam persoon ......... + 2,7 + 1,1 - 4,9 + 4,4 - 1,4 + 1,9 + 1,3 - 1,2

Weinig conjunctuurgevoelige diensten 2 :

Werkgelegenheid ............................................. + 1,3 + 2,4 - 1,2 - 0,4 + 0,2 + 1,8 . .. - 0,6
Tota Ie toegevoegde waarde ................................. + 4,4 + 3,1 + 2,7 + 1,2 - 0,5 - 1,8 - 0,7 - 1,1
Toegevoegde waarde per werkzaam persoon ......... + 3,1 + 0,7 + 3,9 + 1,6 - 0,7 - 3,5 - 0,7 - 0,5

Bouw :

Werkgelegenheid ............................................. - 0,5 + 0,3 - 0,1 + 1,0 + 0,3 - 1,6 + 0,5 ...
Totale toegevoegde waarde ................................. + 3,2 + 1,9 - 2,1 + 4,6 + 0,3 - 1,0 - 3,4 + 1,6
Toegevoegde waarde per werkzaam persoon ......... + 3,7 + 1,6 - 2,0 + 3,5 ... + 0,6 - 3,9 + 1,6

Land- en bosbouw, visserij :

Werkgelegenheid ............................................. - 5,3 - 3,3 + 0,7 - 2,7 - 0,8 ... + 3,4 - 0,5
Totale toegevoegde waarde ................................. + 3,4 - 1,4 - 13,6 - 3,0 + 3,7 + 8,1 + 4,2 + 0,8
Toegevoegde waarde per werkzaam persoon ......... + 9,2 + 2,0 - 14,7 - 0,3 + 4,7 + 8,3 + 0,7 + 1,3

Bronnen : Nationaal Instituut voor de Statistiek en Ministerie van Tewerkstelling en Arbeid. Berekeningen van de Nationale Bank van België.
1 Wat de werkgelegenheid betreft, veranderingen berekend op cijfers voor 30 juni.
2 Cf. tabel 16.



ten met de jaarlijkse gemiddelde verandering in de genoemde periode), de
activiteitsschommelingen over het algemeen niet tot uiting komen in een
overeenkomstige wijziging van de werkgelegenheid, maar meestal gecom-
penseerd worden door een verandering van de toegevoegde waarde per
werkzaam persoon; deze verandering vloeit op haar beurt voort uit twee an-
dere wijzigingen: die van de arbeidsduur per werkzaam persoon en die van
de toegevoegde waarde per gewerkt uur. In 1979 en 1980 lijken de meeste
sectoren te zijn afgeweken van dit gemiddeld patroon : de expansie van
de activiteit werd, veel minder dan de voorgaandejaren, gerealiseerd door
een stijging van de toegevoegde waarde per werkzaam persoon, zodat
die expansie vooral samenging met een wijziging in de werkgelegenheid.
De zwakkere stijging van de toegevoegde waarde per werkzaam persoon
in de industrie blijkt voor 1980 zowel het gevolg' te zijn geweest van
een geringere toename van de toegevoegde waarde per gewerkt uur
- m.a.w. van de produktiviteit - als van een verkorting van de arbeids-
duur, die aanzienlijker was dan de jaren voordien; de omvang van deze
verkorting en het positieve verschil tussen de evolutie van de werkgelegen-
heid en haar trend zouden gedeeltelijk kunnen zijn teweeggebracht door
het in werking treden in oktober 1979 van het « Plan-Dewulf ll, krachtens
hetwelk een premie wordt toegekend aan de industriële en commerciële
ondernemingen die hun personeel uitbreiden en de werkweek verkorten.

Aangezien de' beroepsbevolking opnieuw sneller steeg dan de werk-
gelegenheid, nam ook de werkloosheid onvermijdelijk toe. In een periode
van twaalf maanden groeide ze met 18.700 eenheden; per 30 juni 1980
bereikte ze 311.000 eenheden, waarvan 295.000 uitkeringsgerechtigde werk-
lozen. Het aandeel van de buitenlandse werklozen in dit laatste totaal
bedroeg 15 pct., een cijfer dat weinig veranderde sedert 1972.

De gedetailleerde gegevens met betrekking tot de vraag naar en het
aanbod van arbeidsplaatsen, die hierboven werden toegelicht, zijn slechts
éénmaal per jaar beschikbaar. Veel beknoptere, doch frequentere en recen-
tere aanwijzingen i.v.m. de ontwikkeling op de arbeidsmarkt worden ver-
strekt door de werkloosheidsquote, d.w.z. de verhouding tussen het aantal
uitkeringsgerechtigde volledig werklozen met normale arbeidsgeschikt-
heid en het aantal tegen werkloosheid verzekerde werknemers. Deze ver-
houding, die in de loop van 1979 lichtjes was gestegen, is in het begin van
1980 wat gedaald; in februari was ze nagenoeg gelijk aan die van decem-
ber 1978 (8,9 pct. i.p.v. 8,7 pct.), die stabilisering vloeide voort uit een ge-
ringe daling van de werkloosheidsquote bij de mannen en een stijging van
die bij de vrouwen. Onder invloed van de snelle conjunctuurverslechte-
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Grafiek 17.
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België is niet het enige land waar de werkloosheid niet alleen in het
recente verleden maar ook over een langere periode beschouwd, verer-
gerd is. Sedert 1970 is de verergering er evenwel ernstiger geweest dan
gemiddeld in de belangrijkste andere industrielanden. Vooral de werk-
loosheid bij de vrouwen is er veel sneller toegenomen en bereikte
er op het einde van de periode een veel hoger niveau. Dit verschil ten op-
zichte van het buitenland blijkt meer bepaald toe te schrijven te zijn aan
het feit dat de vrouwelijke activiteitsgraad, hoewel hij in België niet
buitengewoon hoog is, er veel sneller is gestegen. Verschillen in de werk-
loosheidsreglementeringen hebben in dit opzicht denkelijk een rol ge-
speeld : in het buitenland geniet de werkzoekende vaak slechts gedurende
een relatief korte periode een werkloosheidsuitkering; buiten deze periode
ontvangt hij eventueel een bijstand, en alleen, in sommige landen
althans, indien het gezin waarvan hij deel uitmaakt niet over een toereikend
inkomen beschikt; de stimulans om zich als werkzoekende te laten in-
schrijven kan bijgevolg in het buitenland kleiner zijn dan in België.

c) Prijzen

Het stijgingstempo van de consumptieprijzen versnelde in 1980, zo-
als dat reeds in 1979 het geval was : vergeleken met de overeenstemmende
maand van het voorafgaande jaar, beliep het 7,5 pct. in december, tegen
5,l pct. in 1979 en 3,9 pct. in 1978.

In 1979 was de inflatie in de overige industrielanden in nog grotere
mate versneld, zodat de ongunstige dispariteit van 1978 (snellere prijs-
stijging in België dan in het buitenland) tegenover de Bondsrepubliek
Duitsland, Zwitserland en Japan verdwenen was, terwijl de afwijking
tegenover Nederland, Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk, Italië en de Ver-
enigde Staten nog gunstiger was geworden, zoals blijkt uit grafiek 18.
In 1980 deed zich het tegenovergestelde voor : tegenover de Bondsrepu-
bliek Duitsland, Zwitserland en Nederland kwam opnieuween ongunstig
verschil aan het licht, terwijl de gunstige afwijking tegenover de andere
landen.. met uitzondering van Japan, verslechterde.

Het verloop van de consumptieprijzen was tijdens het verslagjaar vrij
onregelmatig. Eerst was er, in januari en februari, een forse stijging die
voor de helft toe te schrijven is aan de energieprodukten en voor de
rest ongeveer volledig aan de levensmiddelen en de diensten, in het bij-
zonder aan sommige overheidsdiensten. Van maart tot september stegen
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Grafiek 18.
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de prijzen matig, al viel er in het derde kwartaal een lichte versnelling te
noteren die betrekking had op de diverse categorieën van goederen en
diensten, met uitzondering van de energie waarvan de prijzen iets daalden.

Grafiek 19.
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3 l\Iet inbegrip VBn de huurprijzen vanaf 1077.
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In oktober en november werd de hausse opnieuw krachtiger, ten gevolge
van het prijsverloop van de niet-levensmiddelen, zowel de energie- als
andere produkten, terwijl hun toename verlangzaamde in de laatste maand
van het jaar.

Het is duidelijk dat de stijging van de consumptieprijzen in 1980 niet
dezelfde oorsprong heeft als in 1979. Toen was zij het rechtstreekse gevolg
van het duurder worden van de aardolie in de loop van de tweede helft
van het jaar; dat de stijging van 3,9 pct. in 1978 naar 5,1 pct. in 1979 ging,
is immers toe te schrijven aan het feit dat de bijdrage van de energiepro-
dukten tot die stijging toenam van 0,5 tot 2,3 pct. In 1980 waren daaren-
tegen vooral de prijsstijgingen van de overige componenten verantwoorde-
lijk voor de versnelling; de bijdrage van de energieprodukten bleef met
2,8 pct. weliswaar vrij belangrijk, maar was toch niet zoveel groter dan in
1979, terwijl het aandeel van de levensmiddelen, van de niet-levensmidde-
len andere dan de energieprodukten, en van de diensten steeg van respec-
tievelijk 0,5, 0,7 en 1,6 pct. tot 1,1, 1,2 en 2,4 pct. Is de verhoging van 1979
bijgevolg vooral het rechtstreekse gevolg van het duurder worden van
de energie, in 1980 heeft de indirecte weerslag hiervan zich eveneens
laten voelen.

De bijdrage van de energieprodukten in de stijging van de consumptie-
prijzen was in 1979 en 1980 duidelijk groter dan na de prijsverhoging
van de ruwe aardolie in 1973, niettegenstaande die eerste verhoging ver-
houdingsgewijs veel forser was dan die van de jongste twee jaar. Voor
die schijnbare tegenstelling zijn er twee verklaringen. De eerste is dat
de belasting op de energieprodukten in 1980 aanzienlijk verhoogd werd,
wat na 1973 niet gebeurd was; de tweede is dat het relatieve aandeel
van de ruwe aardolie in de consumptieprijzen van de aardolieprodukten
(in tegenstelling tot dat van de vracht-, verzekerings-, raffinage-, distributie-
kosten, enz.) tussen 1973 en 1979 meer dan verdubbelde, zodat een ge-
geven prijsverhoging (in procenten) van de ruwe aardolie thans een veel
sterkere stijging (in procenten) van die prijzen tot gevolg heeft dan vóór
enkele jaren het geval zou zijn geweest.

De bouwkosten van een woning stegen volgens de Belgische Vereni-
ging van Experts, tussen november 1979 en november 1980, met 6,6 pct.,
of nauwelijks meer dan in 1979 en aanmerkelijk minder dan in 1978. In de
utiliteitsbouw vertraagde de stijging, zoals blijkt uit berekeningen van het
Institut de Recherches Economiques de l'Université Catholique de Lou-
vain; tussen het tweede kwartaal van 1979 en dat van 1980 bedroeg zij
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6,5 pct. in plaats van 7,9 pct. Het bovengenoemde verloop hangt ongetwij-
feld ten dele samen met de algemene verzwakking van de vraag in de bouw-
sector.

De aan de producenten betaalde prijzen van de landbouwprodukten,
die tussen november 1978 en november 1979 waren toegenomen met
8,5 pct., daalden in de loop van de volgende twaalf maanden met 0,6 pct.
Deze daling is uitsluitend toe te schrijven aan de dierlijke produkten.

De stijging van de groothandelsprijzen van de industriële produkten,
die in 1979 vlugger verliep dan in 1978, versnelde nog in januari en februa-
ri van het verslagjaar. In de loop van de daaropvolgende maanden ver-
zwakte ze en werd ze zelfs onderbroken door enkele dalingen. Vanaf okto-
ber versnelde ze opnieuw. Ten slotte bedroeg ze tussen november 1979
en november 1980 6,5 pct., tegen 6,8 pct. in de loop van de twaalf vooraf-
gaande maanden.

Deze vertraging evenals het verloop tijdens het hele voorbije jaar wer-
den vooral bepaald door de beweging van de invoerprijzen. Tussen novem-
ber 1979 en november 1980 stegen deze immers minder sterk dan in 1979,
namelijk met 8,l pct., tegen 12,4 pct.; in de loop van het jaar gingen ze
eerst aanmerkelijk de hoogte in, waardoor ze in maart een maximum be-
reikten, nadien vielen ze terug tot in juli en vervolgens waren ze weer
opwaarts gericht. Gelijkaardige vaststellingen kunnen worden gedaan zowel
voor de aardolieprodukten als voor de overige ingevoerde produkten. Het
ismogelijk dat schommelingen van de gewogen gemiddelde koers van de
Belgische frank enige rol gespeeld hebben in de tijdens het jaar waarge-
nomen prijsveranderingen; vast staat daarentegen dat de algemene conjunc-
turele teruggang in de wereld een belangrijke verklarende factor is van de
vertraging van de stijging tegenover 1979.

In tegenstelling met de ingevoerde produkten stegen de prijzen van de
inlandse produkten tussen november 1979 en november 1980 meer dan in
1979 : de stijging beliep 6,9 pct. in plaats van 5,1 pct. Met ingang van maart
vertraagde ze evenwel aanzienlijk, zoals overigens aan het einde van 1979
in het vooruitzicht was gesteld door de resultaten van de onderzoekingen
van de Bank betreffende het prijsverloop in de verwerkende nijverheid;
deze resultaten lopen gewoonlijk iets vooruit op het werkelijke prijsverloop;
in de laatste maanden van 1980 maakten ze gewag van een nieuwe ver-
snelling, die vanaf oktober tot uiting komt in het verloop van de prijzen
van de inlandse produkten.
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Grafiek 20.

GROOTHANDELSPRIJZEN VAN DE INDUSTRIELE PRODUKTEN
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Wanneer men de stijging van de groothandelsprijzen van de indus-
triële produkten in de loop van de laatste conjuncturele expansiefase ver-
gelijkt met de hausse die optrad in de loop van de gelijkaardige fase tijdens
welke de eerste prijsverhoging van de aardolie plaatshad, blijkt dat de stij-
ging thans zeer matig was. Dit verschijnsel is toe te schrijven aan de inlandse
produkten en aan de ingevoerde produkten andere dan de aardolieproduk-
ten. De prijzen van de aardolieprodukten zijn daarentegen iets meer geste-
gen in de loop van de meest recente periode; Aangezien de prijsstijging van
de ruwe aardolie, zoals reeds gezegd, minder sterk was gedurende deze
periode, heeft men hier te maken met dezelfde paradox als voor de
consumptieprijzen, maar in dit geval is er slechts één belangrijke ver-
klaring die de tegenhanger is van de tweede hierboven naar voren
gebrachte verklaring : het relatieve aandeel van het ingevoerde basis-
produkt in de groothandelsprijzen van de aardolieprodukten is sinds 1973
ongeveer verdubbeld.

6. SYNTHESE VAN DE FINANCIELE EVOLUTIE IN BELGIE

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

Uit de in hoofdstuk 3. 1 verstrekte gegevens blijkt dat de particulieren
tijdens de eerste tien maanden veel minder verplichtingen hebben aan-
gegaan dan in 1979, maar dat de vennootschappen en vooral de overheid er
meer hebben aangegaan. Al bij al was de toename van de verplichtingen
van de drie binnenlandse sectoren groter dan die van het jaar voor-
dien; ze steeg namelijk van fr. 467 tot 530 miljard. De totale financierings-
behoeften, waartoe ook behoort het beroep van de vennootschappen op
bankkredieten met als zichtbare economische bestemming de financiering
van de betalingstermijnen bij de uitvoer 2, namen toe van fr. 477 tot
532 miljard (rubriek 1.3 van tabel 18).

In de elementen die het mogelijk hebben gemaakt die behoeften te
dekken, kan een eerste groep worden afgezonderd, met name die bestaande

1 Evolutie van de grote sectoren in de Belgische economie.
2 Deze kredieten zijn niet opgenomen in de bovengenoemde verplichtingen van de vennootschappen

aangezien het, strikt gezien, gaat om aan het buitenland verstrekte kredieten.
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BRUTO FINANCIERINGSBEHOEFTEN VAN DE PARTICULIEREN, DE VENNOOTSCHAPPEN EN DE
OVERHEID EN DEKKINGSELEMENTEN

(Miljarden franken)

Tabel 18.

1972 1973

5

1974 1975 I 1976 1 1977 1 1978 1979
1979 1980

5306

Eerste 10 maanden

583

459

4676

375

- (52) I -(42)

-(-1) -(-7)

-(-1) 1 -(-4)

100
6

484

42
29

214 239 265 350 441 468 496

~

1. Bruto financieringsbehoeften :
1.1 Verhoging van de verplichtingen van de

particulieren, de vennootschappen en de
overheid 1 .

1.2 Verhoging van de kredieten ter financie-
ring van betalingstermijnen bij de uitvoer

1.3 (= 1.1 + 1.2) Totaal ..

2. Dekkingselementen :
Op de binnenlandse markt beschikbare mid-
delen:

2.11 Vorming van financiële activa door
particulieren en vennootschappen 2 ..

min
2.12 Vorming van financiële activa in

andere valuta's dan de frank .........
2.13 Verhoging van de bankbiljetten in

het bezit van de particulieren ......
2.14 Verhoging van de geblokkeerde (mo-

netaire reserve) en vrije tegoeden
van de financiële instellingen bij de
Nationale Bank van België .

2.1 (= 2.11 + 2.12 + 2.13 + 2.14) Be-
schikbaar saldo .

2.2 Kapitaalinvoer die niet vermeld is sub
2.53 .

2.3 Statistische aanpassing ..
2.4 (= 2.1 tot 2.3) Totaal .
Ande're :
2.5 Kapitaalinvoer in deviezen door de open-

bare sector 4 :

2.51 Schatkist .
2.52 Andere 5 ..

2.53 (= 2.51 + 2.52) Totaal .
2.6 Verhoging van het binnenlandse beroep op

de Nationale Bank van België ..

3. (= 1.3 - 2.4 = 2.53 + 2.6) Schaarste op
de financiële markt ..

7 5 I 14 5 1 16 I 9 I 17 II 10 2
--:2""'2"::-1- 244 279 355 442 484 505 - 600 477 532 I

-(38)

-(19)

-(14)

273 277

-(19)

-(15)

285

- (9)

-(17)

-(27)

-(33)

361

-(31) I -(11)

-(16) -(28)

441

392 1 405

- (2) 1 -( ... )

444 441

-(28) I -(69)

-(21) - (9)

366

I I I - (4) 1--=- (-~)-II I

202

35
-14

-(22) 1-(-12) 1-(-21)

221

26
- 4

271

35
-22

322

65
-24

24
-15

71
-32

223

-14
- 6
-20

18

- 2

243

- 3
1

- 4

1

284

2
1

- 1

- 4

- 5

363

- 1

- 1

- 7

- 8

401

- 1
1

41

41

388 1 378

78
-14

325 1 335

70
17

91
147

444 440

- 1
3
2

38

40

452

11

11

42

53

71

45

116

396

38
19
57

24

81

84
48

132

-40

92

l Jaarcijfers : som van de eindtotalen van de tabellen 4 en 6 en vau de eerste vier kolommen (met omgekeerde tekens) van ta.bel 7.
2 Som van de eindtotalen van de tabellen 3 en 5. Zie Bijlage 6,tabel Ll..
:1 Som 'Jun de wijzigingen in de brutoverplichtingen van de vennootschappen tegenover het buitenland en in deviezen tegenover België, in de nettoverplichtingen in deviezen tegenover

België en het buitenland van de par ticuliere financiële instellingen en in de nettoverplicht in gen in Belgische franken tegenover liet buitenland Vim de financiële .instellingen en de over-
heid. met. uitsluiting van de verplicht.ingen welke geacht worden de tegenpost te zijn v uu de vorming VUil financiële activa. in franken in het buitenland (vorming die men reeds
telde in rubriek 2.1).

4 Zowel rechtstreeks uit het buitenland als via de particuliere financiële instellingen.
5 Gezamenlijke overheid endere clan de Schatkist, overheidsbedrijven en openbare kredietinstellingen.
6 Exclusief de sociale zekerheid.
j' Inclusief de sociule zekerbeid.



uit alle middelen die op de binnenlandse markt beschikbaar waren. Tot
deze categorie behoren onder meer de financiële activa van de particu-
lieren en de vennootschappen, behalve die in andere valuta's dan de frank
en die welke direct of indirect de vorm hebben aangenomen van vorde-
ringen op de Bank, onder meer de biljetten (die de financiële instellingen,
andere dan de Bank, niet kunnen aanwenden als werkmiddelen voor de
financiering van hun kredieten). Tijdens de laatste jaren heeft deze groep
van middelen (rubriek 2.1 van tabel 18)- een voortdurend afnemend
gedeelte van de financieringsbehoeften gedekt. Dit deel is gedurende de
eerste tien maanden van 1980 teruggelopen tot 63 pct. Tijdens die periode
bedroegen de middelen in kwestie fr. 335 miljard, d.i. een iets hoger
bedrag dan in 1979 : de totale vorming van financiële activa is af-
genomen; zij is zich daarentegen minder gaan richten naar beleggingen
in buitenlandse valuta's en in biljetten; deze laatste zijn immers meer dan
in 1979 verminderd om de in hoofdstuk 3. a) 1 aangehaalde redenen.

De kapitaalinvoer uit het buitenland die spontaan plaatsvindt om
algemene economische redenen - bijvoorbeeld om in België een onder-
neming op te richten - behoort eveneens tot de categorie van de op de
binnenlandse markt beschikbare middelen. Het onderscheid maken tussen
die spontane invoer en de andere is helemaal niet gemakkelijk, en dit is
een voorname reden waarom de raming van het geheel van de op de
binnenlandse markt beschikbare middelen enigszins arbitrair is. De hier
gemaakte onderstelling is dat iedere kapitaalinvoer spontaan gebeurt,
behalve die in buitenlandse valuta's door de openbare sector. De zo ge-
definieerde spontane invoer (rubriek 2.2 van tabel 18) heeft tijdens de
eerste tien maanden een bedrag bereikt dat aanzienlijk groter was dan
in 1979 : fr. 91 miljard, tegen fr. 70 miljard.

Uiteindelijk, en rekening houdend met een statistische aanpassing,
is het geheel van de op de binnenlandse markt beschikbare middelen in
de loop van de eerste tien maanden toegenomen van fr. 396 miljard in
1979 tot fr. 440 miljard. Aangezien de financieringsbehoeften nog meer
zijn gestegen, namelijk, zoals reeds gezegd, van fr. 477 tot 532 miljard,
is de schaarste aan middelen - d.w.z. het verschil tussen de behoeften
en de beschikbare middelen - toegenomen van fr. 81 tot 92 miljard
(rubriek 3. van tabel 18).

Om die gegevens op correcte wijze te interpreteren, moet men voor
ogen houden dat zij onvermijdelijk « ex post » zijn opgesteld; een middelen-

1 Evolutie van de grote sectoren in de Belgische economie : Particulieren.
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schaarste « ex ante» valt er slechts uit af te lezen voor zover zij uiteinde-
lijk noopte tot een beroep van de openbare sector op leningen in buiten-
landse valuta's en van de gezamenlijke binnenlandse sectoren op de Bank.
Een dergelijke schaarste kan evenwelook hebben geleid tot een stijging
van de rentetarieven, die de beleggingen in andere valuta's dan de frank
(rubriek 2.12 van tabel 18) zal hebben afgeremd en de spontaan geachte
kapitaalinvoer (rubriek 2.2 van dezelfde tabel) gestimuleerd en die bijge-
volg het bedrag van het vorenvermelde noodzakelijke beroep zal hebben
verkleind. Dit mechanisme laat zijn uitwerking min of meer gelden naar-
gelang de schaarste de ene sector meer treft dan de andere; tabel 19 ver-
schaft elementen die het mogelijk maken zich een idee te vormen van wat
zich in dat opzicht in 1980 heeft afgespeeld.

Dezelfde schaarste aan middelen op de financiële markt als in tabel 18
komt ook tot uiting in tabel 19, evenwel in een verschillende vorm : zij kan
er worden verkregen door de som 1 te maken van de bedragen die voor-
komen in de laatste kolom van de rubrieken 1.24 Interventies van de Bank
op de valutamarkt 2, 1.25 Bankbiljetten 3 en 1.26 Overige transacties.

Zoals blijkt uit rubriek 3. van tabel 19, is het de Schatkist, waarvan
de behoeften bijzonder groot waren, die het meest getroffen werd door
de schaarste aan middelen op de financiële markt: het tekort dat zij niet
heeft kunnen dekken met de opbrengst uit gevestigde leningen in Belgische
franken heeft fr. 199 miljard bereikt en de financiering hiervan heeft bij-
gedragen tot de verruiming van de werkmiddelen van de financiële instel-
lingen, wat de verkrapping veroorzaakt door de aankopen van buitenlandse
valuta' s bij de Bank, meer dan goedgemaakt heeft. Er vloeide zelfs een
zodanige verhoging van de liquiditeit van de financiële instellingen uit
voort dat zij hun portefeuille schatkistcertificaten met fr. 92 miljard heb-
ben verhoogd. Dientengevolge kon de Schatkist haar beroep op de
Bank tot fr. 109 miljard beperken. Hunnerzijds hebben de financiële in-

1 Een negatief totaal wijst op een schaarste.
2 De reden waarom de verkoop van deviezen door de Bank op de valutamarkt op een schaarste

wijst, is de volgende : afgezien van de biljetten, de tegoeden van de financiële instellingen bij de
Bank en de statistische aanpassing, stemt de schaarste overeen met de volgende rubriekencom-
binatie van tabel 18 : (1.3 - 2.11) + (2.12 - 2.2); een overschot van 1.3 op 2.11 betekent dat
een gedeelte van de financiële activa die de boekhoudkundige tegenpost vormen van de gedekte
behoeften teniet wordt gedaan door het feit dat het wordt aangewend voor de nettoaankoop van
buitenlandse goederen en diensten, wat de Bank verplicht over te gaan tot de verkoop van buiten-
landse valuta's; een overschot van 2.12 op 2.2 stemt overeen met een netto kapitaaluitvoer, wat
ook leidt tot verkopen van de Bank; in totaal is (1.3 - 2.11) + (2.12 - 2.2) dus gelijk aan de
netto-interventies van de Bank op de valutamarkt.

3 De reden waarom een stijging van de biljetten de oorzaak is van, en wijst op een schaarste, is
reeds toegelicht.
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Tabel 19.

VERKRIJGING (+) EN GEBRUIK (-) VAN MIDDELEN DOOR DE VERSCHILLENDE SECTOREN VAN DE ECONOMIE
(Eerste tien maanden van 1980, in miljarden franken)

Schatkist

Financiële instellingen

(-)

Totaa!

waarvanNiet elders
vermelde

overheidssector

Overige sectoren
en OIl bepaalde

sectorenOpenbare
krediet-

instellingen I
Belgische en
Luxemburgse

banken 1

- 104
+ 11
+ 1

+ 64

46
18

Totaal overeen-
stemmend met
de wijzigingen
in de balans-

posten van de
Bank

1. Trensacties met de uitlener in laatste instantie
1.1 Geherdisconteerd papier en voorschotten verkre-

gen door de financiële instellingen bij de Bank :
1.11 Geherdisconteerd papier .
LEl Voorschotten ..

+ 24

+ 85

+ 109

n.b.
n.b.
n.b.

+ 4
n.b.
n.b.
n.b.

+ 4

+ 43

+ 43

46
18

64

n.b.
n.b.
n.b.

(- 3)
( ...)

c- 3)

(-)

(+ 43)

(n.b.)
(n.b.)
(n.b.)

(+ 43)

(-)

(- 42)
( ...)

(- 42)

(n.b.)
(n.b.)
(n.b.)

