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In 1980 en 1981 was de groei van de economische activiteit in het Internationale

geheel van de industrielanden zeer zwak gebleven; in het oerslagiaar sloeg omgeving

de expansie om in een teruggang; het totale bruto nationale produkt van
de lid-staten van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ont-
wikkeling zou met ongeveer 0,5 pct. ziin gedaald.

De recessie openbaarde zich sneller en scherper in de Verenigde Sta-
ten dan in Europa. De vri; krachtige opleving van de Amerikaanse econo-
mie werd tegen het midden van 1981 gestremd; daarna verslapte de be-
dri;vigheid, en die verzwakking ging door tot in de tweede helft van 1982.
Het bruto nationale produkt van dit laatste iaar zou 1,8 pct. onder dat
van het [aar voordien gebleven ziin. Europa van zi;n kant boekte in de
tweede helft van 1981 en in de eerste maanden van 1982 nog een lichte
groei; de terugval kwam er maar in het tweede halfjaar; voor het geheel
van 1982 zou het volume van het bruto nationale produkt dan ook onver-
anderd ziin gebleven ten opzichte van 1981. De Japanse economie bleef
groeien; de vooruitgang in volume zou ongeveer 2,5 pct. hebben bedragen,
een vertraging in oergeliiking. met het voorgaande iaat,

In de Verenigde Staten is de arheidsproduktiviteit gedaald; toch is
de werkgelegenheid er verkleind wegens de omvang die de activiteitsver-
mindering er heeft aangenomen. Ook in Europa is de werkgelegenheid
teruggelopen onder invloed van twee samengaande factoren : de stilstand
in de coniunctuur en een lichte produktiviteitswinst. Aan de andere kant
nam de beroepsbevolking verder toe, zodat het aantal werklozen in het
geheel van de lid-staten van de Organisatie voor Economische Samenwer-
king en Ontwikkeling met meer dan 5 milioeti is gestegen; in totaal zijn
in die landenzone 30 milioen personen zonder werk opgetekend, dit is
8,5 pct. van de beroepsbevolking. Bi; de grote landen klom de werkloos-
heid in 1982 het sterkst in Canada, de Bondsrepubliek Duitsland en de
Verenigde Staten.

De zogenaamde « stagflatie )) - een toestand gekenmerkt door de
tegenstriidigheid tussen het verloop van de priizen en dat van de werk-
gelegenheid - begint weg t~ ebben. In het crisisklimaat leidde de recente
recessie niet langer alleen maar tot een verscherping van het belangri;ke
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werkloosheidsvraagstuk; in de meeste industrielanden ging ze ook samen
met een vertraging van de inflatie. Enerzijds heeft de activiteitsverzwak-
king in die landen de grondstoffenmarkten gedrukt; de noteringen van de
niet-energieprodukten werden het meest getroffen " in dollars van de
Verenigde Staten daalden de prijzen van die produktere gemiddeld met
ruim 10 pct. Anderzijds heeft de lage polsslag van de vraag in de verschil-
lende economieën de veerkracht gehaald uit sommige binnenlandse infla-
tiefactoren, door de opgang van de kosten - vooral de loonkosten - af te
remmen. De stijging van de consumptieprijzen, gemeten aan de hand van
de samengevoegde nationale rekeningen van de landen van de Organi-
satie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling, zou teruggelopen
zijn van 9,4 pct. in 1981 tot 7,.5 pct. in 1982; in de laatste maanden zou
zij nog slechts ongeveer de helft hebben gehaald van die in het tweede
kwartaal van 1980, onmiddellijk na de tweede prijsverhoging van de aard-
olie. In de grote landen was die vertraging ten opzichte van 1980 het
duidelijkst in het Verenigd Koninkrijk en in de Verenigde Staten. Zoals
gewoonlijk, hielden de prijzen van de industriële produkten beter stand
tegen de schommelingen van de economische activiteit dan die van de
grondstoffen; daardoor is de ruilvoet van de industrielanden in 1982 aan-
merkelijk verbeterd, ten nadele van die van de ontwikkelingslanden. In
de eerstgenoemde landen was de verslechtering van de toestand dus niet
meer het gevolg van een van buitenuit opgedrongen verarming - zoals
in 1980 -, maar wel van andere, binnenlandse factoren die rechtstreeks
inu.erkien op .het volume van de finale vraag.

In de meeste industrielanden zijn de vooruitzichten van de bedrijven
vrij algemeen veranderd, wegens de bezorgdheid omtrent het fundamen-
tele herstel van de wereldvraag, wegens het hestaan van een overtollig
produktieeermogen. en in vele gevallen ook wegens het beperkende ka-
rakter van het gevoerde beleid; de bedrijven zijn meer gaan aarzelen
om te investeren. Dat onzekere en lusteloze klimaat remde ook de bouw-
uitgaven van de gezinnen. De gevolgen van die algemene factoren konden
niet worden goedgemaakt door de daling van de rente op lange termijn,
temeer daar de verzwakking van de inflatie de vermindering van de reële
rente in tal van landen heeft vertraagd.

Al bij al was de ontoereikendheid van de bruto binnenlandse vorming
van vast kapitaal een belangrijke factor in de daling van het nationale
produkt van de lid-staten van de Organisatie voor Economische Samen-
werking en Ontwikkeling in 1982.
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Op enkele uitzonderingen na - onder meer de Verenigde Staten en
vooral Frankrijk - hebben die landen bovendien hun begrotingsbeleid
niet op de aanzwengeling en het herstel van de economische activiteit
gericht. Integendeel, aangezien hun eerste zorg erin bestond op middel-
lange termijn hun begrotingstekort te beperken of de last van hun over-
heideschuld te verminderen, hebben verscheidene belangrijke landen, zoals
Japan, de Bondsrepubliek Duitsland, het Verenigd Koninkrijk en Italië,
getracht de groei van de overheidsuitgaven in te tomen of de overheids-
antvangsten op te voeren. Dat vele staten achteraf toch een soms belang-
rijke verzwaring van hun begrotingstekort moesten vaststellen, kwam door-
dat de conjunctuurverslapping hun voornemens had gedwarsboomd.

De activiteit van de industriestaten leed ook onder de inkrimping
in volume van de aankopen door derde landen. Verscheidene landen
van de Sovjetzone en tal van ontwikkelingslanden dienden zich invoer-
beperkingen op te leggen, daartoe gedwongen door hun financiële toe-
stand, bezwaard als deze was door de verslechtering van hun ruilvoet,
de daling van hun exportvolume of de grotere lasten van hun buiten-
landse schuld. Ook de zone van de Organisatie van Olie-exporterende
Landen moest de groei van haar aankoopvolume van industriële produkten
afremmen.

Deze daling van het uitvoervolume van de industrielanden deed hun
lopend betalingsbalanstekort aanzwellen, ondanks het feit dat hun ruilvoet
verbeterde. Dat tekort zou opgelopen zijn van 30 miljard dollar in 1981
tot 40 miljard in 1982. Onder die algemene cijfers gaan uiteenlopende
evoluties in de verschillende landen schuil. De landen die 1981 met een
tekort hadden afgesloten, hebben in 1982 doorgaans hun. lopende reke-
ning tegenover het buitenland kunnen verbeteren; de meest in het oog
springende uitzondering daarop was Frankrijk, waar de aanzwengeling
van het verbruik via het begrotingstekort, in een internationale deflatoire
omgeving, de handelsbalans zeer snel dieper in het rood joeg. Van de
landen die 1981 met een batig saldo hadden afgesloten, hebben sommi-
ge - onder meer Japan, Nederland en Zwitserland - hun overschot nog
vergroot. Twee grote landen, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde
Staten, hadden daarentegen af te rekenen met een verslechtering van hun
lopende betalingen. De Amerikaanse economie boekte in het eerste halfjaar
nog een overschot, maar zou in de tweede helft van1982 een zeer be-
langrijk tekort hebben vertoond, ten dele te wijten aan de achteruitgang
van de vraag naar industriële produkten.
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Ondanks die ommekeer in de lopende betalingsbalans van de Ver-
enigde Staten bleef de gewogen gemiddelde koers van de dollar verder
klimmen; deze stijging duurde voort tot in november, hoewel het rente-
verschil ten voordele van kortlopende dollarbeleggingen voordien al aan-
zienlijk was verkleind. Van 1979 tot 1981 was de renteverhoging in de
Verenigde Staten - gerechtvaardigd door het inflatietempo in dat land
en in de hand gewerkt door het beleid van zijn monetaire overheid -
overgeslagen naar de andere industrielanden. De landen die hun buiten-
landse rekening na de tweede stijging van de aardolieprijzen zagen ver-
slechteren konden niet anders dan hun eigen tarieven laten oplopen, zelfs al
was dat op grond van de binnenlandse inflatie niet verantwoord, en zich zo
een bijzonder hoog reëel rentepeilopleggen. Zo zwermde het beperkende
anti-inflatoire monetaire beleid van de Amerikaanse overheid uit naar het
geheel van de industrielanden, met alle gevolgen vandien. Het verzwaarde
bovendien de last van de buitenlandse schuld in alle landen die over de
grenzen waren gaan lenen; in landen met een broze financiële structuur
en een grote buitenlandse schuld dreigde meer en meerhet gevaar voor
insolvabiliteit. Een eerste ontspanning in de Amerikaanse rente had zich
wel afgetekend in de tweede helft van 1981, maar zij was in de eerste maan-
den van 1982 afgebroken. Ze ging dan verder tegen het midden van het
jaar, wegens de verzwakking van de kredietvraag en, nadien, wegens de
beslissing van de Amerikaanse overheid om haar beleid te versoepelen en de
daling van de korte rente in de hand te werken. Vanaf november ging, sa-
men met de rente, ook de dollarkoers zakken; dat maakte in de meeste
Europese landen een renteontspanning mogelijk; die was het sterkst in de
landen waar het monetaire beleid kon worden gevoerd zonder zorgen om-
trent de betalingsbalans. Toch lag de interest voor drie-maandsbeleggingen
in Euro-dollar aan het eind van het jaar nog aanmerkelijk boven die voor
beleggingen in Euro-gulden, Euro-Duitse mark, Euro-Zwitserse frank en
Euro-yen.