(-)

(-)

(-)

1.13 Totaal 64

2. Overige transacties op de geldmarkt :
2.1 Overheidspapier in Belgische franken op korte

termijn 45 ............................................. + 90 + 2 - 92 (- 19) (- 86) ... -
2.2 Daggeld : - gewaarborgd (nettobedragen) ... - - - (+ 1) (- 4) - -

- buiten protocol ........................ - ... - 1 ( ...) ( ...) + 1 -
2.3 Interbancaire deposito's .............................. - - - ( ...) (- 5) - -
2.4 Totaal ................................................... + 90 + 2 - 93 (- 18) (- 95) + 1 -

3. Overige transacties 6 ....................................... I - 199 - 6 + 114 (- 22) (+ 137) I + 91 -
waarvan:
3.1 Overheidsfondsen in Belgische franken 5 ••••••.••

I
(+ 82)

I
(+ 17)

I
(+ 32)

I
(+ 71)

I
(- 25) (- 131) -

3.2 Tegoeden van de particulieren bij het Bestuur
der Postchecks .......................................... . ( ...) (n.b.) (n.b.) (n.b.) (n.b.) ( ...) -

+ 24

+ 132

- 104+ II
+ 1

92

1.2 Overige transacties :
1.21 Schatkistcertificaten afgestaan aan de Bank
1.22 Schatkistcertificaten afgestaan aan het Ren-

tenfonds en door dit laatste gefinancierd
met de bijzondere bijstand van de Bank ...

1.23 Buitenlandse valuta's geleend door de over-
heidssector en afgestaan aan de Bank .

1.24 Interventies van de Bank op de valuta-
markt 2 .•.•••••

1.25 Bankbiljetten 3

1.26 Overige transacties

1.27 Totaal .

1 De Luxemburgse banken werden gegroepeerd met de Belgische banken omdat zij, wanneer huu liquid iteit toeneemt, op de Belgische geldmarkt dezelfde beleggingen uitvoeren als
die Belgische banken zelf. Deze liquid iteit van de Luxemburgse banken vindt haar oorsprong in hoofdzaak in : a) de terugkoop door de Bank van buitenlandse valuta's afkomstig
uit het lopende overschot van het land (Groothertogdom) met het buitenland, b) de vorming van deposito's in franken door Belgische ingezetenen : de liquiditeit van de Belgische
banken kun dezelfde oorsprong hebben.

2 Teken + : nettoaankopen van buitenlandse valuta's door de Bank; teken - : nettoverkopen.
3 Teken + : vermindering; teken - : vermeerdering.
4 Cerbificaten van de Schatkist en van het Hentenfonds.
5 Een vermeerdering heeft het teken + in de kolom van de emittent en het teken .. - in de kolom van degene die inschrijft, een vermindering heeft de omgekeerde tekens.
6 In de eerste vijf kolommen is een teken + (teken -) normaal de aanduiding dät de Ii quiditeit van de betrokken sector groter (minder groot) was aan het einde dan aan het

begin van de beschouwde periode.



stellingen niet enkel voor de vermelde bedragen ingeschreven op schatkist-
certificaten, maar bovendien ten belope van fr. 64 miljard kredieten van
de Bank terugbetaald.

De liquiditeitspositie van de financiële instellingen was niet homogeen
omdat de vormen die de financiële activa in Belgische franken en de
spontane kapitaalinvoer hebben aangenomen, bepaalde instellingen heeft
bevoordeeld ten nadele van andere. De openbare kredietinstellingen heb-
ben hun tekort aan liquiditeit moeten verhelpen door middel van leningen
in buitenlandse valuta's; die leningen waren zo omvangrijk (fr. 43 miljard)
dat ze de inschrijving hebben mogelijk gemaakt op kortlopend overheids-
papier ten bedrage van fr. 19 miljard; met het resterende deel werden
hoofdzakelijk kredieten gefinancierd die hebben geleid tot een verdere
uitbreiding van de werkmiddelen van de Belgische en Luxemburgse ban-
ken. Het is vooral bij die groep van instellingen dat de liquiditeitsverbe-
tering uiteindelijk terecht kwam.

Uit tabel16 van Bijlage 6, die identiek is met tabel19, maar vollediger
en gedetailleerder wat de periodes betreft, kan men voor het geheel van
het jaar en zelfs voor de afzonderlijke maanden waarin de verkopen van de
Bank op de wisselmarkt het omvangrijkst zijn geweest, te weten de eerste
vier maanden, dezelfde tegenstelling vaststellen als voor de eerste tien
maanden tussen de aanzienlijke middelenschaarste, enerzijds, en de liqui-
diteitsverruiming van de financiële instellingen die gespecialiseerd zijn in
kortlopende transacties, m.a.w. de banken, anderzijds. Het meest opvallen-
de verschil tussen de diverse periodes van het jaar heeft betrekking op het
gebruik dat de betrokken instellingen van die liquiditeit hebben gemaakt :
hun inschrijvingen op kortlopend overheidspapier in Belgische franken zijn
min of meer aanzienlijk geweest naar gelang van de periodes, zodat hun
beroep op de laatste kredietgever nu eens gestegen, dan weer gedaald is.

De tegenstelling waarvan sprake in de voorafgaande alinea heeft als
uitvloeisel dat men voor 1980 geen directe en nauwe band mag leggen
tussen de middelenschaarste en de schommelingen van de korte rente, in
tegenstelling met wat men geneigd zou kunnen zijn te besluiten uit tabel
18 alleen. De bovengenoemde schommelingen zijn voornamelijk het resul-
taat van andere factoren zoals uit het volgende hoofdstuk zal blijken.

De hierboven beschreven evoluties hebben de bestanddelen van de
liquiditeit van de financiële instellingen, vooral in het geval van de Bel-
gische en Luxemburgse banken, op een zeer hoog niveau gebracht. In het
laatste kwartaal bereikte de portefeuille overheidspapier van deze laatste
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Tabel 20.

BESTANDDELEN VAN DE LIQUIDITEIT VAN DE FINANCIELE INSTELLINGEN

(Gemiddelde bedragen in miljarden franken) 1

Portefeuille overheidspapier in Belgische franken
Daggeld - Netto-uitleningen (Schatkistcer tificateu en certificaten Beschikbare marges op de herdiscontoplafonds

van het Rentenfonds)

-BelgISche lOb I I Belgische lOb I I Belgische I ~p~nbre Iparticuliere Ien Luxem- k P~I! tre Part.iculiere Totaal en Luxam- k P~r;t tre Particuliere Totaal Totaalburgse "::I1,le In- spaarkassen burgse ::ll~e In- spaarkassen banken s::n:~~:~spearkassen
banken s mgen banken s trigen

1972 4e kwartaal ............ 3 1 ... 4 19 40 1 60 13 3 - 16
Jaar .................. 3 1 . .. 4 22 49 1 72 16 3 - 19

1973 4c kwartaal ............ 2 1 ... 3 21 34 1 56 7 2 - 9
Jaar .................. 4 1 ... 5 22 42 1 65 12 3 - 15

1974 4e kwartaal ............ 2 1 ... 3 26 30 1 57 5 2 - 7
Jaar .................. 4 1 . .. 5 25 31 1 57 5 2 - 7

1975 4e kwartaal ............ 3 1 ... 4 25 55 2 82 18 3 1 22
Jaar .................. 3 1 '.' . 4 19 58 2 79 16 3 ... 19

1976 4" kwartaal ............ 2 ... 1 3 46 48 2 96 8 2 1 II
Jaar .................. 3 1 1 5 35 57 1 93 9 2 1 12

1977 4" kwartaal ............ 3 · .. 1 4 34 86 1 121 18 5 3 26
Jaar .................. 3 ... 1 4 54 84 1 139 23 3 2 28

1978 4e kwartaal ............ 2 1 ... S 48 75 1 124 10 7 4 21
Jaar .................. 3 · .. 1 4 46 83 2 131 21 8 4 33

1979 Ie kwartaal ............ 3 · .. 1 4 70 81 2 153 16 7 4 27
2e kwartaal ............ 5 · .. 1 6 93 104 2 199 13 8 4 25
3c kwartaal ............ 2 ... 1 3 92 75 1 168 12 8 4 24
~ kwarla~ ............ 3 ... 1 4 74 64 1 139 8 8 3 19
Jaar .................. 3 ... 1 4 82 81 2 165 12 8 4 24

1980 lekwartaal ............ 3 1 ... 4 82 67 1 150 9 7 3 19
2e kwartaal .... , ....... 1 1 1 3 ll9 86 3 208 17 7 3 27
3c kwartaal ............ 2 ... 1 3 156 76 8 240 36 9 5 50
4e kwartaal ............ 3 · .. 1 4 162 80 5 247 40 II 4 55
Jaar .................. 2 1 1 4 130 78 4 212 25 9 4 38

1 Daggeld ell beschikbare marges op de herd iscontop lafouds : daggemiddelden. Portefeuille overheidspapier : bij de berekening van deze gemiddelden werden de bedragen aan het begin
t'Il Hall het einde der periode eenmual , en de bedragen aan het einde der tussenliggende maanden tweemaal geteld.



Grafiek 21.

HERDISCONTOPLAFONDS VAN DE FINANCIELE INSTELLINGEN

(Mil/arden franken)
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1 Gegevens nün het einde van cl!ot 19 december 1976 e mnnnd. Van 8 juli lU7·1 t tinged eeld in subplafon'dsvu; 12 okt ober 10'/8 lot 2 mei ~O}l maart 10'/5; van 12 februari to .' ,
2 Daggemiddelden per kwnrtn~~lld~l:ste ,deel van de grafiek) je~l en (v;n, 20 juni 1070 tot, 25 j~r~iGi~'~'~1!J7ü, van 23 juli

gecertificeerde en andere bi' de ot Juni 107,1 omvatten d ' ovenst.e deel), zIJn de plafonds
part.iculiere disconto we J' J, e Nationale Bunk van Bel', e lil minderrug gebrachte b dwissels met een rest r ~l'Jl' gemobiliseerd werden gleJ herdisconteerbare wissels die hiiCl ragen het bedrag van d
de herdisconteerbere er,~~rle ,ooptijd van minder da;1 e;\~~a 6, het bedrag van de gevis~erd~J ~~ar of op de markt van he~3 ~an worden verJdaard door'cl,I~:( f~ttm;biliscerrle wissels 0; ~:ar'l~:et dins:ang ~an juli 1074 wo;;t aW

et

g~"erdiseonteerde• r;:: :: ::;;~:;~~':';:::;::::,T.:":;.~~".:f':\,::,;' .;~·"h,:S~,;:.",:::;;,:;;,,~:"::::;;.,",,;';,::":::":,"~:;
/5 en 1\)7G : onbelangrijke bedr::!aat het stelsel van de he rdiseo ~~ol;t~pludfonds slechts sinds juli 1972n. ' n p a On S slechts sinds meert 1975 .V .. oor de Jaren



fr. 162 miljard, tegen fr. 74 miljard voor het overeenkomstige kwartaal van
het jaar voordien en fr. 82 miljard voor het geheel van dit laatste jaar,
bedragen die, op hun beurt, reeds de vroeger opgetekende ruim overtroffen.
De beschikbare marges op de herdiscontoplafonds van het geheel der
financiële instellingen waren ook uitzonderlijk belangrijk tijdens het laat-
ste kwartaal van 1980; zij werden niet enkel verruimd door een daling,
na het eerste kwartaal, van de aangerekende herdisconteringen, maar ook,
hoewel in mindere mate, door de verhoging van de plafonds die aan
het einde van 1980 in totaal fr. 108 miljard bedroegen, tegen fr. 98 mil-
jard een jaar vroeger; de coëfficiënten die toegepast worden op diverse be-
standdelen van de staten van de financiële instellingen om de plafonds te
berekenen, werden niet gewijzigd, terwijl de regel volgens welke die pla-
fonds periodisch - alhoewel niet automatisch - worden aangepast aan de
evolutie van de genoemde staten op normale wijze werd toegepast.

Daarentegen werd per 1 maart een wijziging aangebracht aan de be-
rekeningswijze van de voorschottenquota's, d.w.z. de maximumbedragen
ten belope waarvan de sedert het begin van een maand gecumuleerde
dagelijkse opnemingen van een financiële instelling tegen het officiële
tarief aan de betrokken instelling worden aangerekend. De voorschotten
die de financiële instellingen bij de Bank kunnen verkrijgen, zijn bestemd
om tijdelijke thesauriebehoeften het hoofd te bieden. Het gedeelte van de
herdiscontoplafonds dat verband houdt met diezelfde behoeften, heeft het-
zelfde doel. Het was bijgevolg logisch dat het voorschottenquotum van
iedere instelling bepaald werd volgens dezelfde criteria als het voren-
genoemde gedeelte van haar plafond. Daarom werd aan iedere instelling
een basisquotum toegekend, dat gelijk is aan het vorengenoemde gedeelte l

vermenigvuldigd met coëfficient 3.

De financiële instellingen waarvan de portefeuille herdisconteerbaar
handelspapier kleiner is dan het bedrag van hun totaal herdiscontoplafond,
krijgen voortaan de kans dit verschil, geheel of gedeeltelijk, om te zetten in

l Ter herinnering : het gedeelte van het herdiscontoplafond dat gebonden is aan de thesauriebe-
hoeften wordt als volgt berekend :
Maandgemiddelde, over de referentieperiode :
- van de depositoboekjes of gewone spaarboekjes X 1,3 pct.;
- van de overige deposito's van de cliënteel in Belgische franken voor minder dan 1 jaar

X 2,5 pct.
Kwartaalgemiddelde, over de referentieperiode :
- van de niet-opgenomen bedragen van de kortlopende kredieten die worden toegestaan aan de

bedrijven en particulieren X 3,3 pct.;
- van de uitstaande bedragen van de door de bedrijven en particulieren opgenomen kredieten

op lange termijn X 0,2 pct.
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een supplementair quotum. Dit wordt verkregen door het om te zetten ge-
deelte van het plafond te vermenigvuldigen met coëfficiënt 3. Wordt het
plafond gesplitst in subplafonds, dan vindt de vermindering in eerste in-
stantie plaats op subplafond B.

Er werd eveneens een wijziging aangebracht in het maximumbedrag
dat de gecumuleerde dagelijkse opnemingen boven het quotum in de loop
van een maand niet mogen overschrijden, opnemingen welke aange-
rekend worden tegen het bijzonder voorschottentarief : voorheen bedroeg
dat maximum voor iedere financiële instelling vijfmaal het bedrag van haar
kredietopening, d.w.z. van het maximaal toegestane dagelijkse leningsbe-
drag; sedert 1 maart 1980 is het gelijk aan het basisquotum.

b) Rentetarieven en geldbeleid

Het verloop van de korte rente in België werd in 1980 vooral bepaald
door de schommelingen op de buitenlandse en internationale geldmarkten,
met inachtneming van het respectieve vertrouwen in de verschillende
valuta's. Harerzijds werd de rente op lange termijn beïnvloed door de
zeer intensieve vraag naar kapitaal vanwege de overheid; ze onderging
bovendien de aantrekkingskracht van de erg hoog opgelopen rente op de
geldmarkt. Inzake het geldbeleid gold als beperking dat de tarieven niet
mochten dalen onder het peil dat vereist was om te beletten dat afvloeiing
van kort kapitaal naar het buitenland nog meer liquiditeiten zou vernieti-
gen dan er al opgeslorpt werden door het groot tekort in het lopende
verkeer.

Al vanaf de eerste maanden van het jaar werden de geld- en kapitaal-
markten verstoord door de plotselinge stijging van de korte rente in de
Verenigde Staten en van de Euro-dollar. Deze stijging bracht vanuit de
andere landen en o.a. vanuit België kapitaalafvloeiingen op gang. Aange-
zien deze afvloeiingen - wellicht nog versterkt door het feit dat de Bel-
gische frank toen enig wantrouwen inboezemde - de liquiditeit van de Bel-
gische geldmarkt verminderen, heeft de stijging van de Euro-dollar ook die
van de Euro-frank uitgelokt, al was de stijging van deze laatste duidelijk
minder groot : driemaandsgeld in Euro-dollar klom van 14,6 pct. eind
december 1979 tot 20,4 pct. op 1 april 1980, terwijl de rente voor de
Euro-frank slechts toenam van 14-,7 tot 17,8 pct.

De Bank kon niet anders dan haar beleid aanpassen aan deze ontwik-
keling. Op 28 februari verhoogde zij met 1,50 pct., tot 12 pct., haar dis-
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Grafiek 22.

VERGELIJKING VAN DE RENTEPERCENTAGES VAN DE EURO-BELGISCHE FRANK
EN VAN ANDERE EURO-VALUTA'S VOOR DRIE MAANDEN 1

i Datum van verandering van de discontovoet van de Nationale Bank van België
(algemeen herdiscontoplafond of sub-plafond A)

__ Euro-Belgische frank Euro-dollor -- Euro-Belgische frank --- Euro-Duitse mark

__ Euro-Belgische frank --- Euro-Franse frank -- Euro-Belgische frank --- Euro-pond sterling

-- Euro-Belgische frank --- Euro-gulden -- Euro-Belgische fran'k--- Euro-yen

18 18

14 14

10 10

i
1980

i
1980

1 Gemiddelde van de dagelijkse rentepercentages per week.
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Grafiek 23.

RENTEPERCENTAGES VAN DE NATIONALE BANK VAN BELGIE l

DISCONTOVOET

24 24
Officieel tarief 2

Speciale rentevoet H.W.I. 3 4

16 16

VOORSCHOTTENRENTE

24 24
Officieel tarief

Speciaal voorscholtentorief 4 5

16 16

GEWOGEN GEMIDDELDE RENTEVOET 6

16 16

1972 1974 1976 1978 1980

l Zie Bijlage 6, tabellen 17 en 18.
2 Geaccepteerde, bij een bank gedomicilieerde wissels (van 8 juli Hri4 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 van 29 juni 1979 tot 25 juni 1980 :
wissels in mindering gebracht op het herdisconto-subplnfond A).

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

4 Aa.n het einde van de muand. Dit pereentags kun van dag tot dag schommelen binnen een door de Regentenraad VUil
de Nationale Bank van België vastgestelde marge.

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

indirecte wijze kredieten non de bedrijven Pli particulieren finnncieren. Voor de berekening ervan is het gemiddelde
gemankt van de verschillende rentepercentages, gewogen met het uitstaande bedrag van de financieringen verkregen
door deze instellingen tegen die rentepercen tnges , Ann het einde van de maand geldend rentepercentage. De gewogen
gemiddelde rentevoet wordt slechts vanaf juli H174 berekend.
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contovoet voor handelspapier aangerekend op het subplafond A en haar
overige disconto- en rentetarieven met 1 pct. Op 20 maart 1980 volgde een
nieuwe verhoging : de discontovoet voor het handelspapier aangerekend
op het subplafond A werd van 12 op 14 pct. gebracht; de discontovoet
voor het handelspapier dat aangerekend wordt op het subplafond B en de
rentevoet voor de voorschotten binnen de grenzen van het maandelijkse
quotum stegen van 13,50 tot 15 pct. De andere tarieven van de Bank, name-
lijk die voor de voorschotten buiten het quotum en die voor de mobilisering
door het Herdiscontering- en Waarborginstituut, van niet op de herdiscon-
toplafonds aangerekend papier, vertoonden nog sterkere aanpassingen. Een
en ander had tot gevolg dat de gewogen gemiddelde rentevoet van de
Bank, die in 1979 al geleidelijk was gestegen van 6,15 pct. in april tot
11,53 pct. in december, verder opliep in 1980 en in april een maximum
van 14,13 pct. bereikte.

De rente voor Euro-dollars begon vanaf begin april terug te lopen,
wat een daling van de Euro-Belgische frank mogelijk maakte. Net zoals
de stijging die eraan voorafging, was deze daling kleiner dan voor de
Euro-dollar, namelijk 5,75 pct. tussen het maximum en het minimum, tegen
11,6 pct. voor de Euro-dollar. De tarieven van andere Euro-valuta's
liepen echter nog minder terug, zodat hun aantrekkingskracht wellicht
een forsere daling van de Belgische tarieven heeft verhinderd. Niettemin
heeft de Bank haar eigen tarieven in niet onbelangrijke mate kunnen ver-
minderen. Zij deed dat in verscheidene etappen in de loop van juni en juli,
het tijdstip waarop ze ook de splitsing van de herdiscontoplafonds onge-
daan maakte; zo werd het officiële disconto op 31 juli teruggebracht tot
12 pct.; in augustus daalde de gewogen gemiddelde rentevoet tot datzelfde
peil.

Vanaf eind juli, maar vooral in november en gedurende de eerste
weken van december, deed zich een nieuwe en forse stijging van de Euro-
dollar voor. Daarop volgde, rond medio november, een herstel van de
Euro-Belgische frank dat echter de voorgaande daling slechts gedeeltelijk
compenseerde. Een verhoging van de tarieven van de Bank was niet vereist.

In hetgeen voorafgaat heeft men het verloop van de Euro-valuta's
als indicator genomen van het algemene verloop van de rente op de diverse
nationale markten. Het verloop van de rente van de interbancaire deposito's
voor drie maanden op de Belgische geldmarkt is vrijwel hetzelfde als
dat van de Euro-Belgische frank. De andere geldmarkttarieven evolueerden
gelijkmatig: zo steeg de rente voor schatkistcertificaten met een looptijd
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Grafiek 24.

RENTEPERCENTAGES OP KORTE TERMIJN

GELDMARKTRENTETARIEVEN I
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Schatkistcertificaten (3 maanden) 2

Tarief van het H_W.I. voor het handelspapier in mindering gebracht
op het algemeen plafond of op sub-plafond A bij de N.B.B. 3
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CREDITRENTETARIEVEN 4
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1 Zie Bijlage G. tabel 10.
2 Rentepercentage van kracht nan het einde van de maand.
3 Van 23 oktober 1973 tot 1 januari 10iG. van 30 januari 1976 tot ti maart 1978, van 17 tot 23 maart 1978, van 12

oktober 1978 tot 12 juni 1980, van 24. juni tot 17 juli 19HO en van 1 augustus tot 30 november HISO : 120 dagen
looptijd en minder. Van 24 maart tot Il oktober 1078 en van 13 tot 23 juni 1980, looptijd van 31 tot 120 dagen.
Met ingang van 1 decomber 1980 : papier dat vervalt nu 31 deeember 1980 en met een resterende looptijd van ten
hoogste 120 dagen, Voor de overige periodes : looptijd van 61 tot 120 dagen.

4 Rentepercentages vóór belastingheffing bij de bron. Zie Bijlage U, tabel 20.
5 Indicatieve rentepercentages voor de deposito's van Ir. 5 tot 20 miljoen.
6 Inclusief de getrouwheidspremie , maur exclusief de premies die vnnnf 1 april 1980 worden toegestaan op de deposito-

verhogingen. Fictief brutotarief : omdat de inkomsten uit deposito's op gewone spaarboekjes thans voor een bedrag
vau fr. 30.000 per [uur vrijgesteld zijn van belastingen, kan hun effectief rentetarief niet worden vergeleken met de
andere rentetarieven; het fictieve brutotarief vormt een geldige vergelijkingsbasis voor de particulier die op de
inkomsten uit zijn overige beleggingen niet meer of niet minder betaalt den de belastingheIfing bij de bron.



van drie maanden van 14,40 pct. aan het einde van 1979 tot een maximum
van 17,50 pct. tegen het einde van maart en het begin van april 1980; na-
dien volgde eerst een geleidelijke daling tot 12,10 pct. aan het einde van
de maand oktober, maar vanaf half november was die rente weer opwaarts
gericht; op 31 december bedroeg ze 12,75 pct.

Het verloop van de creditrentepercentages op korte termijn, die nauw
verbonden zijn met die van de geldmarkt, met name de rente voor de
grote deposito's van fr. 5 miljoen of meer, gaf eveneens een zelfde beeld
te zien als dat van de interbancaire deposito's.

De andere creditrentepercentages op korte termijn, zoals de gewone
termijndeposito's en de gewone spaardeposito's, die na overleg tussen de
verschillende categorieën financiële instellingen worden vastgelegd, ver-
toonden zoals gewoonlijk een veel geringere beweeglijkheid dan de geld-
markttarieven : de rente van de gewone deposito's voor drie maanden bij
de banken werd tussen december 1979 en maart 1980 met slechts 2 pct.
verhoogd tot 8,50 pct.; de vergoeding van de bedragen, die aan het begin
van het jaar op spaarboekjes uitstonden, werd niet opgetrokken boven het
peil dat op dat ogenblik van kracht werd, omdat een supplementaire ver-
hoging, toegepast op het geheel van de uitstaande bedragen, een overdre-
ven weerslag zou hebben gehad op de kosten van de nieuw toegestane
hypothecaire leningen. De geringe omvang van de stijging van de zoge-
naamde lijsttarieven verklaart mede waarom de financiële instellingen (zo-
als uiteengezet in hoofdstuk 3. a) 1 een felle concurrentie ondervonden van-
wege sommige buitenlandse banken en waarom ze zich verplicht zagen van-
af februari systematisch op de deposito's van 1 tot 3 en van 3 tot 5 miljoen
frank speciale tarieven toe te passen die, zonder precies overeen te stem-
men met de op de geldmarkt geldende voorwaarden, daar doorgaans vrij
dicht bij aanleunden.

Na eind maart daalden deze speciale tarieven in veel sterkere mate
dan die van de lijsttarieven : voor deposito's van fr. 1 tot 3 miljoen met
een looptijd van drie maanden bedroeg de daling eind december 5,25 pct.
- of iets meer dan voor deposito's van fr. 5 miljoen of meer -, tegen
slechts 1 pct. voor de gewone deposito's, waarvan de rente in augustus
was verminderd tot 7,50 pct., het renteverschil naar gelang van de grootte
van het deposito werd aldus teruggebracht tot 2 pct., terwijl het maximaal
7 pct. was geweest.

1 Evolutie van de grote sectoren in de Belgische economie : Particulieren.
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In de fase van rentestijgingen was de verhoging van de rente die de
financiële instellingen aanrekenden voor kortlopende kredieten van de-
zelfde orde van grootte als de stijging van de geldmarkttarieven: de
rente die aangerekend wordt aan eersterangscliënten voor discontokre-
dieten, voor gewone kaskredieten en voor « straight loans » vermeerderde
bij de grote banken tussen eind december 1979 en eind maart 1980,
respectievelijk met 3, 3,50 en 3,10 pct. Van begin april tot eind oktober
daarentegen was het verloop van de geldmarkttarieven (- 5,40 pct. voor
de interbancaire deposito's) en dat van de debetrente (- 3 pct. voor dis-
conto- en gewone kaskredieten, - 5,40 pct. voor de « straight loans ») niet
meer zo symmetrisch, zodat de bemiddelingsmarge van de banken - ge-
definieerd als het verschil tussen de gemiddelde opbrengst van hun
beleggingen in Belgische franken en de gemiddelde rentevergoeding voor
hun middelen in Belgische franken 1 - volgens de berekeningen van de
Bank, gemiddeld vrij duidelijk is verruimd gedurende de periode mei-
oktober. In de loop van de laatste twee maanden schijnt die verruiming te
zijn afgenomen.

Zoals de rentepercentages op korte termijn zijn de rendementen van
langlopende overheidsleningen tijdens het eerste kwartaal van 1980 ver-
meerderd : het brutorendement steeg van 11 pct. voor de staatslening van
januari tot 12,33 pct. voor de Wegenfondslening van april. In tegenstelling
tot de korte termijn was er voor de lange termijn geen sprake van rente-
daling in de daaropvolgende periode; integendeel, de rendementen zijn
verder opgelopen tot 12,75 pct. voor de staatslening van mei en 12,81 pct.
voor die van september; dit houdt wellicht verband met het feit dat het
rentepeil van de schatkistcertificaten hoog gebleven is, in weerwil van de
in april-oktober opgetreden rentedaling, en met de verwachting dat de
lange rente ongetwijfeld opwaarts gericht zou blijven, gelet op de grote
financieringsbehoeften van de overheid.