De gemiddelde koers van de gulden en de Duitse mark is in 1982 licht
gestegen. Die van de lire, de Franse frank en de Belgische frank daaren-
tegen is, ondanks de vrij hoge rente voor beleggingen in die valuta's, in 1982
gedaald. Het koersverloop van die vijf Europese valuta's liep uiteen ten
gevolge van fundamentele ontwikkelingen en ook van wijzigingen in de
spilkoersen waartoe in het Europese Monetaire Stelsel werd besloten. Op
22 februari werden de Belgische en Luxemburgse frank en de Deense
kroon gedevalueerd met respectieoeliik 8,5 en 3 pct. ten opzichte van de
andere munten van het Stelsel; op 14 juni werden de Duitse mark en de
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Nederlandse gulden gerevalueerd met 4,25 pct. ten opzichte van de Bel-
gische en Luxemburgse frank, de Deense kroon en het Ierse pond, terwijl
de Franse frank en de Italiaanse lire ten opzichte van de vier laatstgenoem-
de valuta's respectievelijk met 5,75 en 2,75 pct. werden gedevalueerd.

** *

Het conjuncturele profiel van de Belgische economie ligt vrij dicht bij
dat van de landen van de Europese Economische Cerneenschap in hun ge-
heel. Het lichte economische herstel, dat volgens de belangrijkste conjunc-
tuurindicaties de eerste drie kwartalen van 1981 kenmerkte, kwam na-
genoeg tot staan in de laatste maanden Dan198J en de eerste maanden van
1982; na de devaluatie van de Belgische frank in februari volgde een kort
herstel; net toen de buitenlandse vraag in kracht toenam, werden ook de
binnenlandse bestedingen aangewakkerd door de verwachting van prijs-
stijgingen. Nadien werd de recessie zichtbaar; die verslapping, veroorzaakt
door de afbrokkeling van de buitenlandse markten, duurde tot in de laat-
ste maanden van het jaar voort.