Vergelijkt men, zoals in grafiek 26, het rendement op lange termijn
op enkele buitenlandse markten en in België, na aftrek van eventuele
belastingheffingen aan de bron, dan stelt men vast dat het verschil ten
gunste van Euro-obligaties in dollars en dat ten gunste van de Verenigde
Staten in het voorbije jaar forse schommelingen vertoonden; dit tweede

1 Zowel voor de kortlopende beleggingen als voor de kortlopende middelen zijn de voor de bere-
kening gebruikte rentetarieven die van de beschouwde maand. Het is slechts met een zekere, welis-
waar korte vertraging dat deze tarieven, indien ze ongewijzigd blijven, worden toegepast op het
geheel van de uitstaande bedragen. Dientengevolge kan de bemiddelingsmarge, hoewel zij ge-
middeld de werkelijkheid correct weerspiegelt, het profiel ervan in de tijd enigszins wijzigen.
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Grafiek 25.

RENTEPERCENTAGES OP LANGE TERMIJN

__ Investeringskredieten van de Nationale Maatschappij voor Krediet aan de Nijverheid
_____ Hypothecaire leningen van de Algemene Spoor- en lijfrentekas
..-----4 Staatsleningen op meer don 5 jaar 1

16 16

12 12

1972 1974 1976 1978 1980

1 Rendement bij de uitgifte tot de eindvervaldag, vóór belastingheffing bij de bron. Inclusief de leningen van het
Wegenfonds.

verschil is per saldo toegenomen en viel dan bijna samen met het eerste dat
vrijwel niet veranderd is. Het verschil ten gunste van Nederland was gering,
onbeduidend zelfs, behalve van februari tot april. Het verschil ten nadele
van de Bondsrepubliek Duitsland verbreedde nog in 1980.

De debetrentepercentages voor lang krediet, met name voor investe-
ringskredieten en hypothecaire leningen, werden met enige vertraging
aangepast aan het verloop van de creditrente op kasbons, obligaties en
gewone spaarboekjes; ze bereikten een historisch maximum in mei 1980
en werden nadien niet meer gewijzigd. Zo werd de rente voor investerings-
kredieten op 14 pct. gebracht en die voor hypothecaire leningen voor de
huisvesting, toegepast door de Algemene Spaar- en Lijfrentekas voor de
eersterangscliënten, op 13,75 pct., d.i. een stijging met 2,50 tot 2,75 pct.
t.o.v. eind december 1979.
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Grafiek 26.

VERSCHILLEN TUSSEN DE RENDEMENTSPERCENTAGES
OP LANGE TERMIJN IN HET BUITENLAND EN IN BELGIE 1

Internationale markt
Verenigde Staten 3

Nederland 4

Bondsrepubliek Duitsland
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- 4 - 4

- 6 - 6
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Bronnen: Internationale markt : Bondtrade. Verenigde Staren : Federal Heserve Bulletin. Nederland Kwartaalbericht
van de Nederluudsche Bank. Bondsrepubliek Duitsland Financiële Statistieken van de Organisatie voor Econo-
mische Samenwerking en Ontwikkeling. Berekeningen vnu de Nationale Dank van België.

1 Buitenlandse reudementspercentnges II/in rendementsperceutngas ter beurze vun de Bclgisclre staatsobligaties voor meer
dun 5 jaar. Percentages na eventuele helastinghdiing bij de bron, dat is voor België, de roerende voorheffing VUil
20 pct.; voor de Bondsrepubliek Duitsland, de coupon-belust ing van 25 pek Zie Bijlage 6, tabel 21.

2 Rendement van de Euro-obligaties in dollars voor meer dan 7 jaar.
3 Rendement van de obligaties van de federale regering op de secundaire nmrkt (10 junr en meer}.
4 Rendement van de laatste drie stuntsleningen op longe termijn.
5 Rendement von de obligaties van de overheidssector op de secundaire merkt.

Onder de ongunstige invloed van de stijging van de rente lagen de
noteringen van de Belgische aandelen op de contantmarkt in oktober 1980
15 pct. onder hun peil van 1979.
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Beheer





Het mandaat van gouverneur van de h. Cecil de Strycker werd bij
koninklijk besluit van 2,'3januari 1980 verlengd voor een termijn van vijf
jaar, met ingang van 26 februari 1980.

** *

De Bank werd pijnlijk getroffen door het plotselinge overlijden, op
22 februari 1980, van directeur René Ewalenko, in de leeftijd van negen-
envijftig jaar.

De h. Ewalenko nam sedert 1962 het voorzitterschap waar van het
Directorium voor de kolennijverheid toen hij in maart 1971 werd aange-
wezen tot directeur van onze Instelling. Zijn veelzijdige ontwikkeling, zijn
scherpzinnigheid en zijn werkkracht maakten het hem mogelijk zijn man-
daat op een schitterende manier te vervullen.

Behalve zijn taken binnen de Bank was hij de laatste jaren ook lid van
de Bankcommissie, van de Raad van Beheer van de Algemene Spaar- en
Lijfrentekas, van het Bestuurscomité van het Herdiscontering- en Waar-
borginstituut en van het Comité van het Rentenfonds.

Zijn voortijdig heengaan wordt door de Bank diep betreurd.

Een beroep werd gedaan op de h. William Fraeys, directeur-generaal
van de Nationale Maatschappij voor Krediet aan de Nijverheid en sedert
februari 1971 regent van de Bank, om de h. Ewalenko in het Directiecomité
van de Bank op te volgen.

De h. Fraeys is bij koninklijk besluit van 16 mei 1980 tot directeur van
onze Instelling benoemd voor een termijn van zes jaar, ingaande op
1 mei 1980.

** *

Directeur Elisabeth Malaise heeft haar ambt neergelegd op 12 sep-
tember 1980; op die datum nam haar mandaat een einde. Zij had, bij het
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naderen van de leeftijdsgrens, de wens geuit dat haar mandaat niet meer
zou worden verlengd.

Met de grootste spijt hebben wij van haar afscheid genomen.

Mej. Malaise, in dienst getreden van de Bank in 1934, werd in okto-
ber 1952 benoemd tot Secretaris van onze Instelling; zij werd in septem-
ber 1968 aangesteld tot directeur.

Gedurende een schitterende loopbaan van meer dan zesenveertig jaar
heeft zij, dank zij haar grondige kennis van de rol van de Bank, ruimschoots
bijgedragen tot de uitstippeling van het beleid van de Bank en tot de ver-
wezenlijking van de veranderingen die er zich mettertijd hebben vol-
trokken.

Als directeur had zij de bevoegdheid over het departement Algemene
controle en het departement Personeel. In het kader van deze laatste be-
voegdheid leidde zij de onderhandelingen met de vakbondsafvaardiging
van het personeel; haar voortdurend streven naar billijkheid stond hierbij
centraal.

Van 1966 af vertegenwoordigde zij eveneens de Bank in het Bestuurs-
comité van het Herdiscontering- en Waarborginstituut.

Wegenshaar uitzonderlijke toewijding aan de Bank, genoot directeur
Malaise ieders achting.

Uit erkentelijkheid voor de uitstekende diensten die zij heeft bewezen,
werd zij door Z.M. de Koning ertoe gemachtigd de eretitel van haar functie
te dragen.

** *

De h. Frans Junius, sedert 1 januari 1978 Secretaris van de Bank, is
bij koninklijk besluit van 21 oktober 1980 benoemd tot directeur voor een
termijn van zes jaar, ingaande op 16 oktober 1980. Hij vervangt
Mevr. Elisabeth Malaise in het Directiecomité van onze Instelling.

Ter opvolging van de h. Frans Junius als Secretaris van de Bank, heeft
de Algemene Raad met ingang van 1 december 1980 de h. Valery Janssens,
adviseur van de Directie, aangewezen.

** *

94



In de loop van het boekjaar betreurde de Bank het overlijden, op
13 juni 1980, van de h. Jean Van Nieuwenhuyse, eredirecteur van de Bank.
Hij trad in 1936 in dienst van de Bank en werdin augustus 1941lid van het
Directiecomité. Hij besloot niet in functie te blijven tijdens de bezetting.
In november 1944 werd hij opnieuw tot directeur verkozen; hij vervulde
dit ambt tot september 1960. Zijn naam zal meer in het bijzonder verbon-
den blijven aan de uitvoering van het programma voor de modernisering
van de gebouwen van de Bank.

Hij zal in de herinnering blijven naleven.

** *

Overeenkomstig artikel 83 van de statuten is de algemene vergadering
op 25 februari 1980 overgegaan tot de statutaire verkiezingen.

Zij vernieuwde de mandaten van regent van de h. Philippe Moureaux,
voorgedragen door de Minister van Financiën, en van de h. Georges
Debunne, gekozen op de voordracht van een der meest representatieve
werknemersorganisa ties.

De vergadering diende eveneens te voorzien in de vervanging van de
h. Charles Huriaux, regent, die, toen hij in 1978 de leeftijdsgrens van 67 jaar
bereikte, door de Minister van Financiën ertoe werd gemachtigd zijn man-
daat, krachtens artikel 56 van de statuten, te voltooien. Zij heeft daartoe de
h. Albert Frère, de kandidaat voorgedragen door de Minister van Finan-
ciën, aangewezen.

Als blijk van erkentelijkheid voor de uitstekende diensten die hij ge-
durende negen jaar als regent heeft bewezen aan de Bank, werd hij door
de algemene vergadering ertoe gemachtigd de eretitel van zijn functie te
dragen. Hij is bij koninklijk besluit van 16 mei 1980 bevorderd tot Comman-
deur in de Leopoldsorde.

De vergadering heeft het mandaat van censor van de hh. Louis Petit,
Gaston Vandewalle en André Leysen verlengd.

Met toepassing van de artikelen 53 en 55 der statuten vervallen al deze
mandaten van regent en van censor na de gewone algemene vergadering
van februari 1983.
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Ten gevolge van de benoeming, tijdens het boekjaar, van de h.
William Fraeys tot directeur van de Bank, is zijn mandaat van regent open-
gevallen.

Voorts zij erop gewezen dat de h. Philippe Moureaux, die op 18 mei
1980 een ministersambt heeft aanvaard, sedertdien geen vergaderingen van
de Raden van de Bank meer heeft bijgewoond.
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Personeel





De Bank werd in 1980 getroffen door het overlijden van de heer Jean-
Baptiste Boulpaep, de heer Gilbert Plume, Mevr. Gabrielle Servais-Ponchez
en de heer André Van Gucht, van het Hoofdbestuur, de heer Lucien
Decrouez en de heer Robert Durieux, Mevr. Suzanne Gaspard-Dasnoy en
de heer Paul Saintes, van de vestigingen in provincie.

Hun voortijdig heengaan wordt diep betreurd.

** *

Verscheidene ambtenaren zijn met pensioen gegaan : de heren René
Stevens, inspecteur-generaal, chef van de Discontodienst, Jozef Maertens,
inspecteur-generaal, chef van de dienst Buitencontrole, Jean Bricout, advi-
seur bij de Juridische dienst, Lucien Detemmerman, afdelingshoofd bij
de dienst Veiligheid, Gezondheid en Verfraaiing der werkplaatsen, René
Dekuyper, agent te La Louvière, Franciscus Giele, afdelingshoofd bij de
bijbank Antwerpen, Jan Teirlinck, afdelingshoofd bij het agentschap Kort-
rijk, Omer Van Boxtael, afdelingshoofd bij de bijbank Antwerpen, Pol
Philippart, afdelingshoofd hij de bijbank Liège, Willy Ducheny, bureel-
hoofd bij de dienst Effecten.

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

Zij stelt het eveneens op prijs haar dank te betuigen aan de personeels-
leden die tijdens het voorbije jaar werden gepensioneerd: Mevr. Lucie
Ameryckx, de heer Roger Boone, Mevr. Maria Brams-De Cubber, de heer
Robert Coteur, Mevr. Suzanne Compere-Deliere, [osée Christien, de heren
François De Bie, Gérard De Clercq, Jacques De Hauwere, Mevr. Marie
Deherder-Kinnart, de heren André Delahaye, Jean-Baptiste Deman, Marcel
De Mot, Joseph Deproost, Edmond Dewolf, Mevr. Gilberte Gaudeus-
Roggen, de heer André Glibert, Mevr. Josée Hamers-Bueken, de heer
Joseph Hars, Mevr. Léontine Hendrickx-Capitaine, de heer Louis Rujoel,
Mevr. Jeanne Huygens, de heer René Kayaert, Mevr. Rosine Lallemant-
Boterdael, Marthe Larcier-Verstreken, de heren Marcel Mucha, Léopold
Nicolaes, Augustin Nootens, Mevr. Marie Raes-Van Den Borre, de heer
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Gaston Ramaekers, Mevr. Hilda Rondiat-Esmans, Louise Sauvenier- Van
Driessche, de heer Théodore Schrooten, Mevr. Lucie Smeesters, Lina
Smets-Strivaux, de heren Marcel Van Adorp, Maurice Van Caudenberg,
Mevr. Angèle Vanfraechem-De Wulf, de heer Maurice Van Ginderachter,
Mevr. Joanna Van Roost, Germaine Whitburn-Lemmens, de heer René
Wierinckx, Mevr. Marie-Anne Wyns-Hars, van het hoofdbestuur, de heren
Gustaaf Arijs, Florentin Bursens, Petrus De Bakker, August De Roover,
Germain D'Haenens, Mevr. Julia Deschepper-Liebin, Cécile Godet, de
heren Sylvain Grauls, Ferdinand Groot jans, Jozef Jansen, Mevr. Ida Ledent-
Renauld, Maria Simons-Van Den Bempt, de heren Constant Soetemans,
Roger Van Craeynest, Mevr. Yvonne Van De Velde- De Prycker, de heren
Joseph Van Rompaey, Joris Vergauwen, Désiré Verschueren en Albert
Viaene, van de bijbanken en agentschappen.

** *

In het sociale vlak werd op 31 januari 1980 een ondernemingsover-
eenkomst gesloten. Krachtens deze overeenkomst wordt met name een
stelsel van deeltijdse arbeid van 20 uur per week ingevoerd.

De voorwaarden voor de integratie van het tijdelijk loontrekkend
personeel werden vastgelegd. Zij zijn van toepassing geworden op 1janua-
ri 1981.

Het stelsel van de tweejaarlijkse weddeverhogingen van het kader-
personeel werd vervangen door een stelsel van jaarlijkse verhogingen,
die worden toegekend op de verjaardag van de indiensttreding.

Bijzondere maatregelen werden getroffen met het oog op de weder-
indienstneming van personeelsleden die ontlag hebben genomen wegens
sociale, gezins- of studieredenen, alsmede om het aantal jobstudenten in
de zomervakantieperiode te verhogen en om niet-bezoldigde stages voor
studenten te organiseren, in het kader van hun studies.

De procedures voor het vo~ren van overleg binnen de werkeenheden
in de Bank worden uitgewerkt.

Tussen de Vakbondsafvaardiging van het personeel en de Directie
wordt verder onderhandeld over de regels geldend voor de indienst-
nemingen en de bevorderingen, alsmede over de functieclassificatie.

De Bank blijft zich actief bezighouden met de opleiding met name
door het personeel intensiever voor te bereiden op het gebruik en op de
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voortdurende aanpassing van de informaticamethoden en van de technische
'd'proce es.

Bijzondere aandacht werd besteed aan de voorlichting van de jonge
nieuwe werknemers omtrent de onderscheidene aspecten van de functio-
nering en de functies van de Bank.

** *

De Bank betuigt het personeel haar erkentelijkheid voor de ijver waar-
mee het gedurende het voorbije jaar zowel zijn taak heeft vervuld als
zich heeft aangepast aan de ontwikkeling van de nieuwe technieken en
procedures.
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Ontleding van de

Jaarrekening betreffende

het boekjaar 1980





BALANS
(In duizenden franken)

ACTIVA

GOUDVOORRAAD

Per 31-12-1979 Per 31-12-1980

58.261.384 58.213.956

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

De inbreng bij het Europees Fonds voor Monetaire Samenwerking
(E.F.M.S.), in de vorm van (( swap ))-kredieten tegen Ecu's \ van 20 pct.
van de goudvoorraad betreft, per 31 december 1980, een equivalent van
F 14,6 miljard.

Op diezelfde datum wordt de goudvoorraad als volgt bewaard :

in het buitenland 57.854.267

in België 359.689

De gouddeposito' s ten name van de Bank in het buitenland bevatten
daarenboven het metaal dat aan het E.F.M.S. werd afgestaan en waarvan
het beheer aan de Bank toevertrouwd blijft.

l Zie verslag nopens de verrichtingen van het boekjaar 1979, blz. 103 en 104.
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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.

Deelneming

Per 31-12-1979 Per 31-12-1980

18.125.923 18.108.205

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

De vermindering, van het ene jaar tot het andere, met 17,7 miljoen
spruit voort uit de volgende bewegingen :

Vermeerderingen :

a) Toeneming van het bedrag van de reservetranche van
België met 111,25 miljoen B.T.R. ingevolge de vol-
storting in B.T.R. ten belope van 25 pct., van de ver-
hoging van het quotum van België in het Interna-
tionaal Muntfonds, in uitvoering van de resolutie
n' 34-2 dd. 11 decomber 1978 van de Raad der
Gouverneurs van het Fonds 2 • 5.413.118

b) Dekking van de uitgaven voor eigen rekening van
het Fonds l.807

Te transporteren 5.414.925

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

2 Art. 1 van de wet dd. 18 juni 1980.
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Transport. 5.414.925

Verminderingen :

Aangroei van de tegoeden in Belgische franken van
het Fonds ingevolge terugkopen van hun nationale valuta
tegen Belgische franken en/of de aankoop van B.T.R.
tegen Belgische franken door volgende landen: Australië,
Bangla Desi, Egypte, Guyana, Nieuw Zeeland, Portugal,
Soedan, Tanzanië, Yemen en Zaïre.

Nettovermindering .

5.432.643

17.718

Leningen I.

In de loop van het afgelopen jaar werd door het Internationaal Munt-
fonds geen beroep gedaan op België voor de financiering van trekkingen
uit hoofde van de Algemene Leningsakkoorden.

Bij zon der e t rek kin g s r e c h ten.

Per 31-12-1979 Per 31-12-1980

23.152.131 24.166.740

Het tegoed in bijzondere trekkingsrechten vertoont een toeneming
met F 1.014,6 miljoen die als volgt verklaard wordt:

Vermeerderingen :

a) Toewijzing door het Internationaal Muntfonds op
1 januari 1980 van B.T.R. in uitvoering van de reso-
lutie n" 34-3 van 11 december 1978 van de Raad der
Gouverneurs van het Fonds .

b) Gedeeltelijke terugbetaling in B.T.R. van voorschot-
ten die door de Bank aan het Fonds werden verstrekt
uit hoofde van haar deelneming in de financiering van
de cc oliefaciliteit Il

4.503.714

231.122

Te transporteren 4.734..836

)

1 Zie verslag nopens de verrichtingen van het boekjaar 1969, blz. 150 en 15l.
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Transport. 4.734.836

c) Vereffening door het Fonds, in B.T.R., van de vergoe-
ding betreffende het produktieve gedeelte van de
reservetranche van de deelneming van België voor het
boekjaar afgesloten per 30 april 1980 (art. V, sectie 9,
van de statuten van het Fonds) . 775.805

d) Vereffening door het Fonds, in B.T.R., van de rente
op het tegoed van België in bijzondere trekkingsrech-
ten voor het boekjaar afgesloten per 30 aprill980, na
aftrek van de door het Fonds aangerekende provisie
op het bedrag van de netto cumulatieve toewijzing
van bijzondere trekkingsrechten (art. XX van de sta-
tuten van het Fonds) . 675.327

e) Vereffening door het Fonds, in B.T.R., van de rente be-
treffende de voorschotten van de Bank uit hoofde van
haar deelneming in de financiering van de cc oliefacili-
teit » en de activering van de aanvullende financie-
ringsfaciliteit 241.759

6.427.727

Verminderingen :

Cessie aan het Fonds van 111,25 miljoen B.T.R. ter
volstorting in B.T.R., ten belope van 25 pct., van de
verhoging met 445 miljoen B.T.R. van het quotum van
België in het Internationaal Muntfonds, in uitvoering van
de resolutie n' .'34-2dd. 11 december 1978 van de Raad
der Gouverneurs van het Fonds l , 5.413.118

Nettovermeerdering 1.014.609

De per 31 december 1980 geboekte actiefpost van F 24.166,7 miljoen
heeft ten belope van F 19.193,6 miljoen als tegenpost op de passiefzijde de

l Zie blz. 106 van onderhavig verslag.
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rekening op onbepaalde termijn (( Internationaal Muntfonds Bijzondere
trekkingsrechten, netto cumulatieve toewijzing ))1.

ECU'S

Per 31-12-1979. Per 31-12-1980

61.112.219 110.675.145

Het tegoed in Ecu' s, geboekt tegen de spilkoers van F 39,7897 voor
1 Ecu 2, is van 31 december 1979 tot 31 december 1980 toegenomen met
1.245,6 miljoen Ecu's.

In het raam van de ((swap »<kredieten van Ecu's tegen goud en dollars
van de Verenigde Staten van Amerika heeft het E.F.M.S. de Bank gecredi-
teerd met een bijkomend bedrag van 1.910,2 miljoen Ecu' s, overeenstem-
mend met de toeneming van de passiefpost (( Ecu's te leveren aan het
E.F.M.S. 11

3
• De netto-aanwending van Ecu's tijdens het boekjaar 1980,

die derhalve 664,6 miljoen Ecu's bedraagt, spruit voort :

enerzijds,
(in duizenden Ecu's)

a) uit de onmiddellijke vereffening van intracommunau-
taire interventies aan diverse centrale banken . 1.691.881

b) uit de vereffening, op 15 februari 1980, van een schuld
aangegaan tegenover het E.F.M.S. uit hoofde van de
financiering op zeer korte termijn van intracommunau-
taire interventies 13.935

Te transporteren 1.705.816

1 Zie blz. 122 van onderhavig verslag.
2 De Ecu, munteenheid aangenomen door het Europees Monetair Stelsel, is een korf 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 bruto nationaal produkt van elk der landen
en zijn aandeel in de monetaire bijstand op korte termijn.

3 Zie blz. 123 van onderhavig verslag.
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Transport. 1.705.816

c) uit de betaling aan het E.F.M.S. van
rente op :

- de netto-aanwending van Ecu's.

- de schuld tegenover die instelling
voortspruitend uit de financiering
op zeer korte termijn van intra-
communautaire interventies .

114.061

8.000 122.061

1.827.877

en anderzijds, uit de terugkoop van Ecu's tegen diverse
communautaire valuta's . 1.163.259

Netto-aanwending: 664.618

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

De tegoeden en verplichtingen van de Bank in vreemde valuta's
zijn in de balansen per 31 december 1979 en per 31 december 1980
opgenomen voor de hierna vermelde 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 31-12-1979 Per 31-12-1980

Vreemde valuta's 75.472.564 114.750.988

Vreemde valuta's te ontvangen
van het E.F.M.S. 21.199.7603 25.572.0104

van andere 2.377.342

Samen 99.049.666 140.322.998

Te leveren vreemde valuta's 28.129.007 3.146.224

Nettopositie 70.920.659 137.176.774

l Zie blz. III van onderhavig verslag.
2 Zie blz. 124 van onderhavig verslag.
3 Begrepen in het bedrag van 35.706.953 van de rubriek « Te ontvangen vreemde valuta's en goud ».
4 Begrepen in het bedrag van 40.126.249 van de rubriek « Te ontvangen vreemde valuta's en goud ».
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De tegoeden in vreemde valuta's ingeschreven ten name van de Bank
in het buitenland omvatten, behalve haar eigen tegoeden, de dollars van
de Verenigde Staten van Amerika die, tegen Ecu' s, kontant werden ge-
cedeerd aan en op termijn teruggekocht van het E.F.M.S. en waarvan
het beheer aan de Bank toevertrouwd is. Afgezien van geringe saldi in
valuta' s genoteerd op de markt te Brussel die, met het oog op de uitvoering
van courante betalingen, bij de buitenlandse correspondenten op zicht-
rekeningen uitstaan, zijn de vreemde valuta's op korte termijn belegd.

De nettopositie in vreemde valuta's per 31 december 1980 omvat
hoofdzakelijk dollars van de Verenigde Staten van Amerika gedekt door
de waarborg van de Belgische Staat. Zij zijn geboekt tegen de vroegere
spilkoers van FB 40,3344 voor 1 dollar. Het verschil tussen de waardering
van die tegoeden respectievelijk tegen de vroegere spilkoers en de ge-
middelde aankoopprijs is geboekt op de rekening « Uitgedrukte en niet-
gerealiseerde koersverschillen)) voorkomend onder de passiva-overgangs-
rekeningen l

TE ONTVANGEN VREEMDE VALUTA'S EN GOUD

Per 31-12-1979 Per 31-12-1980

Europees Fonds voor Monetaire Samen-
werking 35.706.953 40.126.249

Andere 2.377.342

De bedragen voorkomend onder de eerste sub-rubriek vertegenwoor-
digen de tegenwaarde van 20 pct. van de goud- en dollarreserves die de
Bank in de vorm van « swap ll-kredieten tegen Ecu's bij het E.F.M.S. heeft
ingebracht. In het bedrag per 31 december 1980 vertegenwoordigt het
goud F 14,6 miljard 2 en de dollars F 25,5 miljard.

Bij ontstentenis van lopende swaps komt op diezelfde datum geen
enkel bedrag voor onder de tweede sub-rubriek.

l Zie blz. 125 van onderhavig verslag.
2 Zie blz. 105 van onderhavig verslag.
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INTERNATIONALE AKKOORDEN

Per 31-12-1979 Per 31-12-1980

4.823 841.510

Deze rubriek is bestemd voor de boeking van de vorderingen in
Belgische franken op de landen, buiten de Europese Economische Gemeen-
schap, waarmee België betalingsakkoorden heeft gesloten. De saldi die
eronder voorkomen geven de uitstaande bedragen weer van de voorschot-
ten die werden verleend krachtens die akkoorden waarvan de uitvoering
onder toepassing valt van de overeenkomst van 15 juni 1972 tussen de
Staat en de Bank.

VOORSCHOTTEN AAN HET I.M.F.

Per 31-12-1979 Per 31-12-1980

7.369.449 5.706.455

Het voorschot verstrekt aan het Internationaal Muntfonds uit hoofde
van de deelneming van de Bank in de financiering van de tt oliefaciliteit » 1

is met F 1.941,7 miljoen geslonken ten gevolge van terugkopen door lid-
staten, begunstigden van bedoelde bijstand.

De deelneming van de Bank in de activering van de aanvullende
financieringsfaciliteit 2 die door het Fonds in het leven geroepen werd
is daarentegen toegenomen van F 321,7 miljoen per 31 december 1979
tot F 600,4 miljoen per 31 december 1980.

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

De Bank is 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.

I Zie verslag nopens de verrichtingen van het boekjaar 1975, blz. 14l.
2 Zie verslag nopens de verrichtingen van het boekjaar 1979, blz. U3.
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EUROPEES FONDS VOOR MONETAIRE SAMENWERKING 1

Op de balans per 31 december 1980 komt geen vordering voor.

DEBITEUREN WEGENS TERMIJNVERKOPEN VAN VREEMDE VALUTA'S
EN GOUD

Per 31-12-1979 Per 31-12-1980

19.597.254 2.989.768

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 1980 betreft
termijnverkopen die aan de Openbare Schatkist werden gedaan met het oog
op de dekking van de terugbetaling van in vreemde valuta's luidende
scha tkistbons.