Het herstel dat begin 1981 op gang kwam - zeer broos, zoals de
schommelingen in de conjunctuurindicatoren aantoonden, en uitgedoofd
in het midden van het verslagjaar - is al bij al het zscakste geweest van alle
fasen van opgang sinds de eerste stijging van de aardolieprijzen. De omvang
ervan was te onbeduidend om een positieve groei van het bruto binnen-
landse produkt op te leveren; dit produkt -- een goede algemene maatstaf
voor de activiteit in de nationale economie - was in 1981 gedaald met
1,1 pct., en zou, volgens de ramingen van de Bank, in 1982 nogmaals met
0,3 pct. zijn verminderd. Het bruto nationale produkt van zijn kant - dat,
in tegenstelling met het voorgaande, rekening houdt met de door ingeze-
tenen in het buitenland verdiende en met de aan buitenlanders betaalde
inkomens - was in 1981 gedaald met 1,2 pct. in volume, en zou, volgens
de ramingen van de Bank, in 1982 nog met 0,7 pct. zijn teruggelopen. Deze
achteruitgang was dus meer afgetekend dan die van het binnenlandse pro-
dukt, wat te verklaren is door de verzwaring van de netto rentelasten die de
Belgische economie moet dragen uit hoofde van haar buitenlandse schuld.

Net als in 1981liep de activiteit het sterkst terug in de bouwnijverheid;
de door deze bedrijfstak toegevoegde waarde was in 1981, naar hoeveel-
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heid, met nagenoeg 18,7 pct. gekrompen; in 1982 zou ze nog eens gedaald
zijn met 8,5 pct. De door de overige niet-verwerkende industrie toegevoeg-
de waarde zou net onder die van 1981 gebleven zijn. Die van de verwerken-
de nijverheid zou met 0,7 pct. zijn geklommen; volgens de beschikbare
indexcijfers van de industriële produktie zou deze ontwikkeling gunstiger
zijn geweest dan die bij onze voornaamste handelspartners. In het geheel
van de verhandelbare diensten is de toegevoegde waarde al bij al weinig
veranderd. Uiteindelijk was de landbouwsector de enige waar de activiteit
zich duidelijk uitbreidde, zoals in 198.l; maar die bedrijfstak heeft slechts
een aandeel van ongeveer 2 pct. in het binnenlandse produkt.

In de jaren 1974 tot 1976, na de eerste aardoliecrisis, was de door de
bouwen de rest van de industrie toegevoegde waarde nog gestegen met
respectieoeliik ongeveer 11 en 6 pct. In de iongste drie jaar is ze daaren-
tegen gedaald met respectievelijk 22 en 3,5 pct. De activiteitsinkrimping in
de bouwnijverheid is aanzienliik, in feite staat die bedrijfstak, met vertra-
ging maar in heviger mate, bloot aan een crisis zoals die welke in de meeste
buurlanden vroeger al had toegeslagen.

De conjunctuurverzwakking veroorzaakte een nieuw verlies aan
arbeidsplaatsen. Hoe belangrifk dit was in elk van de verschillende bedriffs-
takken hing af van het actioiteitsoerloop in die tak, maar ook van de speci-
fieke veranderingen in de zichtbare produktiviteit. Zo is het aantal tewerk-
gestelden in het bouwbedriff even sterk gedaald als de activiteit. In de
verwerkende nijverheid daarentegen werd iets méér geproduceerd, en toch
gingen er veel arbeidsplaatsen teloor; daar is de toegevoegde waarde per
tewerkgestelde in 1982 nog toegenomen, onder meer doordat het aantal
wegens tijdelijke werkloosheid verloren arbeidsdagen verminderd is. Het
aanbod van arbeidsplaatsen door de industrie, de bouwen de coniunctuur-
gevoelige verhandelbare diensten is tussen eind juni 1981 en eind juni 1982
met ongeveer 65.000 eenheden verkleind; in de twaalf voorafgaande maan-
den had het verlies 85.000 eenheden bereikt. Bij de bedrijven is de werk-
gelegenheid alleen verhoogd in de weinig conjunctuurgevoelige verhandel-
bare diensten, want ondanks de forse produktiegroei stelde ook de land-
bouw minder personen tewerk.

De overheid heeft de laatste jaren nog nauwelijks arbeidsplaatsen ge-
schapen in haar eigen diensten, in tegenstelling met wat zij had gedaan in
de jaren na de eerste aardolieschok. Van funi 1981 tot [uni 1982 zou het
personeelsbestand in het geheelvan de overheidsdiensten stabiel zijn ge-
bleven.
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De afstoting van arbeidskrachten door de bedrijven heeft derhalve het
aantal werklozen vergroot. Bovendien steeg de vraag naar arbeidsplaatsen,
ondanks de vermindering van de mannelijke beroepsbevolking, nog met
nagenoeg 20.000 eenheden van juni 1981 tot juni 1982. Gedurende de
twaalf maanden van deze periode werden, in totaal, 80.000 personen méér
opgetekend als niet-werkende werkzoekenden, waardoor hun aantal eind
juni opliep tot 512.000. Het tweede halfjaar bracht geen verlichting, in-
tegendeel: aan het eind van het jaar waren er 608.000 niet-werkende werk-
zoekenden, van wie 484.000 opgetekend als uitkeringsgerechtigde volledig
werklozen. Op te merken valt dat de werkloosheid de laatste twee jaar ster-
ker is gegroeid bii de mannen dan bij de vrouwen.

Het verloop ván de activiteit en van de werkgelegenheid in de Bel-
gische economie in de iaren 1981 en 1982 verschilde, in zijn grote trekken,
nauweliiks van dat in het geheel !Jande industrielanden; voor de prijsin-
flatie was dat anders. In de industrielanden is de stijging van de consump-
tieprüzen in elk van de laatste twee [aren vertraagd. In België daarentegen
is zij ononderbroken versneld: van 6,6 pct. in 1980 tot7,6 pct. in 1981 en
8,7 pct. in 1982. In 1979 en 1980 bereikte de sti;ging van de Belgische prij-
zen slechts ongeveer de helft van het gemiddelde in het geheel van de in-
dustrielanden; in 1982 overtrof zij dat gemiddelde. De vergelijking levert
echter andere resultaten op als men rekening houdt met de daling van de
gewogen gemiddelde koers van de Belgische frank in 1981 en 1982 : uit-
gedrukt in een gemeenschappelijke munt, stegen de consumptieprijzen de
laatste twee jaar minder sterk in België dan in het geheel van zijn voor-
naamste partners.

De versnelling van de prijsstijging in België in 1982 trof niet alle in
het indexciiter opgenomen categorieën. De energieprodukten en de huur-
priizen ziin minder gestegen dan in 1981. Het omgekeerde was waar voor
de levensmiddelen, die werden meegetrokken door de verhoging van de
landbouurpriizen in de Europese Economische Gemeenschap en door de
gevolgen van de eerste van de twee recente decalucties van de (( groene
frank n ,

Volgens de ramingen van de Bank zouden de priizen van de totale
binnenlandse bestedingen, zoals in 1981, een stijging hebben vertoond die
overeenstemt met die van de consumptieprijzen. Maar de verhoging van de
uitooerpriizen zou sterker ziin geweest: ongeveer 13,05pct., zoals die van
de incoerpriizen trouwens. Deze laatste evolutie houdt een wijziging in ten
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optichte van 1980 en 1981, want in elk van laatstgenoemde twee jaren was
de gemiddelde prijs van de uitgevoerde goederen en diensten slechts met
ongeveer 9 pct. gestegen, terwijl de invoer ongeveer 13,5 pct. duurder was
geworden.

Dit betekent dat de Belgische economie in 1982 niet af te rekenen
kreeg met een nieuwe ruilvoetverslechtering. Sedert de eerste aardoliecrisis
was de ruilvoet vaak in het nadeel van België gewijzigd. Die verslechtering
had geleid tot een reële verarming van de nationale economie. Normaal
hadden de verschillende categorieën produktiefactoren die verarming des-
tijds moeten dragen door een vermindering van hun reëel inkomen per een-
heid produkt te aanvaarden, op straffe van een verslechtering van de lo-
pende betalingsbalans. In werkelijkheid was deze balans, zoals men weet,
toen verslechterd. Tegelijk was de verdeling van het reële inkomen gewij-
zigd ten koste van de bedrijven die, blootgesteld aan de internationale
concurrentie, niet in staat waren geuteest hun nominale inkomens te ver-
hogen. De reële inkomens van de grote en kleine bedrijven in de bescherm-
de sectoren, van de loon- en weddetrekkenden en van de overige inkomens-
categorieën waren daarentegen gemakkelijker beschermd gebleven door
het mechanisme van de indexkoppeling of door andere middelen. Zo had-
den die verschuivingen in de intersectoriële verdeling van het reële inkomen
de particulieren - gezinnen en eenmanszaken - bevoordeeld ten koste
van de vennootschappen.