HANDELSP APIER

Per 31-12-1979 Per 31-12-1980

80.602.991 47.080.291

Zoals de voorgaande jaren, bestaat de portefeuille handelspapier per
31 december 1980 uitsluitend uit gedisconteerd papier, betaalbaar in
België 2.

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

2 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 31-12-1979 Per 31-12-1980
F 583 miljoen
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VOORSCHOTTEN OP ONDERPAND

De voorschotten op onderpand kunnen worden ingedeeld als volgt :

Per 31-12-1979 Per 31-12-1980

Instellingen waarvoor een bijzondere
wet geldt 1 23.534.771 10.362.560

Banken 187.527 52.614

Ondernemingen en particulieren . 11.227 8.784

Totaal 23.733.525 10.423.958

OVERHEIDSEFFECTEN

Per 31-12-1979 Per 31-12-1980

Belgische overheidseffecten

Luxemburgse overheidseffecten

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

52.450.000 77.12,5.000

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

BIJZONDERE BIJSTAND AAN HET RENTENFONDS

Per 31-12-1979 Per 31-12-1980

1 In hoofdzaak het Rentenfonds.
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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 '.

Het maximumbedrag van de bijzondere bijstand aan het Rentenfonds,
dat veranderlijk is, is per 31 december 1980 vastgesteld op F 90 miljard.

DEEL- EN PASMUNT

Per 31-12-1979 Per 31-12-1980

Thesauriebiljetten

Metaalgeld .

282.532

144.078

278.417

298.916

Totaal 426.610 577.333

Krachtens een overeenkomst die einde februari 1980, tussen de Minis-
ter van Financiën en de Bank gesloten werd, is het maximumbedrag van het
incasso in deel- en pasmunt voortaan vastgelegd op 5 pct. van de hoogte-
grens voor de uitgifte van die munt, bepaald bij de wet van 12 juni 1.9.30
die de laatste keer bij de wet van 20 februari 1978 gewijzigd werd.

De nieuwe contractuele grens voor dat incasso ligt thans op 900 miljoen
en is onderworpen aan de volgende modaliteiten :

1) in geval van overschrijding van de grens op de data van alle
weekstaten van een bepaalde maand wordt de Schatkist door de Bank ver-
zocht op de werkdag volgend op de datum van de laatste weekstaat van
die maand, het gemiddeld excedent over de beschouwde maand terug
te betalen met dien verstande dat het terug te betalen bedrag eventueel
verminderd wordt tot een som toereikend om het incasso terug te brengen
tot het bedrag van de grens;

2) telkens als het incasso in deelmunt van de Bank, in weerwil van de
aldus verrichte terugbetaling, zich in de loop van de volgende maand
boven de grens handhaaft, wordt de Schatkist door de Bank verzocht,
op de werkdag volgend op de datum van de laatste weekstaat van die

l Zie verslag nopens de verrichtingen van het boekjaar 1977, blz. 100.
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maand, het volledig bedrag terug te betalen waarmee de grens op de
datum van die weekstaat overschreden wordt.

TEGOED BIJ HET BESTUUR DER POSTCHECKS

Per 31-12-1979 Per 31-12-1980

Rekening A . 2.263 1.775

Rekening B 1 3.432.630 4.276.376

Op verzoek van de Openbare Schatkist stort de Bank op een bijzon-
dere postrekening, genaamd rekening B, de tegenwaarde van de bedragen
ingeschreven op in haar boeken geopende rekeningen ten name van de
centrale bank of van de regering van de landen, die een financiële bijstand
genieten in het raam van door de Staat gesloten bilaterale leenakkoorden.
Het gaat om bedragen die reeds door de Openbare Schatkist werden gestort
maar nog niet door de begunstigde landen worden gebruikt.
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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 dd.
3 JULI 1972 2

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

1 Zie blz. 122 van onderhavig verslag.
2 Zie verslag nopens de verrichtingen van het boekjaar 1973, blz. 128.



Belgische frank ingevolge de beslissingen, genomen tijdens de monetaire
conferentie van 18 decomber 1971 te Washington en bekrachtigd bij de
wet dd. 3 juli 1972 betreffende de pariteit van de frank.

TE INNEN WAARDEN

Per 31-12-1979 Per 31-12-1980

18.776.285 22.289.111

De Il 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 1980 is bovendien een bedrag begrepen
van F 17.762 miljoen dat overeenstemt met het negatieve saldo van de
koersverschillen ontstaan naar aanleiding van de verrichtingen die een
wijziging teweegbrachten in de door de Bank aangehouden activa of
passiva uit hoofde van de internationale akkoorden die ze uitvoert voor
rekening van de Staat of waarvoor deze laatste zijn waarborg verstrekt.
Bedoeld saldo zal worden aangezuiverd in de mate dat later op dezelfde
balansposten positieve koersverschillen worden gerealiseerd.

OVERHEIDSFONDSEN

Per 31-12-1979 Per 31-12-1980

7.232.743 8.005.680

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 772,9 miljoen, t.O.V.het jaar voordien, van de
portefeuille overheidsfondsen is de tegenhanger van de stijging van het
reservefonds.

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 dar de terugbetalingsprijs ».
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GEBOUWEN, MATERIEEL EN MEUBELEN

Per 31-12-1979 Per 31-12-1980

2.232.157 2.240.109

De vermeerdering van de actiefpost « Gebouwen, materieel en meu-
belen » vloeit in hoofdzaak voort uit de aankoop van een terrein in de
provincie, in het raam van het investeringsprogramma van de Bank.

De vernieuwing van lokalen en technische installaties en de aankoop
van materieel en meubelen leiden niet tot een activavermeerdering. De
betrokken uitgaven zijn afgeschreven via het debet van de resultaten-
rekening '; materieel en meubelen worden pro memorie geboekt.

Het verschil tussen de rekening « Gebouwen, materieel en meubelen »,

op de actiefzijde, en de « Afschrijvingsrekening voor gebouwen, materieel
en meubelen » 2, op de passiefzijde, komt overeen met de boekwaarde van
de terreinen.

WAARDEN VAN DE PENSIOENKAS VAN HET PERSONEEL

Per 31-12-1979 Per 31-12-1980

11.757.652 13.130.186

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

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

l Zie blz. 139 van onderhavig verslag.
2 Zie blz. 126 van onderhavig verslag.
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ACTIV A-OVERGANGSREKENINGEN

Per 31 december 1980 zien de activa-overgangsrekeningen er uit als
volgt :

a) Te vorderen rente op de verrichtingen met het buiten-
land 1.456.986

b) Te vorderen rente op overheidsfondsen verworven
krachtens de statuten. 392.514

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

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

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

118.228

50.591

34.777

Totaal 2.053.096
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PASSIVA

BILJETTEN IN OMLOOP

Per 31-12-1979 Per 31-12-1980

371.796.112 376.087.099

De vertraging van het expansietempo van de biljetten van de Bank,
die reeds in 1979 werd vastgesteld, heeft zich in 1980 nog versterkt.

Per 31 december 1980 ligt het bedrag van de biljetten in omloop
slechts F 4,3 miljard boven het peil bereikt per .'31december 1979, terwijl
de toeneming F 11,9 miljard bedroeg in 1979, F 24,5 miljard in 1978
en F 28,2 miljard in 1977.

Ziehier, per coupure, de samenstelling van de biljettenomloop per
31 december 1980 :

F 5.000
F 1.000
F 500
F 100

208.670.705
143.268.993
11.446.237
12.701.164

Totaal 376.087.099

Die samenstelling is sedert 1976 als volgt geëvolueerd :

1976 1977 1978 1979 1980

(in miljarden franken)

F 5.000 122,0 149,1 175,8 193,8 208,7
F 1.000 163,4 163,9 160,4 153,5 143,3
F 500 10,3 10,5 10,9 11,6 11,4
F 100 11,5 11,9 12,8 12,9 12,7

307,2 335,4 359,9 371,8 376,1

Het relatieve aandeel van het biljet van F 5.000 is gaandeweg geste-
gen van 39,7 pct. tot 55,5 pct. terwijl dat van het biljet van F 1.000 is
gedaald van 53,2 pct. tot 38,1 pct.; de vergelijking van de absolute cijfers
toont aan dat de in 1978 ingetreden inkrimping van de omloop van het
biljet van F 1.000 zich in versterkte mate van jaar tot jaar heeft voort-
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gezet: - F 3,5 miljard in 1978, - F 6,9 miljard in 1979 en - F 10,2 mil-
jard in 1980.

De omloop van de biljetten van F 500 en F 100 neemt lichtjes af
in 1980.

Sedert 3 december 1980, is de reeks van biljetten die de figuur en het
werk van beroemde Belgische personen van de XIX· eeuw in herinnering
brengen, aangevuld met een nieuw biljet van F 1.000 van het type
([Grétry »,

Per 31 december ziet de indeling van het aantal biljetten in omloop,
volgens het type ervan, er uit als volgt :

Relatief aa ndeel
Coupures Type van de biljetten Aantal biljetten in omloop in de totale omloop

van de coupures

(in miljoenen) (in pct.)

F 5.000 « Vesalius » 41,7 100

F 1.000

I

« Mercator » 129,2 90,2
« Grétry» 14,1 9,8

143,3 100
~

F 500 « Van Orley» 7,0 30,6
« Meunier » 15,9 69,4

22,9 100

F 100 « Lombard » 20,8 16,4
« Beyaert » 106,2 83,6

.~

127,0
I

100

REKENINGEN-COURANT EN DIVERSEN

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

Per 31-12-1979 Per 31-12-1980

Schatkist, gewone rekening . '-, 11.209 4.233
Instellingen waarvoor een bijzondere
wet geldt. 1.498.051 1.834.529
Banken in België . 324.967 368.283
Ondernemingen en particulieren . 832.807 560.667
Banken in het buitenland, gewone re-
keningen 1.430.452 1.249.972
Te betalen waarden . 3.817.602 4.831.79.'3

Totaal 7.915.088 8.849.477
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Volgende verbintenissen, luidend in Belgische franken, zijn opgeno-
men onder de rubriek Il Te betalen waarden » : bankassignaties, verplaatste
cheques, betaalmandaten, dividenden, tegenwaarde van vreemde valuta's
verschuldigd aan derden, te betalen belastingen, betalingen te doen aan
leveranciers en aan de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid, hangende credit-
berichten, lopende verrichtingen die later dienen te worden betaald of op
het credit van rekeningen-courant moeten worden ingeschreven.

INTERNATIONALE AKKOORDEN

Per 31-12-1979 Per 31-12-1980

Financiële bijstandsakkoorden .

Andere akkoorden .

3.432.630

16.463

4.276.376

59.921

De Bank neemt afzonderlijk op haar staten, onder de passivarubriek
« Financiële bijstandsakkoorden Il, 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 Il de tegoeden
in Belgische franken aangehouden door instellingen van landeIl waarmee
betalingsakkoorden werden gesloten.

INTERNATIONAAL MUNTFONDS :

Bijzondere trekkingsrechten, netto cumulatieve toewijzing

Per 31-12-1979 Per 31-12-1980

14.689.913 19.193.627

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

1 Zie blz. 116 van onderhavig verslag.
2 Zie blz. 108 van onderhavig verslag.
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De aangroei met F 4,5 miljard, van het ene jaar tot het andere, is het
gevolg van de tweede toewijzing door het Fonds, per 1 januari 1980, van
92.560.000 B.T.R., in uitvoering van de Resolutie n" 34-3 van 11 decem-
ber 1978 van de Raad der Gouverneurs van het Fonds waarbij wordt voor-
zien in 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 31-12-1979 Per 31-12-1980

27.357.088

De verplichtingen, per 31 december 1979, van de Bank tegenover het
Europees Fonds voor Monetaire Samenwerking, die 687,5 miljoen Ecu's
beliepen, werden in de loop van het eerste trimester van 1980 aangezuiverd.

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

Per 31-12-1979 Per 31-12-1980

86.349.374 162.357.267

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

Per 31 december 1980 gaat het om een bedrag van 4.080,4 miljoen
Ecu's, tegen 2.170,2 miljoen Ecu's per 31 december 1979 d.i. een ver-
meerdering met 1.910,2 miljoen Ecu's.

Die aangroei spruit in hoofdzaak voort uit de stijging van de goud-
prijs toegepast op die ({swap ll-kredieten en, in geringere mate, uit de
toeneming van het bedrag in dollars dat het voorwerp uitmaakt van die
cc swaps II.
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MONETAIRE RESERVE

Per 31-12-1979 Per 31-12-1980

Het instrument van monetair beleid waarbij de financiële instellin-
gen verzocht worden een monetaire reserve aan te leggen, werd in de
loop van de jaren 1979 en 1980 niet in werking gebracht.

TE LEVEREN VREEMDE VALUTA'S EN GOUD 1

Per 31-12-1979 Per 31-12-1980

28.129.007 3.146.224

De onder deze rubriek geboekte bedragen vertegenwoordigen in
hoofdzaak de tegenwaarde van op termijn aan de Schatkist 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 hij buitenlandse correspondenten worden aangehouden in
afwachting dat instructies betreffende de aanwending ervan worden
ontvangen.

PENSIOENKAS VAN HET PERSONEEL

Per 31-12-1979 Per 31-12-1980

11.757.652 13.130.186

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

PASSIVA-OVERGANGSREKENINGEN

De passiva-overgangsrekeningen zien er per 31 december 1980 uit
als volgt:

a) Vooruitontvangen rente op handelspapier en over-
heidseffecten in portefeuille 215.256

Te transporteren 215.256

1 Alle lopende verrichtingen luiden in vreemde valuta's.
2 Zie blz. 118 van onderhavig verslag.
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Transport. 215.256

b) Vooruitontvangen rente op beleggingen in het buiten-
land en te betalen rente op verrichtingen met het
buitenland 1.386.148

c) Uitgedrukte en niet-gerealiseerde koersverschillen l 32.617.589

d) Fonds van de Honderdste Verjaring. 50.591

e) Verzamelingen 34.777

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 . 100.000

g) Voorziening voor gebouwen, materieel en meubelen 2 1.246.748

h) Maatschappelijke voorziening voor diverse risico's 4.650.000

ij Fiscale voorziening 2 • 260.669

Totaal 40.561.778

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 van de Bank in dollars van de Verenigde Staten van Amerika alsmede de voorschotten
toegestaan aan het I.M.F. worden geboekt op grond van de vroegere spilkoersen; het verschil tussen
de waardering, enerzijds, tegen de aankoopkoers of de volgens regel 03 van het I.M.F. vastge-
stelde koers van het n.T.R. en, anderzijds, tegen 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 voorschotten aan het I.M.F. niet werden terugbetaald. Het-
zelfde geldt t.a.v. de koersverschillen die geboekt worden in verband met de interventies op de
valutamarkt in het raam van het Europees Monetair Stelsel, vermits die koersverschillen slechts
definitief verworven zijn na terugkoop van de Ecu's aangewend ter dekking van de interventies of
na aanzuivering van de uit de interventies voortvloeiende debetpositie tegenover het Europees
Fonds voor Monetaire Samenwerking.

2 Zie blz. 141 van onderhavig verslag.
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RESERVEFONDS

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

Per 31-12-1979 Per 31-12-1980

Statutaire reserve . 1.368.416

4.116.331

1.440.52:3

4.896.631Buitengewone reserve

Afschrijvingsrekening voor gebouwen,
materieel en meubelen . 2.049.240

Totaal. 7.533.987

2.049.240

8.386.394

De verhoging van het Reservefonds vertegenwoordigt het gedeelte
van de winst van 1979 dat naar de statutaire reserve gaat fen een over-
schrijving van F 780,3 miljoen naar de buitengewone reserve ten laste van
de resultatenrekening van 1980.

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 783,9 miljoen, tegen F 742,4 miljoen per 31 decem-
ber 1979.
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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, (( Bestuur der Postchecks :
Tegoeden voor rekening van de Ministers van Nationale
Opvoeding (Onderwijswetgeving) )} komt voor op de
weekstaat onder het totaal van de activa. 25.836.889

GEOPENDE DOCUMENTAIRE KREDIETEN

Onder de rubriek ((Geopende documentaire kredie-
ten )} zijn in hoofdzaak opgenomen, de kredieten tot
dekking van leveringen van goederen aan ontwikkelings-
landen, in het raam van de technische bijstand . 20.271

1 Rekening geopend bij toepassing van de wet dd. 29 mei 1959, art. 15, gewijzigd door de wet dd.
Il juli 1973, art. 5.

127



VISUM VAN ACCEPTEN BETREFFENDE IN- EN UITVOER

Bankaccepten of handelsaccepten in omloop op
31 december 1980 " 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 .

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

INTERNATIONALE INSTELLING, BEGUNSTIGDE
VAN EEN VERBINTENIS VAN DE BANK

In het raam van een door de Bank voor Interna-
tionale Betalingen aan de Banco de Portugal verleende
kredietfaciliteit, heeft de Bank, als lid van een groep van
tien Europese centrale banken, de verplichting aangegaan
om zich, ten belope van haar proportioneel aandeel van
10 pct. van de omloop van het krediet verleend aan de
Banco de Portugal, in de plaats van de B.I.B. te stellen.

2.044.302

103.984

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 31-12-1979
- uitvoer
- invoer

2.807.092*

2.807.092
* Inclusief die welke op de balansdatum binnen de 120 dagen

vervallen . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1)71).1382
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Per 31-12-1980
2.044.302*

2.044.302

443.127



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 .

63.166.010

1.550

16.259.346
39.581

1.128.232

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 1980 .

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 »-kredieten tegen
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Ecu's 1 en die door de Bank beheerd worden krachtens
een haar door het E.F.M.S. verleend beheersmandaat . 40.126.249

BEWAARNEMINGEN VAN EFFECTEN EN DIVERSE WAARDEN

De onderverdeling van de bewaarnemingen is als
volgt:
Internationaal Muntfonds .
Internationale Ontwikkelingsassociatie .
Afrikaans Ontwikkelingsfonds .
Aziatische Ontwikkelingsbank.
Inter- Amerikaanse Ontwikkelings bank
Andere bewaarnemingen

36.954.500
4.088.448

236.911
547.638
335.532

490.366.557

Totaal. 532.529.586

SCHATKIST

De orderekeningen opgenomen onder de rubriek
(( Schatkist » 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 .

5.000.000

1.000.000

638.30.5

425.871

3.450.929

10.515.105

I Zie blz. 105 en III van onderhavig verslag.
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Transport.

4 % % certificaten Nationale Landmaat-
schappij .

Diverse waarden :

- neergelegd door het Muntfonds l

- andere

10.515.105

80.344

984.884

5.830.478

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

71.422.611

609.008.163

6.478.642

12.844.223

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 VOORSCHOTVERRICHTINGEN

Per 31-12-1979 Per 31-12-1980

13.113.744 22.231.010

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

- enerzijds, de uitzetting van het gemiddelde volume der verrichtingen 1

dat opliep van F 147,9 miljard tot F 171,4 miljard;

- anderzijds, het bijzonder hoog peil waarop de diseonto- en voorschot-
tarieven zich gedurende geheel het jaar 1980 gehandhaafd hebben;
het gemiddelde rendement van de gezamenlijke diseonto- en voorschot-
verrichtingen is toegenomen van 8,75 pct. in 1979 tot 12,75 pct. in 1980.

1 Gemiddeld volume der verrichtingen (in miljoenen franken) :

- voorschotten op onderpand (*) .

In 1979 In 1980
36.988 37.000
68.063 60.528
42.816 73.921

-
147.867 171.449

33.319 61.225

- overheidseffecten
- handelspapier

(*) lncl. de Bijzondere bijstand can het Rentenfonds.
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PROVENU VAN DE VERRICHTINGEN MET HET BUITENLAND

Per 31-12-1979 Per 31-12-1980

7.134.457 5.131.461

De op het credit van de resultatenrekening geboekte bruto-ontvangst
uit hoofde van de verrichtingen met het buitenland vermindert met 28,1 pct.
in vergelijking met het resultaat behaald tijdens het voorgaande boekjaar.

Die teruggang is toe te schrijven aan de interventies op de wisselmarkt
- bijzonder omvangrijk in de loop der eerste vier maanden van 1980 - die
een nadelige invloed hebben uitgeoefend op de resultaten ingevolge de
verliezen aan valutareserves in de vorm ofwel, van een vermindering
der tegoeden in vreemde valuta's, ofwel van een debetpositie in Ecu's.

De deviezenreserves werden nochtans trapsgewijze terug aangevuld
door middel van vreemde valuta's voortkomend uit leningen in het buiten-
land van de Schatkist en diverse openhare instellingen. Aldus is het gemid-
delde uitstaande bedrag van de reserves in dollars van de Verenigde Staten
van Amerika, gedekt door de waarborg van de Belgische Staat terug
gestegen tot F 102,3 miljard, wat nog slechts 4,5 miljard minder is dan het
cijfer bereikt in 1979.

Niettegenstaande die vermindering in volume vertoont het provenu
van de beleggingen een matige stijging, dank zij de hoge rentepercentages
bekomen in het buitenland.

De last van de financiering van de intracommunautaire interventies
door aanwending van het tegoed in Ecu's, bedraagt 4.634,2 miljoen en werd
in mindering gebracht op de inkomsten uit beleggingen.

PROVENU DER OVERHEIDSFONDSEN

Per 31-12-1979 Per 31-12-1980

595.574 712.906

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

l Zie blz. 117 van onderhavig verslag.
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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 en, in bijkomende mate, door het
hogere rendement van de effecten.

RECHTEN OP BEWAARNEMINGEN, PROVISIES EN VERGOEDINGEN

Per 31-12-1979 Per 31-12-1980

204.550 214.992

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 de heffing van bewaarloon.

De vergoedingen omvatten de forfaitaire toelage van 0,10 pct. op
de niet-rentende geconsolideerde vordering van F 34 miljard van de
Bank op de Staat en de schadeloosstelling. naar rata van 0,10 pct., bere-
kend op de omloop van de voor rekening van de Schatkist uitgegeven
kleine coupures.

DIVERSE ONTVANGSTEN

Per 31-12-1979 Per 31-12-1980

3.020 4.715

Evenals in 1979 zijn de diverse ontvangsten voor het boekjaar 1980
onbeduidend; het gaat om de opbrengst van de verkoop van afgedankt
materieel.

TERUGNEMINGEN VAN DE PASSIVA-OVERGANGSREKENINGEN

Per 31-12-1979 Per 31-12-1980

239.331

Het bedrag opgenomen in de resultatenrekening per 31 december 1980
vertegenwoordigt de terugneming van de fiscale voorziening tot dekking
van de solidariteitsbijdrage en de bijkomende solidariteitsbijdrage betref-
fende het boekjaar 1979.
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DEBET

AANDEEL VAN DE STAAT

Per 31-12-1979 Per 31-12-1980

Disconto en voorschotten .

Verrichtingen met het buitenland

8.616.912

3.562.689
---

12.179.601

17.002.036

1.929.539

18.931.575

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 1980 sterk toe hoofdzakelijk ingevolge
de verhoging der tarieven.

Verrichtingen met het buitenland.

Zoals voor de dienstjaren 1978 en 1979 gaat de verdeling, tussen de
Staat en de Bank, van de opbrengst van de netto productieve activa op
het buitenland, over het dienstjaar 1980, uit van het verdelingssysteem
vastgesteld in het wettelijk stelsel in voorbereiding, waaraan de Regering
haar goedkeuring heeft gehecht.

Dat stelsel beoogt de uitbreiding 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.

In die geest werd tussen de Minister van Financiën en de Bank over-
eengekomen dat het aandeel, dat de Bank toekomt, zou worden berekend
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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.

ALGEMENE ONKOSTEN

Per 31-12-1979 Per 31-12-1980

Bezoldigingen en sociale lasten 3.772.635 3.958.321

Overige kosten . 356.162 431.054

4.128.797 4.389.375

min

Kosten ten laste van derden . 593.753 659.94,5

3.535.044 3.729.430

De bezoldigingen en sociale lasten die negen tiende uitmaken van
het brutobedrag van de algemene onkosten, vertonen een beduidend
zwakkere aangroei dan in 1979 1 hoewel de incidentie van de indexeringen
op de gemiddelde vereffeningsvoet van de bezoldigingen, die de voor-
naamste haussefactor uitmaken, 6,25 pct. bereikte in 1980, tegen 4,35 pct.
in 1979. De verklaring van de uiteenlopende evolutie van de bezoldigingen
en indexeringen ligt hoofdzakelijk in de tenlasteneming door de Pensioen-
kas van het Personeel, van de indexeringskosten van de per 31 decem-
ber 1979 lopende renten.

Het personeelsbestand moest opnieuw worden opgevoerd om dezelfde
redenen die werden aangegeven in het verslag nopens het voorgaande
boekjaar. Enerzijds was er de uitbreiding van sommige activiteiten van

l In 1980 : 4,9 pct. tegen 6,7 pct. in 1979 en 1978, 11,5 pct. in 1977 en 19,5 pct. in 1976.
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de Bank en, anderzijds, de vermindering van het aantal werkuren voort-
vloeiend uit arbeidsovereenkomsten die de jongste jaren werden gesloten
en waarbij aan het personeel diverse faciliteiten werden toegestaan in de
vorm van o.m. bijkomende vakantiedagen, deeltijdse tewerkstelling en
niet-bezoldigd verlof op woensdagnamiddag voor de ouders van school-
gaande kinderen.

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

De overige begrotingsuitgaven zijn als volgt samengesteld:

Per 31-12-1979 Per 31-12-1980

Lopende kosten 329.085 401.048

Stage voor jongeren 27.077 30.006

356.162 431.054

De lopende kosten vertonen een uitgesproken stijging ten gevolge van
diverse factoren waaronder vermeld dienen te worden de zwaardere kosten
voor onderhoud, herstelling en aanpassing van de gebouwen, de aankoop
van grotere hoeveelheden en tegen hogere prijzen van papier en inkt voor
de aanmaak van de biljetten van de nieuwe reeks, de bijkomende papier-
aankopen voor de aanmaak van drukwerken en de toegenomen uitgaven
voor de informatieverwerking.

De last van de opleiding die door de Bank, op voorstel van de Rijks-
dienst voor Arbeidsvoorziening, aan jonge stagiairs wordt gegeven, onder-
gaat niet enkel de invloed van de indexeringen maar ook die van de aan-
werving van twee bijkomende stagiairs waardoor hun aantal op vieren-
vijftig eenheden werd gebracht.

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 hogere kostenrecuperatie ten laste van het
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Belgisch-Luxemburgs Instituut voor de Wissel en een toeneming van het
werk dat door de Drukkerij wordt uitgevoerd voor rekening van derden.

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

BELASTINGEN EN TAKSEN

Per 31-12-1979 Per 31-12-1980

2.253.336 2.623.654

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 2.623,7 miljoen de solidariteitsbijdrage en de bij-
komende solidariteitsbijdrage betreffende het boekjaar 1979, de roerende
en onroerende voorheffingen, het niet-aftrekbare gedeelte van de belasting
over de toegevoegde waarde op de aan de Bank geleverde goederen
en diensten alsmede de provinciale en gemeentelijke belastingen; het werd
verkregen na aftrek van een terugbetaling van belasting betreffende het
aanslagjaar 1979.

AFSCHRIJVING VAN GEBOUWEN, MATERIEEL EN MEUBELEN

Per -31-12-1979 Per 31-12-1980

192.969 245.525

De per 31 december 1980 uitgevoerde afschrijvingen dekken volgende
uitgaven:
a) Aankoop van een onroerend goed in het raam van het

investeringsprogramma van de Bank .
b) Vernieuwing van gebouwen en technische uitrusting
c) Aankoop van materieel voor de Drukkerij, de techni-

sche diensten en de kantoren .

5.549
122.185

96.835
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d) Aankoop van kantoormeubelen .
e) Immateriële investeringen in verband met het oprich-

ten van een gegevensbank.