In 1982 is de ruilvoet dus vrijwel niet veranderd, en daardoor is een
nieuwe vermindering, per eenheid produkt, van het voor binnenlandse
besteding beschikbare rede inkomen uitgebleven. Bovendien heeft de
overheid via haar inkomensbeleid de genoemde verschuivingen in de in-
komensverdeling gestuit en een begin gemaakt met de correctie van een
scheefgetrokken toestand.

De politieke overheid toonde zich inderdaad bezorgd over de even-
wichtsbreuken die sinds het midden van de jaren zeventig in de nationale
economie waren ontstaan en verbreed, en stelde zich tot doel het betalings-
balanstekort te verminderen, de openbare financiën geleidelijk te saneren
en de bedrijven, inzonderheid de exportindustrie, opnieuw de rendabiliteit
te bezorgen die vereist is voor inoesteringsbeslissingen. Die doelstellingen
werden nagestreefd via diverse gecoördineerde acties. Zo zou men de stij-
ging van de loonkosten beperken; deze vertraging moest in de inkomensver-
deling leiden tot een verschuiving naar de bedrijven toe; de groei van de
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overdrachten van de Staat aan de gezinnen en van het overheidsverbruik
zou worden getemperd; om de werkgelegenheid, die afhangt van de groei,
niet in het gedrang te brengen, zou de verwachte teruggang van het parti-
culiere verbruik worden goedgemaakt door de ontwikkeling van het uit-
voervolume en van de binnenlandse investeringsuitgaven; daartoe zou men
de uitvoer opdrijven door de decaluctie tJan de Belgische frank, en de in-
vesteringsuitgaven door een geheel van fiscale maatregelen; ten slotte zou
men de invloed van de devaluatie op de binnenlandse prijzen en kosten
dempen via maatregelen tot beheersing van verschillende inkomenscatego-
rieën en door een beleid tot blokkering, en later uitsmering in de tüd, van
de prijsstijgingen.

In de nationale rekeningen kan men de eerste gevolgen van de ge-
troffen beslissingen op de inkomensverdeling meten. Voor de eerste maal
sedert 1978 is het beschikbare inkomen van de particulieren verminderd in
verhouding tot het nationale produkt. Het aandeel van de gereserveerde
brutowinsten van de vennootschappen daarentegen is opnieuw belangriiker
geworden. Die koerswijziging werd tot stand gebracht door veranderingen
zowel in het primaire inkomen van elk van de bedoelde sectoren als in
de nettoheffing van de overheid op dat inkomen.

In reële termen zou het totaal van de primaire bruto-inkomens van
de particulieren, volgens de ramingen van de Bank, sterker verminderd zifn
dan het voorgaande jaar, namelijk met iets meer dan 2 pct., tegen 1,2 pct. in
1981. De massa directe en indirecte bezoldigingen vormt nagenoeg 70 pct.
van de totale primaire inkomens; tegen vaste prijzen zou zij gekrompen zijn
met ongeveer 3,5 pct., tegen zowat 2 pct. in 1981. Die daling heeft twee
oorzaken : enerzijds de vermindering van de werkgelegenheid en, ander-
zijds, de reële beknotting van de brutoeerdienste per loon- of weddetrek-
kende, de eerste daling sinds de dertig jaar waarvoor men over analoge in-
formatie beschikt. Terwijl de stijging van de consumptieprijzen versnelde,
werd de indexkoppeling van eind maart tot eind mei afgeschaft voor de be-
zoldigingen boven het gewaarborgde maandelijkse minimum; vanaf de
laatste datum werd ze nog alleen toegepast op het deel van die inkomens
dat met het genoemde minimum overeenkomt. Het inkomen van de een-
manszaken zou, steeds volgens de gegevens waarover de Bank beschikt, iets
minder gedaald zijn dan de bezoldigingen van de loon- en weddetrekken-
den. Van de primaire inkomens van de particulieren zouden alleen die uit
de gevormde besparingen in reële termen nog toegenomen zijn, maar
minder sterk dan in 1981.
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Het beslag van de overheid op de primaire bruto-inkomens van de
particulieren, in de vorm van belastingen en sociale bijdragen, zoutoe-
genomen zijn; terzelfder tijd zouden de sociale overdrachten van de over-
heid aan de porticulieren minder zijn gegroeid dan in 1981. Daardoor
zou het netto-inkomen waarover de particulieren beschikken om te ver-
bruiken of te sparen gedaald zijn met zowat 8,5 pct. in reële termen, dit
wil zeggen sterker dan de primaire inkomens. In 1981 had dat beschikbaar
inkomen - dat toen nog licht was gegroeid - 81,3 pct. van het nationale
produkt bereikt; in het verslagjaar zou dat aandeel gedaald zijn tot 79,6
pct.; er zij aan herinnerd, met het oog op de vergelijking, dat die ver-
houding in de jaren 1970 tot 1973 gemiddeld 74,3 pct. bedroeg.

Uit de - onvermijdelijk algemene - gegevens blijkt dat de reactie
van de porticulieren op de aantasting van hun reëel beschikbaar inkomen
van het ene jaar tot het andere veranderd is. In 1981 hadden de particu-
lieren hun spaarneiging verhoogd en hun verbruiksuitgaven in hoeveel-
heid met 2 pct. verminderd. In het verslagjaar daarentegen zou de achter-
uitgang van het gezinsverbruik slechts 1,8 pct. hebben bedragen, dit is
een kleinere daling dan die van het beschikbare inkomen; de porticulieren
zouden hun spaarquote verminderd hebben, en wel tot het laagste peil
sinds het begin van de jaren zeventig. Zoals in 1981, werd slechts een
derde van de brutobesparingen bestemd voor de bouw van woningen,
tegen 55 pct. nog in de periode 1974 tot 1980; de belangstelling voor on-
roerende beleggingen neemt sterk af. In volume verminderden deze met
40 pct. in 1981 en met 8 pct. in het verslagjaar. De verschillende over-
heidsmaatregelen om de woningbouwaan te zwengelen wogen niet op
tegen de invloed van fundamentele factoren die men trouwens terugvindt
in alle industrielanden : de werkloosheid, de inkomensvermindering, het
relatieve prijspeil in de bouw, de onzekerheid omtrent het behoud van
de werkgelegenheid, de hoge nominale rente. In België werden de ge-
volgen van die factoren in 1982 nog versterkt door een bijkomend ele-
ment : moeilijkheden van institutionele aard die de uitvoering van de
programmas voor de bouw van sociale woningen hebben vertraagd.

De financiële besparingen van de sector ((Particulieren » komen over-
een met het deel van het beschikbare inkomen dat zij niet hebben bestemd
voor consumptie-uitgaven of voor onroerende beleggingen. In 1982 zijn ze
gedaald, wel niet in nominale waarde, maar in verhouding tot het natio-
nale produkt: hun aandeel hierin zou nog slechts 9,3 pct. hebben bedragen.
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Het inkomen van de vennootschappen zou, van zijn kant, volgens
de ramingen van de Bank, opgelopen zijn van 6,5 tot 7,9 pct. van het
nationale produkt, een verhouding die niet meer was bereikt sedert 1974.
Het bruto exploitatieoverschot van de vennootschappen zou tegen werke-
lijke priizen in 1982 ruim 20 pct. groter geworden zijn; in 1981 daarentegen
was het met ongeveer 6 pct. gedaald. De verbetering is niet te verklaren
door het verloop van het verkoopvolume, en evenmin door dat van de
kostprijzen per eenheid, maar wel in hoofdzaak door het herstel van de
verkoopprijzen. Het omzetvolume is immers nog gekrompen, hoewel wat
minder dan in 1981. De kostprijzen per eenheid zijn geklommen in dezelfde
verhouding als in 1981; uit een berekening in gemeenschappelijke munt
blijkt evenwel dat die kosten in elk van de laatste twee jaren minder zijn
verzwaard dan in het geheel van de belangrijkste concurrerende landen.
De verkoopprijzen zijn gewijzigd in het voordeel van de Belgische ven-
nootschappen: zij zijn sterker gestegen dan de kosten per eenheid, wat
niet het geval was geweest in 1981; de verbetering was vooral bij de uit-
voerprijzen sterker dan in 1981; in dit laatste jaar was de prijsstijging van
de uitgevoerde produkten - 9,3 pct. - geringer gebleven dan die van
de kosten per eenheid, en lager ook dan die van de gelijkaardige produkten
bij de belangrijkste concurrenten; in 1982 bereikte de prijsstijging bij de
uitvoer ongeveer 13,5 pct.; deze verhoging lag aanmerkelijk boven die
van de kosten per eenheid, hoewel zij onder die van de gelijkaardige
produkten bij de belangrijkste concurrenten bleef, zoals blijkt uit een
berekening in genwenschappelijke munt.