10.956

10.000

BIJKOMENDE TOELAGE AAN DE PENSIOENKAS VAN HET PERSONEEL

Per 31-12-1979 Per 31-12-1980

440.000 400.000

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

OVERSCHRIJVING NAAR DE RESERVE- EN VOORZIENINGSREKENINGEN

Volgende overschrijvingen worden gedaan:
- naar de buitengewone reserve.
- naar de voorziening voor gebouwen, materieel en

meubelen
- naar de maatschappelijke voorziening voor diverse

risico's
- naar de fiscale voorziening .

780.300

290.000

500.000
250.000

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

a) Buitengewone reserve.

Per 31 december 1979 .
Overschrijving ten laste van de resultatenrekening.

Saldo per 31 december 1980 .

4.116.331
780.300

----

4.896.631

In het bedrag van de overschrijving is het gedeelte van de winst
begrepen, dat de 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 87.142.

l Artikelen 34 en 105 van het Wetboek der inkomstenbelastingen.
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b) Voorziening voor gebouwen, materieel en meubelen.

Per 31 december 1979

Afneming in 1980 .

Overschrijving ten laste van de resultatenrekening.

Saldo per 31 december 1980 .

956.748

290.000

1.246.748

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 1979 .

Overschrijving ten laste van de resultatenrekening.

Saldo per 31 december 1980 .

4.150.000

500.000
----

4.650.000

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 4.650 miljoen vertegenwoordigt 3,l6 pct. van het
gemiddelde cumulatieve bedrag in 1980 van de portefeuille handelspapier
en de beleggingen in vreemde valuta's.

d) Fiscale voorziening.

Per 31 december 1979 250.000

- 239.331

250.000

260.669

Afnemingen in 1980 .

Overschrijving ten laste van de resultatenrekening .

Saldo per 31 december 1980

Deze voorziening moet toelaten de solidariteitsbijdrage en de bij-
komende solidariteitsbijdrage betreffende het afgelopen boekjaar te dekken.
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TE VERDELEN NETTOWINST

Overeenkomstig artikel 38 der statuten wordt de nettowinst als volgt
verdeeld

l. Aan de aandeelhouders, een eerste dividend van 6 pct.
op het nominaal kapitaal 24.000

2. Van het overschot, ten bedrage van 759.931
a) 10 pct. aan de reserve 75.993
b) 8 pct. aan het personeel . 60.795

3. Van het nieuwe overschot. te weten 623.143
a) aan het Rijk, 1/5 124.629
b) aan de aandeelhouders, een tweede dividend 498.500
c) het saldo aan de reserve . 14

Totaal van de te verdelen nettowinst 783.931
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DIVIDEND TOEGEKEND VOOR HET BOEKJAAR 1980

Eerste totaal dividend

Tweede totaal dividend

24.000

498.500

Samen 522.500

voor 400.000 aandelen, te weten, per aandeel, een
dividend van . .F 1.306,25

Coupon n' 179 zal met ingang van 1 maart 1981 betaalbaar zijn met
F 1.045 vrij van roerende voorheffing.

Daar het nettodividend F 1.045 beloopt, komt het belastbaar inkomen
per aandeel op F 1.907,125, inclusief het belastingkrediet en de roerende
voorheffing 1.

De Regentenraad :

Marcel D'HAEZE, vice-gouverneur,
Roland BEAUVOIS, directeur,
Henri VLOEBERGHS, directeur,
Georges JANSON, directeur,
William FRAEYS, directeur,
Frans JUNIUS, directeur,
Hendrik CAPPUYNS, regent,
Roger RAMAEKERS, regent,
Raymond PULINCKX, regent,
Jozef HOUTHUYS, regent,
Georges DEBUNNE, regent,
Jan HINNEKENS, regent,
Philippe MOUREAUX, regent,*
Luc AERTS, regent,
Albert FRERE, regent.

De gouverneur,
Cecil de STRYCKER,

* Woont de vergaderingen niet meer bij sedert 18 mei 1980, om reden voor zijn minister-iële functie.

1.045 X 57,5
l Belastingkrediet 100

l.045 X 1
4

F 600,875

Roerende voorheffing F 261,25
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BALANS PER 31 DECEMBER 1980

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

10.362.560
.52.614
8.784

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
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(In duizenden franken)

58.213.956

18.108.205

24.166.740
110.675.145
114.750.988

40.126.249

841.510
5.706.455

2.989.768
47.080.291

10.423.9.58

37.000.000

77.125.000
577.333

1.775
4.276.376

34.000.000

3.450.349
22.289.111
8.005.680
2.240.109

13.130.186
2.053.096

637.232.280



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

4.233

1.834.529
368.283
560.667

1.249.972
4.831.793

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)

376.087.099

8.849.477

4.276.376
59.921

19.193.627

162.357.267

3.146.224

13.130.186

40.561.778

400.000

1.440.523
4.896.631
2.049.240

783.931

637.232.280



RESULTATENREKENING PER 31 DECEMBER 1980

DEBET

Aandeel van de Staat :

Disconto en voorschotten
Verrichtingen met het buitenland

17.002.036
1.929.539

Algemene onkosten :

Bezoldigingen en sociale lasten
Andere kosten .

3.958.321
431.054

4.389.375
min
Kosten ten laste van derden . 659.945

Belastingen en taksen .

Afschrijving van gebouwen, materieel en meubelen

Bijkomende toelage aan de Pensioenkas van het Personnel

Overschrijvingen naar de reserve- en voorzieningsrekeningen

Buitengewone reserve
Voorziening voor gebouwen, materieel

en meubelen

Maatschappelijke voorziening voor di-
verse risico's

Fiscale voorziening .

780.300

290.000

500.000
250.000

Te verdelen nettowinst

CREDIT

Provenu der disconto- en voorschotverrichtingen

Provenu der verrichtingen met het huitenland .

Provenu der overheidsfondsen .

Rechten op bewaarnemingen, provisies en vergoedingen

Diverse ontvangsten .

Terugneming van passiva -overgansrekeningen
Fiscale voorziening .
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18.931.57.5

3.729.430

245.52.5

400.000

1.820.300

783.931

28.534.415

22.231.010

.5.131.461

712.906

214.992

4.715

239.331

28.534.415



ORDEREKENINGEN PER 31 DECEMBER 1980

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

Geopende documentaire kredieten .

Visum van accepten betreffende de in- en uitvoer

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 !~% certificaten N.M. voor de Huisvesting
4 !~% certificaten Nationale Landmaatschappii
Diverse waarden :

- neergelegd door het Muntfonds .
- andere .

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

M te leveren waarden .

Rentenfonds

5.000.000
1.000.000

638.305
425.871

3.450.929
80.344

984.884
5.830.478

71.422.611
609.008.163

6.478.642
12.844.223

63.166.010
1.5.50

16.259.346
39.581

1.128.232

36.954.500
4.088.448

236.911
547.638
335.532

490.366.5.'57

17.410.811

699.753.639

130.593.471

(In duizenden franken)

25.836.889

20.271

2.044.302

103.984

756.521

80.594.719

1.050.000

738.723

40.126.249

532.529.586

847.757.921

107.032.108





VERSLAG VAN
HET COLLEGE DER CENSOREN





Het College wenst zich aan te sluiten bij de hulde die de Regentenraad
heeft gebracht aan de nagedachtenis van de h. René Ewalenko, directeur,
wiens voortijdig heengaan diep wordt betreurd.

Eveneens met leedwezen vernam het College, in juni jongstleden, het
overlijden van de h. Jean Van Nieuwenhuyse, eredirecteur.

De leden van het College stellen het op prijs Mevr. de directeur
Elisabeth Malaise nogmaals hun achting en dankbaarheid te betuigen voor
de opmerkelijke bekwaamheid waarmee zij haar ambt, dat talrijke contac-
ten met de censoren inhield, vervuld heeft.

** *

Het College heeft zich gekweten van zijn controle-opdracht waarmee
het krachtens de wettelijke en statutaire bepalingen is belast.

De begrotingen voor het boekjaar 1981, alsmede de balans en de resul-
tatenrekening per 31 december 1980 werden binnen de reglementaire ter-
mijnen door de Regentenraad bij het College ingediend.

Nadat de voorstellen van de diensten nauwkeurig werden onderzocht
en de bijbehorende bewijsstukken in bijzonderheden werden geverifieerd,
heeft het College de begroting van 1981 goedgekeurd.

Het College heeft de balans en de resultatenrekening van het voorbije
boekjaar gecontroleerd en er zijn goedkeuring aan verleend na te hebben
vastgesteld dat ze volledig in overeenstemming waren met de boekingen;
deze goedkeuring geldt als ontheffing voor het Beheer van de Bank.

De Algemene Raad heeft de verdeling van de winst, overeenkomstig
artikel 70 van de statuten, definitief geregeld.

** *
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Het College ontving mededeling van de processen-verbaal van de in-
specties en van de verificaties, die zowel in de diensten van het Hoofd-
bestuur als in de vestigingen in provincie werden verricht.

De leden van het College hebben, ter uitvoering van de bepalingen
van het huishoudelijk reglement, deelgenomen aan talrijke controles en in-
specties. Zij hebben kunnen coneluderen tot de volstrekte regelmatigheid
van de documenten die hun werden voorgelegd en tot de goede functione-
ring van de diensten en de vestigingen die zij hebben bezocht. Bij die
gelegenheid kon worden geconstateerd dat het personeel zijn taak met toe-
wijding en vakbekwaamheid vervult en hiervoor mag worden gelukgewenst.

Het College dankt de Directie van de Bank, die de uitvoering van zijn
opdracht steeds heeft vergemakkelijkt, en waardeert haar voortdurend
streven om de uitrusting van de diensten aan te passen aan de verbeterde
technieken op het gebied van de informatieverwerking en de bedrijfs-
voering.

De leden van het College der censoren,

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

De voorzitter,
Alex FLORQUIN.
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Beheer en toezicht

Departementen en diensten

Bijbanken en agentschappen





BEHEER EN TOEZICHT

Gouverneur H. Cecil de STRYCKER.

Vice-Gouverneur H. Marcel D'HAEZE.

Directeuren HH. Roland BEAUVOIS,
Henri VLOEBERGHS,
Georges JANSON,
William FRAEYS,
Frans JUNIUS.

Regenten HH. Hendrik CAPPUYNS,
Roger RAMAEKERS,
Raymond PULINCKX,
Jozef HOUTHUYS,
Georges DEBUNNE,
Jan HINNEKENS,
Philippe MOUREAUX *,
Luc AERTS,
Albert FRERE.

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

Secretaris H. Valery JANSSENS.

Schatbewaarder H. Pol DASIN.

REGERINGSCOMMISSARIS

H. Emiel KESTENS.

* Woont devergaderingen niet meer bij sedert 18 mei 1980 naar aanleiding van zijn ministeriële
ambtsbezigheden.
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ADVISEURS

Economisch adviseur H. J. BAUDEWYNS,

Adviseur van de Directie H. J. POULLET, chef van het personeel.

DEPARTEMENTEN EN DIENSTEN

Departement Algemene Controle - H. G. PIRSON, onderdirecteur,

Buitencontrole

Dienstchef

Controleurs

H. H. KUSSE, inspecteur-generaal,

HH. P. BLAISE, E. VAN DER JEUGHT.

Inspeetie

Dienstchef

Inspecteurs

H. R. VAN STEENKISTE, inspecteur-generaa],

HH. F. MORVOET, P. COENRAETS, A. PIERRET,
W. VAN DER PERRE, D. MUS, T. DE ROOVER.

Departement Algemeen Secretariaat,

Secretariaat

Dienstchef H. G. DEVRIENDT, inspecteur-generaal,

H. M. VERHAEGEN.Afdelingshoofd

Secretariaat van de Directie

Dienstchef

Afdelingshoofden

Mej. M. WILLEMS, inspecteur-generaal,

HH. J. DOLO, H. DOMS.

Departement Algemene Thesaurie - H. P. DASIN, schatbewaarder,

Hoofdkas

Hoofdkassier

Afdelingshoofden

H. F. DE MAEYER, inspecteur-generaal,

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 door 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

H. M. SCHOLLAERT, inspecteur-generaal,

HH. L. BOES, C. DEKEYSER.

H. J. VAN ROY, inspecteur-generaal.

Eerste adviseur

Departement Buitenland - H. F. HEYVAERT, onderdirecteur,

H. J.-J. REY.

Controle van de Verrichtingen op Goederen

Dienstchef

Afdelingshoofd

Internationale akkoorden

Dienstchef

Adviseurs

Afdelingshoofden

Statistiek Buitenlandse Betalingen

Dienstchef

Afdelingshoofden

Wissel

Dienstchef

Afdelingshoofden

H. W. STOOP, afdelingshoofd,

R. F. ROBBERECHT.

H. J. ROELANDTS, inspecteur-generaal,

Mej. A. HARNOULD, HR. M. DEMARET, P. LEROY,
M. JAMAR, G. NOPPEN, J. MICHIELSEN,
R. BUSSERS,

HR. L. DE VRIES, L. VAN SCHEPDAEL.

H. W. VANLEEUW, inspecteur-generaal,

HH. J. HEYV AERT, G. MARLET.

H. P. ADRIAENS, afdelingshoofd,

HR. H. DE SAEDELEER, 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,

HR. S. VAN RILLAER, J. VANDEUREN.
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Gebouwen

Dienstchef

Adviseurs

Architeet

H. F. DEMEULENAERE, inspecteur-generaal,

HH. J. VICTOIR, K. VANDENEEDE,

H. C. DEMEYEHE,

Departement Krediet - H. M. DEMANET, onderdirecteur,

Disconto

Dienstchef

Afdelingshoofden

Risicocentrale

Dienstchef

Afdelingshoofden

Voorschotten en Portefeuille

Dienstchef

Afdelingshoofd

H. C. DE NYS, afdelingshoofd,

HH. J. VAN ROMPAY, M. HENEHT.

H. F. TOUHNEUR, inspecteur-generaal,

HH. F. DEPUYDT, P. TELLIER

H. P. BOON, afdelingshoofd,

H. ].-M. WULLUS.

Departement Organisatie en lniormatica - H. B. LIETAEH, onderdirecteur,

Elektronisch Centrum

Dienstchef

Afdelingshoofd

Senior system-engineer

Organisatie

Dienstchef

Afdelingshoofd

Analisten-raadgevers

Adviseur

H. A. VLASSELAEH, inspecteur-generaal,

H. J. HENDERS,

H. J. MOERMAN.

H. J. NAGANT, afdelingshoofd,

H. C. LOTS,

HH. H. MAUHIN, H. BARBE, H. VAN HEMELRIJCK,

H. J.-C. PAUWELS.

Departement Ooerheidsjondsen - H. A. HOWIES, onderdirecteur,

Effecten

Dienstchef

Afdelingshoofden

Rentenmarkt

Dienstchef

Afdelingshoofd

Dienst van de Rijkskassier

Dienstchef

Afdelingshoofd

H. O. BELLEMANS, inspecteur-generaal,

HH. J. CAHLIEH, L. NICOLAY, F. SEHCKX.

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. ]. BARY, Mevr. G. BERTE-VAN ERMEN.

Opleiding

Dienstchef

Afdelingshoofd

H. P. JACOBS, afdelingshoofd,

H. P. ]ANSEGERS.

Dienst Personeel

Dienstchef

Adviseur

Afdelingshoofden

H. J. LUYCKF ASSEEL, inspecteur-generaal,

H. J. CARDIJN,

Mevr. L. SWINGS-LAMOUREUX, HH. R. VAN SIMAEYS,
L. HANCISSE, L. VAN DER VEKEN.

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

Economisten

H. L. PLUM, inspecteur-generaal,

H. A. VERPLAETSE,

HH. W. PLUYM, W. VERTONGEN, R. REYNDERS,
R. BEUTELS, S. BERTHOLOME, B. MEGANCK,

Mej. A.-M. PEETERS, H. A. NYSSENS.

Documentatie

Dienstchef

Afdelingshoofd

Vertaler

H. M. JACOBS, afdelingshoofd,

H. G. BURGGRAEVE,

H. M. LEENDERS.

Statistiek

Dienstchef

Afdelingshoofden

H. R. EGLEM, inspecteur-generaal,

HH. W. BRUMAGNE, ].-B. TEIRLYNCK.

Juridische dienst

Dienstchef H. ].- V. LOUIS, inspecteur-generaal,

HII. P. LOHEST, J.-P. BlUSE.Adviseurs

Dienst voor Veiligheid, Gezondheid en Verfraaiing van de werkplaatsen

Dienstchef

Afdelingshoofd

H. J. BOULAERT, afdelingshoofd,

II. G. SCHAMPAERT.
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Dienst Verzamelingen en Letterkundige Bibliotheek

Dienstchef

Adviseur

Afdelingshoofd

H. A. vander STRAETEN, inspecteur-generaal,

H. X. DUQUENNE,

Mej. C. LOGIE.

Ambtenaren op zending voor rekening van het Internationaal Mu.ntfonds

Banque Centrale des Etats de l'Afrique de l'Ouest - H. G. PARLONGUE, economist.

Banque du Rwanda - H. M. ASSEAU, controleur,

Banque du Zaïre - HH. J. DUREUIL, controleur, R. VANHULST, afdelingshoofd.
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BIJBANKEN EN AGENTSCHAPPEN

Antwerpen
Beheerder
Afdelingshoofden

Liège
Beheerder
Afdelingshoofden

Luxemburg (Groothertogdom)
Beheerder
Afdelingshoofd

Aalst
Agent

Arlon
Agent

Brugge
Agent
Afdelingshoofd

Charleroi
Agent
Afdelingshoofden

Gent
Agent
Afdelingshoofden

Hasselt
Agent
Afdelingshoofd

Huy
Agent

Kortrijk
Agent

La Louvière
Agent

H. H. ALLAER,
HH. E. DE KOCK, J. LINS, L. ROBBROECKX,

F. KEMPS, E. RENTMEESTERS, J. BRIL.

H. A. FRANÇOIS,
HH. A. AMEILE, J. CROTTEUX.

H. M. HENNEQUIN,
H. J. HANSEN.

H. F. DE KEYSEH.

H. H. TOBIE.

H. L. VAN DEN WIJNGAERT,
H. W. MAGERMAN.

H. A. D'HAUWE,
HH. J.F. KERVYN de MARCKE ten DRIESSCHE

A. DEBU. '

H. K. MORTIER,
HH. A. MAENHAUT, G. DE CLERCQ.

H. M. WELLEMANS,
H. M. SANTERMANS.

H. J. TIELEMANS.

H. F. LEFLERE.

H. P. VAN NIEUWENHUYSE.
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Leuven
Agent H. H. LIENART van LIDTH de JEUDE.

Malmédy
Belast met het beheer H. E. LIENNE.

Marche-en- Famenne
Agent H. J. BOFFING.

Mechelen
Agent H. L. KERREMANS.

Mons
Agent H. P. NYS.

Namur
Agent
Afdelingshoofd

H. G. WALNIER,
H. T. DENILLE.

Nivelles
Belast met het beheer H. H. CLOQUET.

Oostende
Agent H. G. ONGENA.

Roeselare
Agent H. L. GHYSELS.

Ronse
Belast met het beheer H. G. DELIVEYNE.

Sint-Niklaas
Agent H. P. PEETHOONS.

Tienen
Agent H. J. BOUDOU.

Tournai
Agent H. F. RYCKAERT.

Turnhout
Agent H. M. THIJS.

Verviers
Agent
Afdelingshoofd

H. J. TASSIEH,
H. A. MOXHET.
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Bijlagen



VERGELIJKING VAN DE BALANSEN

A'CTIYA 19801976 1977 1978 1979

Goudvoorraad

Internationaal Muntfonds :
Deelneming
Leningen
Bijzondere trekkingsrechten

Eou's

Vreemde valuta's

Te ontvangen vreemde valuta's en goud :
Europees Fonds voor Monetaire Samenwerking
Andere

Internationale akkoorden .

Yoorsohotten aan het I.M.F.

Europees Fonds voor Monetaire Samenwerking

E.E.G. : Finanoiële bijstand op middellange termijn

Debiteuren wegens termijnverkopen van vreemde
valuta's en goud

Handelspapier

Yoorsohotten op onderpand :
Instellingen waarvoor een bijzondere wet geldt
Banken
Ondernemingen en particulieren .

Overheidseffeoten :
Belgische overheidseffecten
Luxemburgse overheidseffecten

Bijzondere bijstand aan het Rentenfonds .

Deel- en pasmunt .

Tegoed bij het Bestuur der Postoheoks :
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

71.821,2

29:883,3

19.334,4

72.295,0 72.531,9 58.261,4 58.214,0

26.718,0
1.467,8

19.808,8

19.407,1
689,9

20.150,7

18.125,9

23.152,1

18.108,2

24.166,7

61.112,2 110.675,1

84.025,0 101.161,0 106.125,9 75.472,6 114.751,0

153,0

9.731,4

6.538,2

45.259,8

4.085,8
97,7
21,8

444,1

9.731,4

6.538,2

59.670,3

7.815,4
49,0
15,5

392,9

9.374,3

11.889,1

78.992,7

14.171,9
2JJ46,1

561,4

35;707,0
2.377,3

4,8

7.369,4

19.597,3

80.603,0

23.534,8
187,5

11,2

4.155,3

20.575,0

400,8

1,1
2.477,3

34.000,0

600,0

7.879,9 16.779,4

37.000,0

15.950,0

419,0

2,0
2.018,5

34.000,0

23.733,5

37.000,0

52.450,0

426,6

2,2
3.432,6

34.000,0

40.126,2

841,5

5.706,4

2.989,8.

47.080,3

10.362,6
52,6
8,8

10.424,0

37.000,0

77.125,0

577,3

1,8
4.276,4

34.000,0

37.000,0

2.800,0

366,3

2,1
2.446,1

34.000,0

400,0

3.450,4. 3.450,4 3.450,4 3.450,4 3.450,4

845,0 2.241,1 9.152,1 18.776,3 22.289,1

5.534,7 6.066,6 6.498,2 7.232,7 8.005,7

2.195,6 2.191,5 2.150,0 2.232,2 2.240,1

7.753,6 9.043,8 10.293,5 11.757,7 13.130,2

928,4 1.207,4 1.554,7 2.010,8 2.053,1

349.663,5 1406.929,8 458.822,3 578.288,0 637.232,3



PER 3f DECEMBER (in miljoenen franken) BIJLAGE 1

E

PASSIVA 1976 1977 1978 1979 1980

Bankbiljetten in omloop 307.197,4 335.404,5 359.903,0 371.796,1 376.087,1

Rekeningen-courant en diversen :

Schatkist
Gewone rekening 8,6 6,5 2,8 11,2 4,2

Buitengewone conjunctuurtaks . 7,0 7,0

Instellingen waarvoor een bijzondere wet geldt 292,8 207,3 2.933,3 1.498,1 1.834,5

Banken in België 639,8 504,1 389,7 .'325,0 368,3

Ondernemingen en particulieren . 895,2 833,8 733,2 832,8 560,7

Banken in het buitenland, gewone rekeningen 564,9 861,0 1.150,0 1.430,4 1.250,0

Te betalen waarden . 2.138,9 1.998,2 3.256,2 3.817,6 4.831,8

4.547,2 ,4.417,9 8.465,2 7.915,1 8.849,5

Internationale akkoorden :
Financiële bij standsakkoorden 2.477,3 2.446,1 2.018,5 3.432,6 4.276,4
Andere akkoorden 354,2 376,4 350,4 16,5 59,9

Internationaal Muntfonds :
Bijzondere trekkingsrechten, netto cumulatieve

toewijzing 10.186,2 10.186,2 10.186,2 14.689,9 19.193,6

uropees Fonds voor Monetaire Samenwerking - 23.441,5 26.702,9 27.357,1 -

on's te leveren aan het Europees Fonds voor Mone- l
taire Samenwerking 86.349,4 162.357,3

onet aire reserve :
België - - 365,0 - -
Groothertogdom Luxemburg - - - - -

e leveren vreemde valuta's en goud 36,9 28,3 16.206,8 28.129,0 3.146,2

ensloenkas van het Personeel 7.753,6 9.043,8 10.293,5 11.757,7 13.130,2.

vergangsrekeningen .. 10.462,3 14.475,1 16.458,0 18.168,3 40.561,8

apitaal 400,0 400,0 400,0 400,0 .400,0

eservefonds :
Statutaire reserve 1.172,8 1.234,7 1.299,7 1.368,4 1.440,5

Buitengewone reserve 2.361,3 2.734,3 3.436,3 4.116,3 4.896,7
Afschrijvingsrekening voor geb., mat. en meub. 2.071,3 2.067,5 2.028,7 2.049,2 2.049,2

e verdelen nettowinst 643,0 673,5 708,1 742,4 783,9

1349.663,5 406.929,8 458.822,3 1578.288,0 637.232,3 -,

E
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T

P

o

K

R

T



VERGELIJKING VAN DE

T

DEBET 1976 1977 1978 1979 1980

Aandeel van de Staat :

Disconto en voorschotten 3.678,2 2.389,3 3.582,2 8.616,9 17.002,0

Verrichtingen met het buitenland . 1.966,5 2.582,4 3.014,3 3.562,7 1.929,6

Monetaire reserve 0,4 - - - -

5.645,1 4.971,7 6.596,5 12.179,6 1B.931,6

Algemene onkosten :

Bezoldigingen en sociale lasten 2.972,0 3.314,5 3.536,2 3.772,6 3.958,3

Andere kosten 315,1 298,3 322,7 356,2 431,0

3.287,1 3.612,8 3.858,9 4.128,8 4.389,3

min :

Kosten ten laste van derden . - 399,3 - 420,9 - 543,5 - 593,8 - 659,9

2.887,8 3.191,9 3.315,4 3.535,0 3.729,4

Belastingen en taksen 1.316,3 1.210,1 1.647,0 2.253,3 2.623,7

Afschrijving van gebouwen, materieel en meubelen 83,9 172,8 172,5 193,0 245,5

Bijkomende toelage aan de Pensioenkas van het
Personeel 620,0 500,0 350,0 440,0 400,0

Overschrijvingen naar de reserve- en voorzienings-
rekeningen :

- Buitengewone reserve 470,5 373,0 702,0 680,0 780,3

- Voorziening voor gebouwen, materieel en
meubelen 125,0 73,5 - 278,0 290,0

- Maatschap. voorziening voor diverse risico's 200,0 200,0 500,0 500,0 500,0

- Fiscale voorziening .. 250,0 250,0

e verdelen nettowinst 643,0 673,5 708,1 742,4 783,9

11.991,6 11.366,5 13.991,5 21.051,3 28.534,4
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RESULTATENREKENINGEN PER 31 DECEMBER (in miljoenen franken) BIJLAGE 2

CREDIT 1976 1977 1978 1979 1980

Provenu del' disconto- en Yool'Schotvel'I'ichtingen 5.698,8 4.343,7 6.824,6 13.113,7 22.231,0

Provenu del' verrichtingen met het buitenland . 5.661,3 6.331,1 6.386,8 7.134,5 5.131,5

Provenu del' overheidsfondsen . 423.1 468,9 536,8 595,6 712,9

Rechten op bewaarnemingen, proststes en vergoed. 187,3 191,3 191,0 204,5 215,0

Dlrerse ontvangsten . 18,7 31,5 52,3 3,0 4,7

Terugnemingen yan passiya-ovel'gangsrekeningen :

- Voorz. v" gebouwen, materieel en meubelen 2,4 - - - -

- Fiscale voorziening - - - - ~39,3

11.991,6 11.366,5 I 13.991,5 21.051,3 28.534,4
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BIJLAGE 3

DIVERSE GEGEVENS

N

1976 1977 1978 1979 1980

Brutodividend toegekend per aandeel . 1.075,00 1.125,00 1.181,25 1.237,50 1.306,25

Roerende voorheffing ingehouden per aandeel . 215,00 225,00 236,25 247,50 261,25

_ ettodividend toegekend per aandeel 860,00 900,00 945,00 990,00 1.045,00

elastbaar inkomen 1.569,50 1.642,50 1.724,63 1.806,75 1.907,13B
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BIJLAGE 4

WEEKSTATEN

IN HET « BELGISCH STAATSBLAD» GEPUBLICEERD IN 1980



, I~

WEEKSTATEN IN HET "BELGISCH.STAATSBLAD" GEPUBLICEERD IN 1980
~

ACTIVA
(Miljoenen franken)

Internationaal MunHonds: Te ontvangen Debiteuren Tegoed bij het Bestuur Voorlopige
vreemde valuta's Europees E.E.G.: OverheidseHecten: Waardenwegens

Bijzondere der Postchecks aanpassing
en goud Voor- Fonds Financiële termljn- Geconsoli- Gebouwen, van de

Goud- Vreemde Inter-
schoHen bijstand verkopen Handels-

Voorschollen bijstand
Deel- en deerde

naar
Overhelds- materieel PensIoen- TOTAAL

DATA Ecu's voor Diversen
voorraad valuta's nationale op aan het aanleiding kas ACTIVA

Bijzondere aan Monetaire op mIddel- van papier pasmunt vordering londsen en
Deel- akkoorden onderpand Renten- van de wet

Leningen Irekkings- hetl.M.F. Sam en- lange vreemde Belgische
Luxem- op de Staat meubelen van het

neming burgse lands d.d.
rechten E.F.M.S. Andere werking termijn valuta's overheids- Rekening A Rekening B Personeel

en goud effecten
overheids- 3 juli 1972

effecten

7 januari 1980 58.261 18.126 .. , 27.656 61.112 72.147 35.707 2.377 3 7.369 ... ... 15.538 80.058 30.324 37.000 ... 46.000 446 2 3.399 34.000 3.450 7.233 2.150 11.727 15.445 569.530

14 » 58.214 18.126 ... 27.656 75.537 64.803 33.060 2.377 ... 7.369 ... ... 13.455 81.465 23.903 37.000 ... 51.550 594 1 3.345 34.000 3.450 7.233 2.150 11.728 13.588 570.604

21 " 58.214 18.126 ... 27.656 74.150 63.550 33.060 1.794 ... 7.369 ... 6.772 71.691 20.954 37.000 ... 53.925 666 1 3.326 34.000 3.450 7.233 2.150 11.741 15.267 552.095...
28 " 58.214 18.126 ... 27.656 74.150 58.124 33.060 1.794 ... 7.217 ... ... 7.517 77.695 18.982 37.000 ... 39.950 738 2 3.319 34.000 3.450 8.005 2.232 12.208 16.837 540.276

4 februari 58.214 17.520 ... 27.656 70.750 57.930 33.060 1.794 3 7.217 ... ... 7.517 79.746 30.918 37.000 .., 35.100 738 2 3.279 34.000 3.450 8.005 2.232 12.331 16.980 545.442

11 " 58.214 17.520 ... 27.711 68.761 57.681 33.060 1.794 1 7.036 ... 6.711 89.146 27.242 37.000 ... 30.550 773 2 3.329 34.000 3.450 8.006 2.232 12.509 15.235 541.963...
18 " 58.214 17.521 ... 27.711 65.751 53.156 33.060 350 16 7.036 ... 2.919 77.275 17.452 37.000 ... 53.650 807 1 3.302 34.000 3.450 8.006 2.232 12.664 16.236 531.809

25 " 58.214 17.493 ... 27.711 61.053 49.982 33.060 350 39 7.036 ... 2.897 84.147 16.850 37.000 ... 48.225 807 1 3.362 34.000 3.450 8.006 2.232 12.664 17.063 525.642,..

3 maart 58.214 17.494 ... 27.711 56.208 49.419 33.060 350 53 7.036 ;.. ... 2.897 79.282 17.004 37.000 ... 62.725 807 2 3.346 34.000 3.450 8.006 2.232 12.699 17.883 530.878

10 » 58.214 17.494 ... 27.711 51.167 48.062 33.060 350 55 7.036 ... ... 2.897 81.429 20.397 37.000 .., 62.575 801 2 3.331 34.000 3.450 8.006 2.232 12.747 17.285 529.301

17 » 58.214 17.494 ... 27.711 43.104 44.699 33.060 350 54 7.036 .., .. , 2.897 80.951 21.133 37.000 .. , 59.825 796 1 3.322 34.000 3.450 8.006 2.232 12.756 27.045 525.136

24 » 58.214 17.494 ... 27.832 41.163 46.026 33.060 ... 65 6.884 ... ... 2.358 84.087 23.182 37.000 .., 65.600 762 2 3.305 34.000 3.450 8.006 2.232 12.816 14.868 522.406

31 " 58.214 17.494 ... 27.832 43.664 54.194 33.060 ... 73 6.884 ... .. . 2.333 74.370 18.646 37.000 ... 72.625 733 1 3.402 34.000 3.450 8.006 2.232 12.832 17.829 528.874

4 april 58.214 17.297 ... 27.832 39.075 52.925 33.060 ... 88 7.163 ... .., 2.333 82.276 20.835 37.000 ... 67.100 699 2 3.389 34.000 3.450 8.006 2.232 12.800 19.124 528.900

14 » 58.214 17.297 ... 27.832 73.559 58.339 28.502 ... 108 7.163 ,.. ... 2.333 81.223 20.552 37.000 ... 67.575 648 1 3.407 34.000 3.450 8.006 2.232 12.848 15.671 559.960

21 " 58.214 16.568 ... 27.832 74.112 58.306 28.502 ... 654 7.163 .., ... 2.333 78.890 26.960 37.000 ... 60.775 620 1 3.379 34.000 3.450 8.006 2.232 12.836 15.101 556.934

28 " 58.214 16.130 ... 27.832 78.067 58.669 28.502 ... 759 7.010 ... .. . 2.333 78.856 15.943 37.000 ... 64.325 600 2 3.433 34.000 3.450 8.006 2.232 12.835 15.034 553.232

5 mei 58.214 15.624 ... 27.832 80.369 60.020 28.502 ... 731 7.010 ... 2.333 81.372 26.747 37.000 .. . 57.025 553 1 3.424 34.000 3.450 8.005 2.232 12.897 15.440 562.781

12 " 58.214 15.624 ... 28.663 81.799 62.707 28.502 ... 691 6.829 ... .. . 2.333 78.125 11.690 37.000 . .. 71.350 520 1 3.572 34.000 3.450 8.005 2.232 12.870 15.316 563.493

19 " 58.214 15.624 ... 28.663 82.593 71.573 28.502 ... 451 6.829 ... .. . 5.211 77.064 14.515 37.000 ... 69.450 480 1 3.566 34.000 3.450 8.005 2.232 12.875 15.731 576.029

23 " 58.214 15.629 ... 29.338 82.593 72.600 28.502 ... 703 6.829 ... .. . 5.211 68.217 8.759 37.000 ... 79.450 526 2 3.544 34.000 3.450 8.005 2.232 12.901 15.611 573.316

2 juni 58.214 14.886 ... 29.338 86.054 82.982 28.502 ... 459 6.829 ... .. . 5.211 68.057 10.238 37.000 ... 74.050 498 2 3.512 34.000 3.450 8.005 2.232 12.897 16.332 582.748

9 " 58.214 14.886 ... 29.338 87.635 89.943 28.502 ... 832 6.829 ... ... 5.211 55.402 8.425 37.000 .. . 84.475 518 1 3.488 34.000 3.450 8.005 2.232 12.861 15.729 586.976

16 " 58.214 15.129 ... 29.338 91.236 103.882 28.502 ... 499 6.829 ... .. . 3.472 61.455 14.090 37.000 ... 55.175 548 2 3.485 34.000 3.450 8.005 2.232 12.885 15.914 585.342

23 " 58.214 15.129 ... 29.338 94.401 107.838 28.502 ... 174 6.829 ,'.. .., 3.472 61.638 13.954 37.000 ... 54.950 558 1 3.428 34.000 3.450 8.005 2.232 12.903 16.638 592.654

30 » 58.214 14.156 ... 29.338 93.975 109.075 28.502 ... 722 6.677 ... .. . 3.459 62.120 15.800 37.000 ... 59.975 717 2 3.712 34.000 3.450 8.005 2.232 12.903 16.394 600.428

7 juli 58.214 14.156 ... 29.338 94.767 111.670 28.502 ... 824 6.677 ... .. . 3.459 64.687 12.140 37.000 . .. 60.500 666 2 3.809 34.000 3.450 8.005 2.232 12.880 16.133 603.111

14 » 58.214 14.156 ... 29.364 118.379 109.803 37.625 ... 819 6.677 ... .. . 2.763 63.183 19.584 37.000 ... 44.175 708 2 3.694 34.000 3.450 8.005 2.232 12.891 15.981 622.705

18 " 58.214 14.156 ... 29.364 118.379 110.372 37.625 '" 206 6.526 ... ... 2.763 58.451 9.419 37.000 . .. 52.475 722 1 3.672 34.000 3.450 8.006 2.232 12.903 18.136 618.072

28 " 58.214 14.156 ... 29.364 119.643 114.598 37.625 ... 783 6.525 ... .. . 2.415 58.808 6.040 37.000 ... 44.950 707 2 3.892 34.000 3.450 8.006 2.232 12.903 16.628 611.941

4 augustus 58.214 14.156 ... 29.476 119.271 118.919 37.625 ... 818 6.525 ... , .. . 2.415 53.653 11.788 37.000 ... 44.100 671 2 3.821 34.000 3.450 8.001 2.232 12.897 16.339 615.373

11 » 58.214 13.903 ... 29.476 119.271 120.606 37.625 ... 716 6.344 .. , .. . 2.415 53.624 4.608 37.000 ... 46.750 662 2 4.277 34.000 3.450 8.001 2.232 12.858 16.921 612.955

18 » 58.214 13.903 ... 29.476 119.271 117.339 37.625 ... 787 6.344 2.415 44.725 6.193 37.000 53.275 684 2 3.974 34.000 3.450 8.001 2.232 12.858 18.875 610.643... .. . ...
25 " 58.214 13.903 ... 29.476 119.271 117.670 37.625 ... 765 6.344 ... .. . 2.415 4~.356 7.539 37.000 ... 47.725 682 1 3.969 34.000 3.450 8.001 2.232 12.858 16.090 608.586

1 september 58.214 13.904 ... 29.476 118.942 116.962 37.625 ... 734 6.344 2.415 50.071 267 37.000 60.176 699 2 3.930 34.000 3.450 8.001 2.232 12.858 17.160 614.462
",. ... ...

8 » 58.214 13.539 ... 29.476 119.717 112.543 37.625 ... 740 6.344 ·t·· 2.415 46.406 6.841 37.000 60.075 686 2 3.929 34.000 3.450 8.001 2.232 12.819 16.821 612.875... ...
15 " 58.214 13.539 ... 29.476 119.717 111.134 37.625 ... 729 6.344 ... .. . 2.415 40.778 5.030 37.000 ... 65.025 696 2 3.898 34.000 3.450 8.001 2.232 12.819 16.896 609.020

22 " 58.214 12.857 ... 29.476 119.717 112.831 37.625 ... 826 6.344 ... .. . 2.415 35.348 3.468 37.000 ... 72.050 667 2 4.322 34.000 3.450 8.001 2.232 12.819 16.533 610.197

29 " 58.214 12.857 ... 29.476 119.717 111.616 37.625 .., 794 6.192 ... ... 2.415 40.586 9.640 37.000 ... 56.400 636 2 4.322 34.000 3.450 8.001 2.232 12.832 17.697 605.704

6 oktober 58.214 12.857 ... 29.476 119.357 108.804 37.625 ... 714 6.192 ... ... 2.415 36.049 4.139 37.000 ... 76.150 .606 1 4.321 34.000 3.450 8.001 2.232 12.833 18.549 612.985

13 " 58.214 12.857 ... 29.476 123.057 101.384 40.126 ... 468 6.192 ... .. . 2.415 34.85.6 5.349 37.000 ... 73.275 613 2 4.552 34.000 3.450 8.001 2.232 12.792 20.772 611.083

20 " 58.214 12.857 ... 29.476 123.057 101.718 40.126 ... 464 6.192 .., ... 2.415 ·36.716 8.855 37.000 ... 69.575 620 1 4.536 34.000 3.450 8.006 2.232 12.792 16.855 609.157

27 » 58.214 12.857 ... 29.476 123.057 101.952 40.126 ... 213 6.040 ... .. . 2.415 33.370 6.386 37.000 ... 70.475 631 1 4.904 34.000 3.450 8.006 2.232 12.792 17.007 604.604

3 november 58.214 12.858 ... 29.580 120.926 100.124 40.126 ... 377 6.040 ... ... 2.415 36.224 9.971 37.000 ... 73.150 621 1 4.410 34.000 3.450 8.006 2.232 12.793 18.880 611.398

7 " 58.214 12.858 .. , 29.580 118.928 102.165 40.126 ... 346 5.985 ... ... 2.415 31.508 4.861 37.000 ... 84.425 610 2 4.407 34.000 3.450 7.981 2.232 12.753 19.203 613.049

17 » 58.214 12.858 ... 29.580 121.346 118.607 40.126 ... 777 5.858 ... ... 2.415 33.987 5.185 37.000 .. . 67.625 613 1 4.397 34.000 3.450 7.957 2.232 12.753 17.870 616.851

24 » 58.214 12.858 .. , 29.580 121.007 111.856 40.126 ... 613 5.858 ... .. . 2.415 37.245 7.375 37.000 ... 62.875 606 2 4.373 34.000 3.450 7.957 2.232 12.753 17.612 610.007

1 december 58.214 12.858 ... 29.580 120.329 112.755 40.126 ... 945 5.858 ... ... 2.415 38.706 3.227 37.000 ... 72.375 624 2 4.330 34.000 3.450 8.005 2.232 12.753 17.591 617.375

8 " 58.214 12.858 ... 29.580 118.055 112.686 40.126 ... 951 5.858 .. , 2.415 49.025 2.443 37.000 ... 66.950 612 2 4.347 34.000 3.450 8.005 2.232 12.713 18.046 619.568
'1'

15 " 58.214 12.695 ... 29.580 116.519 115.069 40.126 ... 949 5.858 ... ... 2.415 44.531 1.804 37.000 ... 73.425 625 2 4.325 34.000 3.450 8.005 2.232 12.713 18.761 622.298

22 » 58.214 12.695 ... 29.580 115.210 117.025 40.126 ... 961 5.858 ... .. . 2.415 53.895 2.685 37.000 ... 71.625 587 2 4.327 34.000 3.450 8.006 2.232 12.718 18.549 631.160

29 " 58.214 18.108 ... 24.167 112.832 114.666 40.126 ... 948 5.737 ., . ... 2.415 55.566 4.053 37.000 ... 69.375 592 1 4.295 34.000 3.450 8.006 2.232 12.718 23.564 632.065

1 Waarvan het kapitaal: fr. 400 miljoen.



WEEKSTATEN IN HET "BELGISCH STAATSBLAD" GEPUBLICEERD IN 1980
(Miljoenen franken) PASSIVA

Orderekening :
Bestuur Rekeningen-courant: Internationale Internationaal

Monetaire reserve

der Postchecks:
Tegoeden

akkoorden Muntfonds: Europees Kapitaal,
Bijzondere Fonds Ecu's te Te leveren

voor rekening
Pensioenkas reserves en

Bankbiljetten Diverse trekkings- voor leveren aan vreemde TOTAAL
van de Ministers Banken van het Diversen afschrijvlngs- DATA

van Nationale In omloop Schatkist: in het
rekeningen- rechten, Monetaire het Groot- valuta's PASStVA

courant hertogdom Personeel rekeningen
Opvoeding Gewone' buitenland, Financiële

netto Samen- E.F.M.S. België en goud
en te Andere cumulatieve Luxem- 1

(wet van 11-7-1973- rekening gewone betalen
bijstands- akkoorden toewijzing

werking burg
onderwijs- rekeningen akkoorden
wetgeving)

waarden

25.793 370.181 25 1.249 2.121 3.399 20 19.194 27.357 86.349 ... ... 23.165 11.727 17.510 7.233 569.530 7 januari 1980

25.743 364.229 1 1.421 1.922 3.345 28 19.194 24.957 100.774 O"
... 20.054 11.728 15.718 7,233 570.604 14 »

24.987 359.617 5 1.221 3.539 3.326 21 19.194 17.257 100.774 o·· ... 9.727 11.741 18.440 7.233 552.095 21 »

24.666 352.561 21 1.194 3.895 3.319 22 19.194 12.420 100.774 ... ... 10.223 12.208 16.439 8.006 540.276 28 »

24.659 359.205 19 1.338 2.197 3.279 136 19.194 11.701 100.774 ... ... 10.253 12.331 17.009 8.006 545.442 4 februari

24.279 356.557 11 1.158 3.919., 3.329 47 19.194 8.927 100.774 ... ... 9.717 12.509 17.815 8.006 541.963 11 »

24.077 355.377 24 1.146 3.193 3.302 470 19.194 5.932 100.774 ... ... 3.543 12.664 18.184 8.006 531.809 . 18 »

23.412 351.741 22 1.184 5.058 3.362 94 19.194 2.488 100.774 ... ... 3.520 12.664 17.535 8.006 525.642 25 »

23.411 359.424 18 1.162 4.075 3.346 16 19.194 897 100.774 ... ... 3.521 12.699 17.746 8.006 530.878 3 maart

23.211 359.729 8 1.373 1.972 3.331 24 19.194 897 100.774 ... ... 3.523 12.747 17.7"23 8.006 529.301 10 »

23.424 356.713 ... 1.341 1.874 3.322 13 19.194 ... 100.774 ... ... 3.506 12.756 17.637 8.006 525.136 17 »

23.232 353.885 16 1.243 2.121 3.305 186 19.194 ... 100.774 ... ... 2.353 12.816 18.507 8.006 522.406 24 »

22.550 357.576 17 1.371 2.721 3.402 16 19.194 ... 100.774 ... ... 2.440 12.832 20.525 8.006 528.874 31 »

22.513 363.265 15 1.173 2.435 3.389 25 19.194 ... 100.774 ... ... 2.351 12.800 15.473 8.006 528.900 4 april

22.213 358.240 24 1.132 2.109 3.406 21 19.194 ... 136.628 ... .. . 2.351 12.848 16.001 8.006 559.960 14 »

21.937 355.518 24 1.027 1.933 3.379 30 19.194 ... 136.628 ... ... 2.348 12.836 16.011 8.006 556.934 21 »

21.881 351.293 17 1.107 2.035 3.433 21 19.194 ... 136.628 ... ... 2.348 12.835 16.315 8.006 553.232 28 »

21.842 361.121 17 1.082 1.741 3.424 32 19.194 ... 136.628 ... ... 2.331 12.897 16.308 8.006 562.781 5 mei

21.533 359.630 23 1.150 1.990 3.572 78 19.194 ... 136.628 ... ... 2.373 . 12.870 17.979 8.006 563.493 12 »

21.377 367.659 1 1.106 1.867 3.566 30 19.194 ... 136.628 ... ... 4.304 12.875 20.793 8.006 576.029 19 »

21.121 362.633 22 1.002 2.378 3.544 140 19.194 ... 136.628 ... ... 4.275 12.901 22.593 8.006 573.316 23 »

21.022 368.465 2 1.037 2.957 3.512 185 19.194 ... 136.628 ... ... 4.260 12.897 25.605 8.006 582.748 2 juni

20.436 368.904 19 1.876 2.451 3.488 18 19.194 ... 136.628 ... ... 4.260 12.861 29.271 8.006 586.976 9 »

20.139 367.300 25 1.076 2.060 3.485 13 19.194 ... 136.628 ... ... 3.093 12.885 31.577 8.006 585.342 16 »

19.369 370.455 2 1.022 4.834 3.428 22 19.194 ... 136.628 ... ... 3.094 12.903 33.066 8.006 592.654 23 »

19.163 377.641 22 1.047 4.711 3.712 122 19.194 ... 136.628 ... .. , 3.099 12.903 33.343 8.006 600.428 30 »

18.949 380.474 16 1.449 1.872 3.809 34 19.194 ... 136.628 ... ... 3.094 12.880 35.655 8.006 603.111 7 juli

18.762 374.789 5 1.310 3.934 3.694 23 19.194 .,. 158.657 ... .. , 2.628 12.891 37.574 8.006 622.705 14 »

18.625 370.682 18 1.271 2.941 3.672 33 19.194 ... 158.657 ... ... 2.628 12.903 38.067 8.006 618.072 18 »

18.043 359.763 11 1.216 6.226 3.892 20 19.194 ... 158.657 ... ... 2.408 12.903 39.645 8.006 611.941 28 »

17.919 364.743 22 1.329 2.577 3.821 79 19.194 ... 158.657 ... ... 2.419 12.897 41.629 8.006 615.373 4 augustus

. 17.689 361.105 21 1.252 2.754 4.277 26 19.194 ... 158.657 ... ... 2.627 12.858 42.178 8.006 612.955 11 »

17.630 360.611 15 1.357 1.536 3.974 72 19.194 ... 158.657 ... ... 2.397 12.858 41.966 8.006 610.643 18 »

17.045 356.718 ... 1.259 2.886 3.969 25 19.194 ... 158.657 ... ... 2.599 12.858 42.415 8.006 608.586 25 »

17.046 362.459 20 1.269 2.751 3.930 43 19.194 ... 158.657 ... ... 2.595 12.858 42.680 8.006 614.462 1 september

17.046 362.725 20 1.216 1.810 3.929 32 19.194 O"
158.657 ... ... 2.751 12.819 41.716 8.006 612.875 8 »

16~190 359.419 18 1.216 1.661 3.898 85 19.194 ." 158.657 .. , ... 2.394 12.819 41.653 8.006 609.020 15 »

15.994 357.671 5 1.392 3.247 4.322 19 19.194 ... 158.657 ... ... 2.393 12.819 42.472 8.006 610.197 22 »

15.791 357.905 4 1.569 3.362 4.322 20 19.194 ... 158.657 ... ... 2.394 12.832 37.439 8.006 605.704 29 »

15.591 367.425 7 1.600 1.819 4.321 98 19.194 ... 158.657 .. , ... 2.407 12.833 36.618 8.006 612.985 6 oktober

15.516 362.757 3 1.380 2.354 4.552 41 19.194 o.· 162.357 ... ... 2.410 12.792 35.237 8.006 611.083 13 »

15.262 361.126 13 1.259 2.172 4.536 16 19.194 ... 162.357 ... ... 2.410 12.792 35.276 8.006 609.157 20 »

14.605 354.130 7 1.480 3.687 4.904 149 19.194 ... 162.357 ... ... 2.407 12.792 35.491 8.006 .604.604 27 »

14.545 362.204 8 1.709 2.951 4.410 38 19.194 o.' 162.357 ... ... 2.398 12.793 35.330 8.006 6'11.398 3 november

14.503 364.568 8 1.601 1.636 4.407 63 19.194 ... 162.357 ... ... 2.399 12.753 36.057 8.006 613.049 7 »

14.223 360.298 5 1.652 5.812 4.397 28 19.194 ... 162.357 ... ... 2.395 12.753 39.954 8.006 616.851 17 »

13.672 358.091 15 1.709 2.201 4.373 21 19.194 ... 162.357 ... ... 2.395 12.753 38.892 8.006 610.007 24 »

26.557 365.301 19 1.538 2.341 4.330 14 19.194 '0' 162.357 o •• ... 2.395 12.753 39.127 8.006 617.375 1 december

26.513 366.790 22 1.476 2.611 4.347 31 19.194 ... 162.357 ... ... 2.478 12.713 39.543 8.006 619.568 8 »

'j26.428 368.015 1 1.457 3.530 4.325 15 19.194 ... 162.357 ... ... 2.478 12.713 40.207 8.006 622.298 15 »

26.409 374.657 9 1.249 5.443 \ 4.327 202 19.194 o.· 162.357 ... ... 2.409 12.718 40.589 8.006 631.160 22 »

25.666 376.976 13 1.316 4.201 I 4.295 175 19.194 ... 162.357 ... .. . 2.409 12.718 40.405 8.006 632.065 29 »





BIJLAGE 5

OPGAVE VAN DE OVERHEIDSFONDSEN
DIE OP 31 DECEMBER 1980 DEEL UITMAAKTEN

VAN DE PORTEFEUILLE VAN DE BANK

Overheidsfondsen en andere krachtens de statuten verworven effecten

7,50 pct. Belgische Lening 1969/87.
8,50 pct. Belgische Lening 1970/83.
8,50 pct. Belgische Lening 1971 /84.
7,75 pct. Samengevoegde Belgische Leningen 1971/86.
7,50 pct. Samengevoegde Belgische Leningen 1971/87.
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.
11 pct. Belgische Lening 1980/89.
12,50 - 13 pct. Belgische Lening 1980/84/89.
4 pct. Belgische Lotenlening 1941.
4 pct. Oorlogsschade .192p.
8,75 pct. Lening van het Wegenfonds 1978/85.
10,50 pct. Lening van het Wegenfonds 1979/88.
13 - 11,50 pct. Lening van het Wegenfonds 1980/83/88.
2 pct. Nationale Stichting voor de Financiering van het Wetenschappelijk

Onderzoek 1960/69 - 1990/99, le tranche.
2 pct. Nationale Stichting voor de Financiering van het Wetenschappelijk

Onderzoek 1960/69 - 1990/99, 2e tranche.
, Nationale Stichting voor de Financiering van het Wetenschappelijk

Onderzoek 1960/69 - 1990/99, 3e tranche.
2 pct.
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2 pct.

2 pct.

2 pct.

2 pct.

2 pct.

2 pct.

2 pct.

12,75 pct.
8,50 pct.
7,25 pct.
7,75 pct.
7,75 pct.
6,75 pct.
6,75 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 HlûO/69 - 1990/99, 4° tranche.

Nationale Stichting voor de Financlering van
Onderzoek Hl60/59 - 1990/99, 5e tranche.

Nationale Stichting voor de Financiering van
Onderzoek 1960/69 - 1990/99, 6e tranche.

Nationale Stichting voor de Financiering van
Onderzoek 1960/69 - 1990/99, 7° tranche.

Nationale Stichting voor de Financiering van
Onderzoek 1960/69 - 1990/99, 8" tranche.

Nationale Stichting voor de Financiering van
Onderzoek 1960,/ 69 - 1990/99, ge tranche.

Nationale Stichting voor de Financiering van het Wetenschappelijk
Onderzoek Ul60/69 - 1990/99, 10" tranche.

Nationale Maatschappij voor de Huisvesting 1980/87.
Regie van Telegrafie en 'I'elefonie 1970/84.
Regie van 'I'elegrafie en Telefonie 1971 /83.
Regie van Telegrafie en Telefonie 1973/85.
Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen 1971/85.
Nationale Kas voor Beroepskrediet 1968/88.
Nationale Maatschappij voor Krediet aan de Nijverheid 1968/88.
Nationale Maatschappij voor Krediet aan de Nijverheid 1970/90.
Nationale Maatschappij voor Krediet aan de Nijverheid 1971/9l.
Nationale Maatschappij voor Krediet aan de Nijverheid 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 1972-73/84.
Lening van de Intercommunale Vereniging voor de Autosnelwegen van de

Brusselse Periferie « B 1 » 1973/85.
Lening van de Stad Antwerpen 1971/82.
Lening van de Stad Gent 1971/8l.
Lening van de Stad Luik 1971/82.
N.V. Zeekanaal en Haveninrichtingen van Brussel 1970/86.
Aandelen van de Belgische Maatschappij voor Internationale Investering.
Aandelen van de Nationale Maatschappij voor Krediet aan de Nijverheid.
Aandelen van de Nationale Investeringsmaatschappij.
Aandelen van de Bank voor Internationale Betalingen

, - Belgische uitgifte.
- Amerikaanse uitgifte.
- Estlandse uitgifte.
- Letlandse uitgifte.

het Wetenschappelijk

het Wetenschappelijk

het Wetenschappelijk

het Wetenschappelijk

het Wetenschappelijk

het Wetenschappelijk

1° en 2° tranches

- Litauer uitgifte.
3" tranche - Belgische uitgifte.
Genotsaandelen van de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen.
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ECONOMISCHE EN FINANCIËLE STATISTIEKEN
BIJLAGE 6

Tabelt. Kapitaalrekening van de economische sectoren

(Miljarden franken)

1979 1980 v
1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980,

Eerste 10 maanden

A. Buitenland:
1. Saldo van het lopende verkeer met

België1 •...•••...•••.......•••....•........ - 56 - 34 - 7 + 3 + 16 + 42 + 51 +121 +187 n.b. n.b.
2. Netto kapitaaloverdrachten uit BeI-

gié? ........................................ + 4 + 3 + 4 + 6 + 5 + 5 + 8 + 8 + 8 n.b. n.b.
3. Nettolening (+) aan of nettolening

( -) van België (= 1+ 2)3 ...••..••••.. - 52 - 31 - 3 + 9 + 21 + 47 + 59 +129 +195 + 98 +164

B. Overheid:
1. Brutobesfsaringen (= nettobesparin-

gen en a schrijvingen) .................. + 14 + 15 + 33 - 12 - 32 - 42 - 64 - 97 -167 n.b. n.b.
2. Netto kapitaaloverdrachten aan an-

dere sectoren 2 ........................... - 37 - 43 - 50 - 58 - 68 - 68 - 73 - 76 - 84 n.b. n.b.
3. Kapitaalmiddelen (= 1+2) ........... - 23 - 28 - 17 - 70 -100 -110 -137 -173 -251 n.b. n.b.
4. Bruto kapitaalvorming ................. + 69 + 67 + 74 + 88 +102 +109 +111 +132 +158 n.b. n.b.
5. Netto fina ncierings behoefte

(=3-4) ................................... - 92 - 95 - 91 -158 -202 -219 -248 -305 -409 n.b. n.b.
6. Statistische aanpassing ................. + 14 + 25 + 11 + 22 + 31 + 30 + 31 + 29 + 29 n.b. n.b.
7. Netto financieel tekort (= 5+ 6)..... - 78 - 70 - 80 -136 -171 -189 -217 -276 -380 -2457 -3367

C. Vennootschappen:
I. Brutobesparingen (= nettobesparin-

gen en afschrijvingen) .................. +110 +118 +104 + 84 + 97 +118 +155 +156 +148 n.b. n.b.
2. Netto kapitaaloverdrachten van an-

dere sectoren 2 •...•••...•••...•••..••.... + 27 + 32 + 38 + 44 + 54 + 55 + 59 + 59 + 67 n.b. n.b.
3. Kapitaalmiddelen (= 1+ 2) ........... +137 +150 +142 +128 +151 +173 +214 +215 +215 n.b. n.b.
4. Bruto kapitaalvorming+ ............... +168 +199 +273 +233 +248 +254 +258 +295 +326 n.b. n.b.
5. Netto fin a n cie ri ngs behoefte

(=3-4) .................................. - 31 - 49 -131 -105 - 97 - 81 - 44 - 80 -111 n.b. n.b.
6. Statistische aanpassing ................. - 23 - 2 + 40 - 39 + 30 - 49 - 51 - 11 n.b. n.b. n.b.
7. Netto financieel tekort (=5+6) ..... - 54 - 51 - 91 -144 - 67 -130 - 95 - 91 n.b. - 43 -109

waarvan:
verhoging van de verplichtingen .. + 84 +104 +120 +138 +153 +136 +144 +159 n.b. +112 +132
verhoging van de vorderingen ..... + 30 + 53 + 29 - 6 + 86 + 6 + 49 + 68 n.b. + 69 + 23

D.Particulieren:
1. Brutobesfsaringen (= nettobesparin-

gen en a schrijvingen) .................. +270 +300 +383 +424 +498 +496 +510 +525 +606 n.b. n.b.
2. Netto kapitaaloverdrachten van an-

dere sectoren 2 ••..•..•.••..••••..•••..... + 6 + 9 + 9 + 8 + 9 + 8 + 6 + 9 + 9 n.b. n.b.
3. Kapitaalmiddelen (= 1+2) ........... +276 +309 +392 +432 +507 +504 +516 +534 +615 n.b. n.b.
4. Bruto kapitaalvorming> ............... +101 +134 +167 +178 +229 +251 +283 +278 +290 n.b. n.b.
5. Netto fin ancieringsvermogen

(=3-4) .................................. +175 +175 +225 +254 +278 +253 +233 +256 +325 n.b. n.b.
6. Statistische aanpassing ................. + 16 - 16 - 34 + 37 - 40 + 42 + 24 - 13 n.b. n.b. n.b.
7. Netto finane. overschot (= 5 + 6) ... +191 +159 +191 +291 +238 +295 +257 +243 n.b. +196 +281

waarvan:
verhoging van de verplichtingen .. + 52 + 65 + 65 + 76 +117 +143 +135 +148 n.b. +110 + 62
verhoging van de vorderingen ..... +243 +224 +256 +367 +355 +438 +392 +391 n.b. +306 +343

E. Statistische aanpassing': ............... - 7 - 7 - 17 - 20 - 21 - 23 - 4 - 5 n.b. - 68 ...8

Pro memorie: Bruto nationaal pro-
dukt ....................................... (1582) (1791) (2102) (2326) (2642) (2854) (3064) (3253) (3473) (n.b.) (n.b.)

Bronnen: Jaren 1972 tot 1979: Nationaalinstituut voor de Statistiek; Bureau voor de Statistiek der Europese Gemeenschappen, Nationale Rekeningen. Berekeningen van de Nationale Bank van
België.

1 Een positief saldo in het lopende 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 lopende verkeer met het
buitenland; een negatief saldo van het buitenland wijst op een overschot in het lopende verkeer van België met het buitenland.

2 De kapitaaloverdrachten zijn bewegingen van middelen om niet, bestemd voor de financiering van investeringen of beleggingen.
Zij omvatten ook de kredietverleningen en deelnemingen van de overheid, evenals de nettoaankopen van gronden door deze
laatste, en de successierechten.

3 Een nettolening door het buitenland (+)betekent een tekort in het geheel van het lopende 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.
5 Vasteinvesteringen en investeringen in voorraden van de eenmanszaken, evenals woningbouw.

6 Deze aanpassing moet worden aangebracht in het netto financiële tekort of het netto financiële overschot van de nationale
sectoren (B.7+C7 +D.7), opdat dit laatste, zoals het per definitie behoort, gelijk zou zijn aan de rrettolening aan of aan de
nettolening van het buitenland (A.3).

7 Met uitzondering van de sociale zekerheid.

8 Met inbegrip van de sociale zekerheid.



Tabel2. Ontvangsten van de gezamenlijke overheid 1

(Miljarden franken)

i--'
-l.
0)

1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 " 1980 r

I. Fiscale en parafiscale ontvangsten:
A. Indirecte belastingen:

- centrale overheid ....................... 179 199 229 247 296 322 354 367 387
- plaatselijke overheid ................... 6 7 8 9 10 11 11 12 14
- aan de Europese Gemeenschappen

afgestane ontvangsten 2 •••••.••••••••.. 8 9 11 14 19 23 20 38 39
Totaal .................. 193 215 248 270 325 356 385 417 440

B. Lopende directe belastingen:
- centrale overheid ....................... 173 215 271 342 381 443 506 556 583
- plaatselijke overheid ................... 21 23 29 32 35 40 48 52 49

Totaal .................. 194 238 300 374 416 483 554 608 632
C. Successierechten ............................. 5 5 5 7 7 8 10 12 12
D. Sociale-zekerheidsbijdragen 3 •...•••.•••• :. 180 211 251 304 343 377 395 421 455

Totaal van de fiscale en parafiscale
ontvangsten .................................. 572 669 804 955 1.091 1.224 1.344 1.458 1.539

II. Lopende niet-fiscale en niet-parafiscale
ontüangsten" ..................................... 19 21 27 35 37 40 39 48 56

III. Totale overheidsontvangsten .................. 591 690 831 990 1.128 1.264 1.383 1.506 1.595

Bronnen: Ministerie van Financiën, Economische hergroepering van de verrichtingen van de centrale overheid; Nationaal Instituut voor de Statistiek, Nationale rekeningen; Bureau voor de Statistiek der Europese
. Gemeenschappen. Berekeningen en ramingen van de Nationale Bank van België.

Na uitschakeling van de dubbele boekingen voortvloeiend uit overdrachten binnen de overheidssector.

2 Als eigen middelen aan de Europese Gemeenschappen afgestane ontvangsten (in hoofdzaak douanerechten en, vanaf 1979, een deel van de
ontvangsten van de belasting over de toegevoegde waarde), heffingen van de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal en landbouwheffingen.

Met inbegrip van de bijdragen van ambtenaren voor overlevingspensioenen (weduwen en wezen).

4 Hoofdzakelijk aandelen in de bedrijfswinst van overheidsbedrijven, interesten van vorderingen van de overheid en inkomensoverdrachten afkomstig
van andere economische subjecten; met uitsluiting van de opbrengst van de verkoop van goederen en diensten.



Tabel3. , Uitgaven van de gezamenlijke overheid 1

(Miljarden franken)

f-'
-1
-1

1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 v 1980 r

I. Lopende uitgaven:
A. Netto-uitgaven voor goederen en dien-

sten 2 .•••••••••••••.•••.••••..•••.••••..•....•. 221 252 299 370 419 465 518 559 602
B. Lasten van de overheidsschuld ........... 52 59 73 83 98 118 139 167 212
C. Subsidies aan bedrijven 3 •••••..•••.••••••• 47 56 62 74 92 103 110 126 138
D. Inkomensoverdrachten aan particulie-

ren 4 ........................................... 242 285 345 448 524 587 641 701 763
E. Inkomensoverdrachten aan het buiten-

land ............................................ 15 23 20 26 28 34 37 46 44
waarvan: aan de Europese Gemeen-

schappen afgestane ontvang-
sten ............................... (8) (9) (11) (14) (19) (23) (20) (38) (39)
overige overdrachten .......... (7) (14) (9) (12) (9) (11) (17) (8) (5)

Totale lopende uitgaven 577 675 799 1.001 1.161 1.307 1.445 1.599 1.759

II. Kapitaaluitgaven:
A. Directe investeringen 5 ••••••••..•.......... 69 67 74 88 102 109 111 132 158
B. Vermogensoverdrachten en aankopen

van gronden en gebouwen 6 ..•...•••..••. 21 23 27 29 31 33 35 40 47
C. Kredietverleningen en deelnamen ........ 16 20 22 30 36 34 40 40 40

Totale kapitaaluitgaven 106 110 123 147 169 176 186 212 245

III. Totale overheidsuitgaven ...................... 683 785 922 1.148 1.330 1.483 1.631 1.811 2.004

Bronnen: Ministerie van Financiën, Economische hergroepering van de verrichtingen van de centrale overheid en, tot 1975, Economische hergroepering van de verrichtingen van de gezamenlijke overheid j Nationaal Instituut
voor de Statistiek, Nationale rekeningen; Bureau voor de Statistiek der Europese Gemeenschappen. Berekeningen en ramingen van de Nationale Bank van België.

1 Na uitschakeling van de dubbele boekingen voortvloeiend uit de overdrachten binnen de overheidssector.

2 Lonen en pensioenen (met inbegrip van sommige uitgaven met betrekking tot het programma voor de bestrijding van de werkloosheid), netto-
aankopen van goederen en diensten; met inbegrip van de overdrachten aan het vrij onderwijs die op deze verrichtingen betrekking hebben, maar
exclusief toegerekende kosten en afschrijvingen.

Bijdrage in de rentelast en in de exploitatieverliezen van overheidsbedrijven, toelagen ter vermindering van huur en rente, overige subsidies aan
bedrijven.

4 Met inbegrip van de overlevingspensioenen (weduwen en wezen) van de overheidsdienst.

5 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.

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 van de rijksschuld

(Miljarden franken)

Schuld in Belgische franken Schuld in buitenlandse valuta's 2

Directe schuld Eind-Einde periode Indirecte Indirecte toraal+
schuld

Totaal
Directe

schuld Totaal
Gevestigde Vlottende (geves- schuld 1 3

tigde) 1

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
1980 ...................... 1.118 481 205 1.804 151 2 153 1.957

Bron,' Ministerie van Financiën, Bestuur der Thesaurie.

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.

3 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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Rijksschuld en gebruikte middelen
voor de dekking van de netto financieringsbehoeften van de centrale overheid

Tabel5.

(Veranderingen in miljarden franken)

1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980

1. Rijksschuld 1 ........................ +67 +53 +56 +108 +130 +170 +198 +212 +318

2. Verrichtingen zonder geldbewe-
gingen:
a) Schatkistcertificaten in het be-

zit van het Internationale Mo-
netaire Fonds 2 ................. + 4 +1 - 1 - 2 - 3 + 2 + 15 ... + 17

h) Tegoeden van de Nationale
Bank van België bij het
Bestuur der Postchecks voor
rekening van de Ministers van
Nationale Opvoeding 3 ...... ... - 2 - - - - - - -

c) Diversen 4 ....................... - 1 + 3 ... ... ... ... ... ... + 4

Totaal2. ..... + 3 + 2 - 1 - 2 - 3 + 2 + 15 ... + 21

3. Voor de dekking van de netto
financieringsbehoeften door de
Schatkist gebruikte middelen
(= 1. -2.) ........................... +64 +51 +57 +110 +133 +168 +183 +212 +297

4. Overige schuld ten laste van de
centrale overheid 5 ................. +22 +20 +21 + 23 + 21 + 18 + 10 + 29 + 22

1 Volgens tabel 4 van onderhavige Bijlage.

2 De afgifte van schatkistcertificaten aan het Internationale Monetaire Fonds voor de gedeeltelijke storting van
de verhogingen van het Belgische quotum geeft uiteraard geen aanleiding tot een thesaurieontvangst ; de
overige veranderingen in de portefeuille van het Fonds, die gepaard gaan met zijn verrichtingen in Belgische
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 overeenstemt 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 bij de Bank als juiste tegenpost.

4 Met inbegrip van de wisselkoersverschillen die overeenstemmen met het verschil tussen, enerzijds, de
tegenwaarde in Belgische franken van de leningen in buitenlandse valuta's die voorkomt in de officiële staat
van de rijksschuld, waar ze ten dele berekend is op basis van de spilkoersen of de wisselkoersen op de datum
van de staat en, anderzijds, het bedrag Belgische franken dat de Schatkist werkelijk heeft ontvangen ten
gevolge van die leningen in buitenlandse valuta's.

5 Veranderingen in de gedebudgetteerde schuld ten laste van de Schatkist en in de nettoschuld van sommige
instellingen van de centrale overheid, andere dan de Schatkist.
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Tabel6. Handels~verschot (+) of -tekort (-) van de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie
met het buitenland, naar grote categorieën van produkten

(Miljarden franken)

.....
00o

1979 1980 v
1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979

Eerste 9 maanden

Energetische produkten 1 •••••..•.. - 35 - 44 -109 -106 -137 -123 -111 -155 -109 -167
Niet-energetische grondstoffen 2 . - 26 - 45 - 56 - 56 - 80 - 81 - 81 - 92 - 67 - 65
Bewerkte produkten 3 .•.•••••••••.. + 95 +122 +165 +161 +177 +171 +161 +195 +149 +159
Niet-ingedeelde produkten 4 ••••.. + 19 + 13 +10 -13 - 7 - 42 - 18 - 51 - 34 - 49

Toraal-t ............. + 53 + 46 +10 - 14 - 47 - 75 - 49 -103 - 61 -122

1 Betalingen gecorrigeerd voor de geraamde verandering in de netto commerciële vorderingen van de aardoliemaatschappijen t.O.V. het buitenland
(vanaf 1974), evenals voor de transacties van deze maatschappijen die viaverrekening werden vereffend. Hoofdstuk 27 van de douanenomenclatuur
van Brussel.

2 Betalingen. Hoofdstukken 1 tot 26 en 47 van de douanenomenclatuur van Brussel.

3 Betalingen gecorrigeerd voor het verloop van de uitstaande bedragen van Creditexport. Hoofdstukken 28 tot 46 en 48 tot 99 van de
douanenomenclatuur van Brussel. Met inbegrip van het loonwerk.

4 Deze rubriek omvat o.a. de via verrekening vereffende transacties (voor de gezamenlijke export en import opgetekend vanaf 1977), niet per produkt
ingedeelde betalingen, in bankbiljetten betaalde transacties, giften in natura en de niet elders vermelde verandering in de commerciële vorderingen.

5 Geraamde werkelijke transacties.



Tabel7. Dienstenverkeer van de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie met het buitenland

(Saldi in miljarden franken)

~
CI)
~

1979 1980 v
1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979

Eerste 9 maanden

1. Vervoerkosten 1 ................. + 5 + 3 + 3 + 7 + 8 + 10 + 9 + 10 + 6 + 13
2. Reisverkeer ...................... -12 - 17 - 18 - 20 - 23 - 26 - 34 - 39 - 35 - 37
3. Opbrengsten van beleggingen

en investeringen ................ + 7 + 7 + 12 + 16 + 23 + 19 + 19 + 10 + 9 - 2
4. Niet elders vermelde overheids-

transacties ....................... + 9 + 7 + 13 + 15 + 17 + 23 + 25 + 25 + 19 + 22
waarvan: werkingsuitgaven .

van de Europese in-
stellingen In de
B.L.E.U. ............ (+ 7) (+ 8) (+ 14) (+ 16) (+ 17) (+ 22) (+ 23) (+ 24) (+ 18) (+ 19)

5. Grensarbeiders .................. + 5 + 5 + 5 + 6 + 6 + 6 + 5 + 5 + 4 + 3
6. Aannemingscontracten ........ - 2 - 1 - 2 - 3 + 4 + 10 + 2 - 3 - 2 - 1
7. Overige diensten 2 ...••.....•... + 2 + 5 + 2 + 7 + 8 + 4 + 4 + 2 + 2 - 1 I

Totaal + 14 + 9 + 15 + 28 + 43 + 46 + 30 + 10 + 3 - 3

1 Vracht- en verzekeringskosten voor het goederenvervoer, voor dat deel dat kon worden gescheiden van de in- of uitvoer waarop het betrekking heeft;
het andere deel is begrepen in de bedragen onder de rubrieken 1.1 en 1.2 van tabel 10 op blz. 43; vervoerkosten van personen, haven- en douanekosten,
huur, onderhoud en herstelling van schepen en vliegtuigen; aan- en verkopen van bunkerleveranties.

2 Technische bijstand en directievoering, royalties voor films, octrooien en auteursrechten, abonnementen en bijdragen, verzekeringspremies en
-uitkeringen (met uitzondering van de verzekeringskosten voor het goederenvervoer die worden geboekt onder rubriek 1., en van de levens-, krediet-
en kapitalisatieverzekeringen die begrepen zijn in het kapitaalverkeer), makelaarslonen, commissielonen en diverse commerciële kosten, enz.

-- ...... ...,- ....... __ .... ~~,-+ ~ ~,."""::~---- "". -&Oi&W-- $,,,", _.m:' '"



Tabel8. Nationale Bank van België: goud- en deviezenreserves *

(Miljarden franken)

Nettotegoeden of
Tegoeden -verplichtingen (-) Jaarlijksebij het tegenover het verande-

Goud- Interna- E.F.M.S. Buiten- Belgische ringenEinde periode rionale land se franken Totaalvoorraad
Monetaire valuta's 2 in het

Fonds totaal
31 Ecu's Overige

1971 ............................ 77 51 - - 35 - 4 159
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 ............................ 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
1980 September ............. 58 49 119 ... 112 - 7 331 + 335

December ............. 58 48 110 ... 115 - 6 325 + 27

It Zie Tijdschrift van de Nationale Bank van België, Statistieken, tabel XIII-Sb.

10mvatten: a) de rechten die de Belgische Staat bezit als lid van het Internationale Monetaire
Fonds en die de Nationale Bank van België, krachtens de wet van 19 juni 1959, vervolgens
krachtens die van 9 juni 1969, in haar boekhouding mag opnemen als eigen tegoeden op
voorwaarde dat zij de verplichtingen van de Belgische Staat ter zake op zich neemt, en b) de
voorschotten die de Bank voor haar eigen rekening aan het Fonds binnen de "oliefaciliteit" en
binnen de "aanvullende kredietfaciliteit" verleende, krachtens een met het Fonds gesloten
overeenkomst die door de Regering werd goedgekeurd.

2 Verschil tussen de tegoeden op het buitenland (behalve het handelspapier waaraan uitvoer ten
grondslag ligt) 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 devaluatie van de dollar van de Verenigde Staten in
1973, b) de toewijzingen van bijzondere trekkingsrechten aan België in 1972, 1979 en 1980, c)
wijzigingen in de wisselkoersen die, sedert januari 1974, mogelijk de tegenwaarde in Belgische
franken van de veranderingen in de bedragen buitenlandse valuta's hebben beïnvloed, 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 die op dezelfde datum werd gesloten tussen deze laatste en de Bank.

5 Verandering voor de eerste negen maanden.

182



Tabel9.

Nationale Bank van België: goud- en deviezenreserves 1

(Veranderingen in miljarden franken)

Tegoeden Nettotegoeden of -ver-

bij het plichtingen tegenover
het E.F.M.S. 2 Buiten-Goud- Inter- landse Belgische Totaalvoorraad nationale valuta's franken

Monetaire Ecu's OverigeFonds

1972 .......................... 2 2 + 18 + 2 + 16
1973 .......................... 2 + 4 + 4 + 31 + 36
1974 .......................... 4 + 18 + 12

1975 .......................... + 5 + 14 + 18
1976 .......................... + 1 26 25
1977 .......................... 24 + 16 9
1978 .......................... 7 5 2 2 16
1979 .......................... 4 25 1 1 31
1980 .......................... 4 27 + 28 + 30 + 27
1979 Eerste9 maanden 3 11 14 + 2 + 2 24
1980 Eerste9 maanden 4 14 + 28 + 24 1 + 33

1 Exclusief de boekhoudkundige veranderingen. Zie tabel 8 van deze Bijlage, inzonderheid noot ',

2 Het teken + wijst op een vermeerdering van de nettotegoeden of een vermindering van de
nettoverplichtingen ; het teken - wijst op een vermindering van de nettotegoeden of een
vermeerdering van de nettoverplichtingen.
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Tabell0.

Officiële wisselkoersen vastgesteld door de in de Verrekenkamer te Brussel vergaderde bankiers

(Dagelijkse noteringen, in Belgische franken)

1 1 100 1 1 1 100 1 1 1 1 100 1 100 1 1 100 11980 U.S.' Duitse Franse pond Iers Italiaanse anades Neder!. Zweedse Zwits. Deense Oostenr. Noorse Finse
dollar Mark yen frank sterling lire dollar gulden kroon frank peseta kroon schilling kroon mark escudo zaïre

punt

Januari
Hoogste ......... 28,26 16,28 11,95 6,95 64,28 60,20 3,50 24,34 14,74 6,78 17,71 42,63 5,23 226,75 5,79 7,65 56,60 13,91
Laagste ......... 27,77 16,24 11,68 6,93 62,06 59,94 3,47 23,82 14,70 6,74 17,40 42,16 5,19 225,85 5,66 7,55 56,15 13,79
Gemiddelde .... 28,01 16,25 11,79 6,94 63,44 60,07 3,48 24,08 14,72 6,76 17,59 42,41 5,20 226,31 5,71 7,58 56,36 13,86

Februari
Hoogste ......... 28,77 16,25 11,81 6,93 65,56 60,36 3,51 25,13 14,76 6,83 17,54 42,93 5,22 227,20 5,86 7,66
Laagste ......... 28,14 16,22 11,50 6,92 64,36 59,96 3,50 24,24 14,69 6,79 17,02 42,27 5,19 226,15 5,79 7,61 2 3

Gemiddelde .... 28,38 16,24 11,63 6,93 64,99 60,13 3,50 24,56 14,73 6,81 17,33 42,61 5,20 226,58 5,81 7,63
Maart

Hoogste ......... 31,17 16,29 12,47 6,96 67,70 60,42 3,51 26,22 14,81 6,97 17,16 43,79 5,21 227,40 6,01 61,30 10,22
Laagste ......... 28,92 16,04 11,64 6,93 64,97 59,46 3,47 25,19 14,66 6,83 16,88 43,03 5,15 224,10 5,85 1 59,80 9,85
Gemiddelde .... 29,96 16,19 12,06 6,94 66,09 60,06 3,48 25,56 14,76 6,89 17,00 43,29 5,19 226,20 5,93 60,45 10,02

April
Hoogste ......... 31,68 16,12 12,51 6,96 67,65 60,40 3,47 26,62 14,71 7,01 17,42 43,11 5,19 226,60 6,07 8,04 61,40 10,31
Laagste ......... 28,77 16,00 11,86 6,86 65,87 59,39 3,40 24,31 14,49 6,78 16,86 40,90 5,11 224,00 5,82 7,73 58,25 9,79
Gemiddelde .... 30,08 16,06 12,05 6,93 66,62 60,02 3,44 25,39 14,64 6,89 17,15 41,99 5,16 225,22 5,95 7,88 60,10 10,04

Mei
Hoogste ......... 29,20 16,12 12,93 6,92 67,34 60,01 3,43 24,86 14,63 6,91 17,43 41,00 5,16 226,00 5,91 7,84 59,65 9,92
Laagste ......... 28,36 16,02 12,18 6,87 65,61 59,48 3,41 24,23 14,52 6,81 17,19 40,39 5,12 224,10 5,83 7,76 58,40 9,81
Gemiddelde .... 28,78 16,07 12,63 6,88 66,32 59,68 3,42 24,52 14,59 6,83 17,32 40,66 5,14 225,18 5,86 7,80 58,92 9,86

Juni
Hoogste ......... 28,53 16,07 13,13 6,90 66,84 60,05 3,41 24,66 14,65 6,81 17,45 40,83 5,17 225,50 5,86 7,79 58,75 9,85
Laagste ......... 28,11 15,98 12,78. 6,87 65,75 59,47 3,36 24,49 14,57 6,78 17,18 40,18 5,14 224,00 5,82 7,74 57,68 9,79
Gemiddelde .... 28,31 16,01 12,99 6,88 66,17 59,80 3,39 24,58 14,60 6,80 17,33 40,47 5,16 224,98 5,83 7,76 58,20 9,82

Juli
Hoogste ......... 28,55 16,04 12,86 6,91 66,88 60,25 3,39 24,62 14,66 6,82 17,54 40,22 5,18 226,50 5,83 7,77 58,25 9,78
Laagste ......... 27,78 15,94 12,25 6,89 65,96 59,93 3,34 23,96 14,60 6,76 17,22 39,22 5,15 224,80 5,78 7,72 57,25 9,69
Gemiddelde .... 27,98 16,01 12,67 6,90 66,36 60,07 3,36 24,30 14,64 6,78 17,40 39,59 5,17 225,56 5,81 7,74 57,64 9,75.

Augustus
Hoogste ......... 28,93 16,07 13,21 6,92 68,92 60,65 3,39 24,97 14,74 6,90 17,47 39,81 5,20 226,85 5,95 7,88 58,43 9,95
Laagste ......... 28,27 15,95 12,51 6,88 66,77 60,20 3,37 24,43 14,63 6,80 17,22 39,29 5,15 225,15 5,81 7,78 57,60 9,79
Gemiddelde .... 28,64 15,99 12,79 6,90 67,86 60,38 3,38 24,72 14,69 6,86 17,33 39,58 5,17 225,85 5,89 7,83 57,99 9,86

September
29,10Hoogste ......... 16,07 13,79 6,92 69,80 60,58 3,38 25,01 14,77 6,98 17,60 39,51 5,20 227,00 5,97 7,93 58,20 10,01

Laagste ......... 28,46 16,01 13,09 6,89 68,25 60,13 3,36 24,47 14,72 6,86 17,44 38,95 5,17 226,25 5,92 7,81 57,30 9,87
Gemiddelde .... 28,70 16,04 13,38 6,90 68,95 60,40 3,37 24,67 14,75 6,91 17,51 39,19 5,18 226,65 5,93 7,87 57,91 9,93

Oktober
#

Hoogste ......... 30,60 16,06 14,46 6,96 74,61 60,62 3,40 26,02 14,83 7,22 18,01 40,75 5,22 227,50 6,17 8,15 59,85 10,31
Laagste ......... 28,84 16,00 13,85 6,90 69,18 60,03 3,36 24,72 14,74 6,95 17,60 39,12 5,19 226,10 5,95 7,89 57,90 9,97
Gemiddelde .... 29,50 16,03 14,11 6,93 71,34 60,28 3,38 25,26 14,78 7,04 17,77 39,66 5,21 226,71 6,03 8,00 58,62 10,11

November
Hoogste ......... 31,40 16,10 14,76 6,96 76,27 60,50 3,41 26,44 14,83 7,25 17,92 41,36 5,24 227,00 6,25 8,25 60,50 10,52
Laagste ......... 30,38 16,03 14,30 6,93 72,43 59,80 3,38 25,67 14,80 7,11 17,80 39,64 5,21 226,50 6,09 8,10 58,80 10,30
Gemiddelde .... 30,85 16,06 14,48 6,94 74,02 60,07 3,39 26,03 14,82 7,17 17,85 40,32 5,23 226,75 6,15 8,15 59,46 10,39

December
Hoogste ......... 32,58 16,15 15,65 6,96 75,35 60,35 3,41 27,18 14,83 7,28 17,90 40,87 5,27 228,25 6,22 8,31 60,75 10,71
Laagste ......... 31,17 16,06 14,35 6,93 73,14 59,75 3,38 26,14 14,80 7,13 17,69 39,66 5,23 226,50 6,07 8,14 59,50 10,38
Gemiddelde .... 31,72 16,09 15,15 6,95 74,34 60,02 3,39 26,54 14,82 7,21 17,79 40,21 5,25 227,05 6,14 8,21 60,01 10,54

Jaar
Hoogste ......... 32,58 16,29 15,65 6,96 76,27 60,65 3,51 27,18 14,83 l' 7,28 18,01 43,79 5,27 228,25 6,25
Laagste ......... 27,77 15,94 11,50 6,86 62,06 59,39 3,34 23,82 14,49 6,74 16,86 38,95 5,11 224,00 5,66 1 2 3

Gemiddelde .... 29,22 16,09 12,97 6,92 68,01 60,09 3,42 25,01 14,71 6,91 17,45 40,83 5,19 226,10 5,92

1 Finse mark 2 Escudo 3 Zaïre

Maart Jaar Februari Jaar Februari Jaar

van van 25 van van van van
van 1 van 25 1 jan. maart van 1 van 12 1 jan. 12 febr. van 1 van 26 1 jan. 26 febr.
tot 24 tot 31 tot 24 tot tot tot 29 tot tot tot 22 tot 29 tot tot

maart 31 dec. 11 11 febr. 31 dec. 22 febr. 31 dec.

Hoogste .............•....... 7,80 8,02 7,80 8,31 Hoogste ..................... 60,13 60,00 60,13 61,40 Hoogste ...........•......... 13,97 9,82 13,97 10,71
Laagste ...................... 7,65 7,93 7,55 7,72 Laagste ...................... 56,40 59,40 56,15 57,25 Laagste ...................... 13,92 9,81 13,79 9,69
Gemiddelde ................ 7,71 7,96 7,64 7,92 Gemiddelde ................ 57,05 59,79 56,53 58,97 Gemiddelde ................ 13,95 9,82 13,90 10,03
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Tabel11. Vorming van financiële activa door de particulieren en de vennootschappen

(Miljarden franken)

In Belgische franken

Voor ten hoogste een jaar Voor meer dan een jaar

Monetaire
Deposito's

Deposito's Kasbons Diversen J Totaal Andere 4
Eind-
totaalkasmid- op op Kasbons Diversen Totaal en obli- Deposito's Aandelen ' Totaal

delen gewone termijn gaties 2boekjes 1

1972 ................................... + 65 + 88 + 10 + 5 ... +168 + 55 + 8 + 1 + 64 + 2 +234 + 39 +273

1973 ................................... + 32 + 70 + 60 + 8 + 1 +171 + 76 + 4 + 2 + 82 + 5 +258 + 19 +277

1974 ................................... + 34 + 51 + 82 + 7 + 1 +175 + 91 - 1 + 6 +96 + 5 +276 + 9 +285

1975 ................................... + 92 +137 - 24 + 10 + 1 +216 +96 + 13 + 4 +113 + 5 +334 + 27 +361

1976 ................................... + 37 +106 + 94 + 5 - 4 +238 +146 + 3 + 2 +151 + 21 +410 + 31 +441

1977 ................................... + 73 +103 + 3 + 5 + 2 +186 +206 + 7 + 10 +223 + 24 +433 +11 +444

1978 ................................... + 48 +106 + 47 + 15 + 5 +221 +158 + 1 + 10 +169 + 22 +412 + 29 +441

1979 ................................... + 27 +72 + 81 - 4 - 2 +174 +203 + 1 + 4 +208 + 8 +390 + 69 +459

1979 Eerste 10 maanden .......... - 22 + 23 + 82 - 3 - 1 + 79 +182 + 2 + 4 +188 + 56 +323 + 52 +375
1980 Eerste 10 maanden ....... v - 29 - 71 +130 - 13 ... + 17 +226 ... + 1 +227 + 80 +324 + 42 +366

-

1 Zie tabel 12 van deze Bijlage.

2 Zie tabellen 14 en 15 van deze Bijlage.

3 Financiële activa waarvan de uitsplitsing volgens de vervaldatum niet bekend is of geen zin heeft.

4 .Financiële activa in buitenlandse valuta's en financiële activa waarvan de uitsplitsing in Belgische franken en in buitenlandse valuta's niet bekend is of
geen zin heeft.



Tabel12.

(Veranderingen in miljarden franken)

Deposito's op gewone boekjes

Depositonemende instellingen

Algemene Private Openbare Totaal
Banken Spaar- en

spaarkassen
krediet-

Lijfrentekas instellingen

1972 ........................... + 35 + 23 + 23 + 7 + 88
1973 ........................... + 25 + 19 + 20 + 6 + 70
1974 ........................... + 13 + 18 + 13 + 7 + 51
1975 ........................... + 51 + 36 + 33 + 17 + 137
1976 ........................... + 33 + 27 + 29 + 17 + 106
1977 ........................... + 44 + 24 + 20 + 15 + 103
1978 ........................... + 39 + 25 + 27 + 15 + 106
1979 ........................... + 24 + 20 + 20 + 8 + 72
1979 Eerste10 maanden ... + 12 + 3 + 6 + 2 + 23
1980 Eerste10 maanden v - 22 - 21 - 21 - 7 - 71
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Tabel13.

Obligaties en kasbons met meer dan een jaar looptijd in Belgische franken

Indeling naar emittenten

(Veranderingen in miljarden franken)

Private
spaar-

Openbare kassen,
Centrale Overige finan- Overheide- hypotheek- Overige

overheid 1 overheid ciëlc bedrijven Banken en kapi- emit- Totaal
instel- ralisatie- tenten

lingen ê maar-
scha~pijcn

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 + 54 + 5 +10 +11 +30 +207

.1976 ............................ + 91 + 9 + 67 +18 +16 +15 +13 +229

1977 ............................ +159 +10 +146 +13 +30 +15 + 9 +382

1978 ............................ +156 +10 + 50 +22 +21 +13 + 8 +280

1979 ............................ +131 +19 + 75 - 1 +27 +25 + 8 +284

1979 Eerste 10 maanden .... +127 +19 + 66 + 1 +21 +21 + 8 +263
1980 Eerste 10 maanden .. v + 88 + 7 + 71 - 4 +40 +40 + 3 +245

1 Officiële schuld - directe en indirecte - van de Schatkist, alsmede de overige schulden ten laste
van de centrale overheid.

2 Inclusief spaarbons of -certificaten.
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Tabel14.

Obligaties en kasbons met meer dan een jaar looptijd in Belgische franken

Indeling naar het houderschap

(Veranderingen in miljarden franken)

Instellingen
met Overige Overigeoverwegend financiële Overheid Buitenland r houders- Totaa[3

geldscheppend instellingen 1
karakter

1972 .......................... + 53 + 58 + 1 + 1 + 55 + 168
1973 .......................... + 49 + 27 + 3 + 1 + 76 + 156
1974 .......................... + 41 + 26 + 2 ... + 91 + 160
1975 .......................... + 49 + 59 ... + 3 + 96 + 207
1976 .......................... + 32 + 40 + 2 + 9 + 146 + 229
1977 .......................... + 92 + 80 ... + 4 + 206 + 382
1978 .......................... + 53 + 67 ... + 2 + 158 + 280
1979 .......................... + 44 + 35 + 3 - 1 + 203 + 284

1979 Eerste10 maanden .. + 40 + 39 + 3 - 1 + 182 + 263
1980 Eerste10 maanden v + 3 + 16 + 1 - 1 + 226 + 245

1 Exclusief de nettoaankopen van sommige financiële instellingen, waarvan het bedrag voor 1980
niet bekend is : die van de instellingen voor verzekering op het leven en tegen arbeidsongevallen
en die van de pensioenfondsen.

2 De cijfers van deze kolom zijn als sluitpost berekend en vertegenwoordigen in hoofdzaak de
nettoaankopen van de particulieren. Zie tabel 15 van deze Bijlage.

3 Zie tabel 13 van deze Bijlage.
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Tabel15.

Obligaties en kasbons met meer dan een jaar looptijd in Belgische franken
in het bezit van de particulieren

Indeling naar emittenten

(Veranderingen in miljarden franken)

Private
Openbare spaar-

kassen,
Centrale Overige

finan-
Overheids- hypotheek- Overige

ciéle Banken emit- Totaaloverheid overheid instel- bedrijven en kapi-
tenten

lingen ralisarie-
maat-

schappijen

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 + 1 + 9 + 10 + 14 + 96

1976 ............................ + 48 + 2 + 45. + 13 + 16 + 14 + 8 +146

1977 ............................ + 72 + 4 + 83 - 2 + 30 + 15 + 4 +206

1978 ............................ + 73 + 4 + 35 + 6 + 20 + 13 + 7 +158

1979 ............................ + 71 + 5 + 72 - 2 + 27 + 25 + 5 +203

1979 Eerste 10 maanden .... + 60 + 8 + 63 + 3 + 21 + 21 + 6 +182
1980 Eerste 10 maanden. v + 59 + 4 + 78 - 1 + 40 + 40 + 6 +226
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Tabe116. Verkrijging (+) en gebruik '(-) van middelen door de verschillende sectoren van de economie in 1980
(Miljarden franken)

Financiële instellingen

Toraal overeen-
Niet elders waarvan Overige sectoren stemmend met

vermelde de wijzigingenSchatkist overheids- en onbepaalde in de balans-
sector Totaal sectoren

posten vanOpenbare Belgische en
krediet- LUb:~~~rfse de Bank

instellingen

Jan. Mei Nov. Jan. Mei Nov. Jan. Mei Nov. Jan. Mei Nov. Jan. Mei Nov. Jan. Mei Nov. Jan. Mei Nov.
tot tot tot Jaar tot tot tot Jaar tot tot tot Jaar tot tot tot Jaar tot tot tot Jaar tot tot tot Jaar tot tot tot Jaar

april okt. dec. april okt. dec. april okt .. dec. april okt. dec. april okt. dec. april okt. dec. april okt. dec.
i

1. Transacties met de uitlener in laatste instantie:

1.1 Geherdisconteercl papier en voorschotten verkregen
door de financiële instellingen bij de Bank:

1.11 Geherdisconteerd papier ............................ - + 2 -48 +13 33 (...) (- 3) (- 2) (- 5) (+ 1) (-43) (+15) (- 27) - - + 2 -48 +13 33
1.12 Voorschotten ......................................... - + 4 -22 + 4 14 (+ 2) (- 2) (...) (...) (+ 8) (- 8) (...) (...) + 4 -22 + 4 14

1.13 Totaal ................................................. - + 6 -70 +17 - 47 (+ 2) (- 5) (- 2) (- 5) (+ 9) (-51) (+15) (- 27) - - + 6 -70 +17 - 47

1.2 Overige transacties:

1.21 Schatkistcertificaten afgestaan aan de Bank ... ... .,. ... (-) (-) H H H (-) H H - - - - ... ...
1.22 Schatkistcertificaten afgestaan aan het Renten-

fonds en door dit laatste gefinancierd met de
bijzondere bijstand van de Bank ................. + 2 +22 + 1 + 25 - (-) H H H H H H H - - - - + 2 +22 + 1 + 25

1.23 Buitenlandse valuta's geleend door de overheids-
sector en afgestaan aan de Bank ................. + 38 +47 +11 +96 ... + 4 + 3 + 7 +24 +19 + 2 + 45 (+24) (+19) (+ 2) (+45) H (-) (-) (-) +62 +70 +16 +148

1.24 Interventies van de Bank op de valutamarkt 2 n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. (n.b.) (n.b.) (n.b.) (n.b.) (n.b.) (n.b.) (n.b.) (n.b.) -87 -17 -19 -123 -87 -17 -19 -123
1.25 Bankbiljetten 3 ....................................... n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. (n.b.) (n.b.) (n.b.) (n.b.) (n.b.) (n.b.) (n.b.) (n.b.) +16 - 5 -15 - 4 +16 - 5 -15 4
1.26 Overige transacties ................................. n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. (n.b.) (n.b.) (n.b.) (n.b.) (n.b.) (n.b.) (n.b.) (n.b.) + 1 ... + 1 + 1 + 1

1.27 Totaal ................................................. + 40 +69 +12 +121 ... + 4 + 3 + 7 +24 +19 + 2 + 45 (+24) (+19) (+ 2) (+45) H H (-) (-) -70 -22 -34 -126 6 +70 -17 + 47

2. Overige transacties op de geldmarkt:

2.1 Ove~~e~d~papier in Belgische franken op korte
+ 84 + 6 +17 +107 - 6 + 8 + 2 .+ 4 -78 -14 -19 -111 (-34) (+15) (+ 2) (-17) (-55) (-31) (-14) (-100) -termijn ..................................................... ... ... ... ...

2.2 Daggeld; - gewaarborgd (nettobedragen) ............ - (+ 1) (...) (- 2) (- 1) (- 1) (- 3) (- 1) (- 5)
- buiten protocol .............................. ... ... ... ... - 1 ... + 1 ... (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) + 1 ... - 1 ... - -

2.3 Interbancaire markt ....................................... - - (...) (...) (...) (...) (...) (- 5) (+ 3) (- 2) - - - -
2.4 Totaal ........................................................ + 84 + 6 +17 +107 - 6 +8 + 2 + 4 -79 -14 -18 -111 (-33) (+15) (...) (-18) (-56) (-39) (-12) (-107) + 1 ... - 1 ... - -

3. Overige transacties 6 .................. :............................ -124 -75 -29 -228 + 6 -12 5 -11 +49 +65 - 1 +113 (+ 7) (-29) (...) (-22) (+47) (+90) (- 3) (+134) +69 +22 +35 +126
waarvan:

3.1 Overheidsfondsen in Belgische franken 5 ............. (+38) (+44 (n.b.) (n.b.) (+ 9) (+ 8) (n.b.) (n.b.) (- 8) (+40) (n.b.) (n.b.) (- 4) (+75) (n.b.) (n.b.) (...) (-25) (n.b.) (n.b.) (-39) (-92) (n.b.) (n.b.) - -
3.2 Tegoeden van de particulieren bij het Bestuur der

Postchecks ................................................... (+11) (-11) (+ 4) (+ 4) (n.b.) (n.b.) (n.b.) (n.b.) (n.b.) (n.b.) (n.b.) (n.b.) (n.b.) (n.b.) (n.b.) (n.b.) (n.b.) (n.b.) (n.b.) (n.b.) (-11) (+11) (- 4) (- 4) -

De Luxemburgse banken werden gegroepeerd met de Belgische banken omdat zij, wanneer hun liquiditeit toeneemt, op de Belgische geldmarkt dezelfde beleggingen uitvoeren als die Belgische banken zelf. Deze liquiditeit van de Luxemburgse banken vindt haar oorsprong in hoofdzaak in: (a) de
terugkoop door de Bank van buitenlandse valuta's afkomstig uit het lopende overschot van het land (Groothertogdom) met het buitenland, (b) de vorming van deposito's in franken door Belgische ingezetenen; de liquiditeit va~ de Belgische banken kan dezelfde oorsprong hebben.

2 Teken +: nettoaankopen van buitenlandse valuta's door de Bank; teken -: nettoverkopen.
3 Teken + : vermindering; teken -: vermeerdering.

Certificeren van de Schatkist en van het Rentenfonds.

Een vermeerdering heeft het teken + in de kolom van de emittent en het teken - in de kolom van degene die inschrijft, een vermindering heeft de omgekeerde tekens.

In de kolommen betreffende de Schatkist, de niet elders vermelde overheidssector en de financiële instellingen is een teken + (teken -) normaal de aanduiding dat de liquiditeir van de betrokken sector groter (minder groot) was aan het einde dan aan het begin van de beschouwde periode.



Tabel!7.

Officieel disconto- en voorschottentarief van de Nationale Bank van België *

(In procenten)

Disconto 1
Voorschotten in rekening-courant

en leningen tegen

7,00

Geaccepteerde,
bij een bank

gedomicilieerde
wissels,

warrants en
geviseerde- of
gecertificeerde Overige wissels

accepten en promessen
waaraan

buitenlandse
handels-

transacties
ten grondslag

liggen

Schatkist- en
Rentenfonds-

certificaten
uitgege~en

voor maximum
130 dagen-i

Scharkist-
certificaten
uitgegeven

voor meer dan
130 dagen en

voor maximum
374 dagen-i

Andere
overheids-
fondsen+

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

12,00

10,50

12,00

14,00

14,00

13,00

12,00

Einde jaar

1971

1972

1973

1974

1975

1976

1977

1978

1979

1980

1980

1 januari - 27 februari

28 februari - 19 maart .

20 maart - 4 juni ..

5 juni - 25 juni ..

26 juni - 30 juli .

31 juli - 31 december ..

6,50 6,75

6,00

8,50

9,50

6,00

10,00

9,00

8,50

12,50

12,00

12,50

13,50

15,00

14,50

13,00

12,00

It Zie Tijdschrift van de Nationale Bank van België, Statistieken, tabel XIX-la.

Rentepercentage van het op het totale herdiscontoplafond of op het herdiseontosubplafond A
aangerekende papier.

2 Het visum werd afgeschaft op 1 april 1974.

Maximaal beleningspercentage : 95 pct.

4 Maximaal beleningspercentage : 80 pct.
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Tabel18.

(ln procenten)

Speciale rentetarieven en gewogen gemiddelde rentevoet
van de Nationale Bank van België *

Herdisconterings-
mogelijkheid van Voorschotten boven

Disconto voor op
het Herdiscontering- het maandelijkse

het subplafond B en Waarborginstituut quotum toegewezen Gewogen
Einde periode

aangerek~nd papier
voor de mobilisering aan de banken, de gemiddelde

van nier DE de private spaarkassen rentevoet 4

herdiscontop afonds en de openbare
aangerek~nd papier kredietinstellingen 3

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 .......................... 8,50 9,00 9,50 6,89

1979 Juni ................... 11,00 12,00 12,00 7,31
December ............ 12,50 13,50 13,50 11,53

1980 Januari ............... 12,50 13,50 13,50 11,85
Februari .............. 13,50 14,50 14,50 11,79
Maart ................. 15,00 17,00 18,00 12,67
April .................. 15,00 17,00 17,00 14,13
Mei .................... 15,00 16,00 16,00 14,10
Juni ................... - 14,00 14,00 13,01
Juli .................... - 13,00 13,00 12,04
Augustus ............. - 13,00 13,00 12,00
September ............ - 13,00 13,00 12,00
Oktober .............. - 13,00 13,00 12,00
November ........... - 13,00 13,00 12,00
December ............ - 13,00 13,00 12,00

.. Zie Tijdschrift van de Nationale Bank van België, Statistieken, tabellen XIX-lb en le.

1 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 van 29 juni 1979 tot 25 juni 1980.

2 Van kracht sedert 21 december 1973.

Van kracht sedert 8 juli 1974.

4 Gemiddelde kosten van het beroep op de Nationale Bank van België voor de financiële
instellingen die op directe of indirecte wijze kredieten aan de bedrijven en particulieren
financieren. Voor de berekening ervan is het gemiddelde gemaakt van de verschillende
rentepercentages, gewogen met het bedrag van de financieringen verkregen door deze instellingen
tegen die rentepercentages.
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Tabel19.

Geldmarktrente "

(ln procenten)

H.W.I.: Niet op de
HandelspaXier aangerekend herdisconto-

Schatkist- op de her isconroplafonds plafonds aan-

certificaren bij de Nationale Bank gerekende Interbanken-
op zeer korte van België (120 dagen bankaccepten deposito'sDaggeld 1 en minder) verhandeld op

termijn 2 3 de markt van
(3 maanden)

(3 maanden) 2
2 het particuliere

0G het DE het
disconto (voor

subp afond A subp afond B ± 90 dagen)
2

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 .......................... 5,17 9,25 5,90 8,50 9,50 10,00

1979 Juni ................... 5,944 11,25 8,90 11,00 9,40 11,50

December ............ 9,985 14,40 10,40 12,50 13,75 14,69

1980 Januari ............... 11,74 14,40 10,40 12,75 13,70 14,63
Februari .............. 9,66 15,00 11,90 13,75 14,30 15,25
Maart ................. 12,59 17,50 13,90 15,25 16,50 17,69
April .................. 14,83 16,75 13,90 15,25 16,40 16,75
Mei .................... 13,47 15,50 13,90 15,00 15,00 15,63
Juni ................... 11,96 13,75 12,90 13,90 13,88
Juli .................... 11,84 12,75 12,50 - 12,63
Augustus ............. 9,80 12,35 11,60 11,85 12,75
September ............ 9,51 12,35 11,60 11,85 12,63
Oktober .............. 9,50 12,10 11,60 11,60 12,31
November ........... 10,04 12,75 11,60 12,00 13,13
December ............ 9,73 12,75 11,80 12,20 13,13

• Zie Tijdschrift van de Nationale Bank van België, Statistieken, tabellen XIX-2, 3 en 4.

1 Daggemiddelden.

2 Einde periode.

3 Tot 22 oktober 1973 en van 18 tot 31 juli 1980: rentepercentages voor de verrichtingen op 61 tot
120 dagen; van 24 maart tot Il oktober 1978 en van 13 tot 23 juni 1980: rentepercentages voor
de verrichtingen op 31 tot 120 dagen.

4 Eerste halfjaar.

5 Tweede halfjaar.
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Tabel20.

Creditrentetarieven op korte termijn * 1

(1n procenten)

Termijndeposito's bij de banken Deposito's op gewone
spaarboekjes bij de Algemene(3 maanden) Spaar- en Lijfrenrekas-l

Einde periode

Grote Defr~s;r~~~ian Gewone Effectieve Fictieve
deposito's-

miljoen
deposito's rente brutorente

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 ........................... 9,375 - 4,50 5,00 6,25

1979 Juni .................... 10,500 - 5,25 5,75 7,19

December ............. 14,125 - 6,50 6,00 7,50

1980 Januari ................ 14,000 - 6,50 6,25 7,81
Februari ............... 14,625 12,50 6,50 6,25 7,81
Maart ................. 17,125 14,75 8,50 6,25 7,81
April ................... 16,125 14,50 8,50 6,25 7,81
Mei .................... 15,000 13,50 8,50 6,25 7,81
Juni .................... 13,250 11,50 8,25 6,25 7,81
Juli ..................... 12,000 10,50 8,00 6,25 7,81
Augustus .............. 12,125 9,25 7,50 6,25 7,81
September ............ 12,000 9,25 7,50 6,25 7,81
Oktober ............... 11,750 9,25 7,50 6,25 7,81
November ............ 12,500 9,50 7,50 6,25 7,81
December ............. 12,250 9,50 7,50 6,25 7,81

It Zie Tijdschrift van de Nationale Bank van België, Statistieken, tabellen XIX-5 en 6.

1 Rentepercentages van beleggingen in Belgische franken die openstaan voor het publiek;
percentages vóór belastingheffing bij de bron.

2 Indicatieve percentages voor de deposito's van fr. 5 tot 20 miljoen.

3 Tot 31 maart 1980: toegekende percentages op de bedragen tot fr. 500.000. Zij omvatten de
getrouwheidspremie verleend op de bedragen die ingeschreven bleven van 16 januari tot
31 december, maar niet de premies die met ingang van 1 april1980 voor depositoverhogingen
worden verleend. Doordat de inkomens uit deposito's op gewone spaarboekjes ten belope van
een bepaald bedrag (thans fr. 30.000 per jaar) vrijgesteld zijn van belasting, kan hun effectieve
rentevoet niet worden vergeleken met die welke in de tabel voorkomen voor de overige
beleggingen. Het fictief bruto rentepercentage 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 rendementen
op de secundaire markt 1

(In procenten)

Internationale Verenigde Bonds-België: markt: Staten: republiek Nederland:Staatsleningen Euro-obli- Federale-Rege- Duitsland: Nieuwste driemet meer dan garies in ringsobligaties Obligaties langlopende5 jaar dollars voor (JO jaar van de over- staatsleningenlooptijd 2 meer dan en meer) heidssector7 jaar

1971 December ............. 5,7 7,7 5,6 5,9 7,8

1972 December ............. 5,8 7,3 5,6 6,5 7,5

1973 December ............. 6,3 8,4 6,4 7,2 9,0

1974 December ............. 7,2 10,0 6,8 7,4 9,1

1975 December ............. 7,0 9,0 7,2 6,2 8,6

1976 December ............. 7,4 8,1 6,4 5,5 8,4

1977 December ............. 7,0 8,3 7,2 4,3 8,1

1978 December ............. 7,0 9,3 8,4 4,7 8,5

1979 Juni .................... 7,5 9,4 8,3 5,9 9,0

December ............. 8,9 11,0 9,6 5,9 9,3

1980 Januari ................ 9,1 11,3 10,0 6,1 9,4
Februari ............... 9,5 13,1 11,6 6,4 10,4
Maart ................. 10,0 13,2 11,9 7,1 11,5
April ................... 9,6 11,7 10,8 7,1 10,6
Mei .................... 9,8 11,1 9,8 6,5 10,0
Juni .................... 9,5 10,6 9,4 6,2 10,0
Juli ..................... 9,4 10,9 9,8 5,9 9,7
Augustus .............. 9,7 11,9 10,5 5,9 9,7
September ............ 9,9 11,9 10,9 6,1 10,3
Oktober ............... 10,0 12,1 11,2 6,2 10,2
November ............ 10,1 12,3 11,8 6,5 10,5
December ............. 10,4 12,6 12,3 6,7 10,5

Bronnen,' Internationale markt: Bondtrade. Verenigde Staten: Federal Reserve Bulletin. Bondsrepubliek Duitsland: Financiële statistieken van de
Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling. Berekeningen van de Nationale Bank van België. Nederland:
Kwartaalbericht van De Nederlandsche Bank.

1 Rendementspercentages na eventuele belastingheffing bij de bron, d.w.z., voor België, de
roerende voorheffing van 20 pct. en voor de Bondsrepubliek Duitsland, de couponbelasting van
25 pct.

2 Percentage van toepassing aan het begin van de volgende maand.
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