IfJ 1982 zou de rekening van de vennootschappen ook baat gevonden
hebben bij een verhoging van de kapitaaloverdrachten van de overheid.
De totale kapitaalmiddelen van de sector zouden gestegen zijn van la pct.
van het nationale produkt in 1981 tot 12,1 pct. in 1982, dit is bijna een
punt hoger dan in de jaren 1970 tot 197·'3.

De verruiming van de kapitaalmiddelen van de vennootschappen in
1982 zou geen aanleiding hebben gegeven tot een herstel van de inves-
teringen gedurende dat jaar. Volgens het onderzoek van de Nationale
Bank zou het volume van de uitgaven in vast kapitaal in de verwerkende
nijverheid ongewijzigd zijn gebleven; dat status quo kan men bevredigend
vinden als men rekening houdt met de teruggang in vele andere industrie-
landen. In de energiesector en de bouwnijverheid zou de brutovorming van
vast kapitaal duidelijk ziin teruggelopen. Het volume van de investeringen
in uitrustingsgoederen van de vennootschappen zou in totaal gekrompen
zijn met 6,3 pct. in 1981, en met ongeveer 1,5 pct. in het verslagjaar.
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De stijging van de middelen van de vennootschappen in 1982 kwam
dus geheel tot uitdrukking in een ruimer financieeloverschot; dit zou meer
dan 3 pct. van het nationale produkt hebben bereikt, tegen 1,4 pct. in 1981.

Voor de twee sectoren « Particulieren ))en ((Vennootschappen ))samen
is het overschot van de middelen op de bestedingen nog met ongeveer
fr. 50 miljard verruimd; in 1981 was het met fr. 180 miljard toegenomen.

De netto financieringsbehoefte van de overheid - centrale overheid,
gemeenschappen en gewesten, lokale overheid en sociale zekerheid - zou,
van haar kant, toegenomen zijn met ongeveer fr. 30 miljard in 1982, tegen
fr. 170 miljard in 1981.

Twee factoren droegen tegelijk bij tot de vertraging in de groei van
die netto financieringsbehoefte : een verhoging, in verhouding tot het na-
tionale produkt, van de fiscale en parafiscale ontvangsten, en de maatre-
gelen getroffen om de uitbreiding van de uitgaven te beperken. Voor de
eerste maal sinds 1974 zijn de ontvangsten van de overheid, in procenten
van het nationale produkt, sterker gegroeid dan haar uitgaven.

Het bedrag can de directe belastingontvangsten was, in verhouding
tot het nationale produkt, 1,8 pct. groter dan in 1981. Dat aandeel neemt
natuurlijk toe wanneer de progressieve belastingschalen worden toegepast
op aanzwellende nominale inkomens. In 1982 wordt de vermeerdering
echter voor bijna de helft verklaard door het inhalen van achterstand die
vroeger opgelopen was bij de inkohieringen alsook door de invoering van
een fiscaal voluntariaat voor de loon- en weddetrekkenden. De gunstige
uitwerking van deze diverse factoren op de ontvangsten compenseerde
ruimschoots de weerslag van de belastingvcrlichting voor de vennootschap-
pen en voor de gezinnen die uit verscheidene personen bestaan.

In totaal zouden de overheidsuitgaven, gemeten volgens de begrippen
van de nationale boekhouding - waarin de betalingen worden toegere-
kend aan het jaar van hun ordonnancering -, in 1982 64,9 pct. van het
nationale produkt hebben bereikt, tegen 63,2 pct. in 1981 en 58,3 pct. in
1980. In het eerslagjaar is dat aandeel trager gaan stijgen; dat was voor on-
geveer een kwart toe te schrijven aan het coniunctuurcerloop - minder
ongunstig in 1982 dan in 1981 - en voor het groots~edeel aan de regerings-
maatregelen; zo zijn de uitgaven voor werkloosheid en ter bevordering van
de werkgelegenheid, ondanks de verhoging van het aantal werkzoekenden,
slechts gestegen met 0,2 pct. van het nationale produkt; verder werd de
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hulp aan de sectoren in moeilukheden teel uitgebreid, maar werden de
overheidsinvesteringen - meer in het bifzonder die van de lokale overheid
- verminderd, zodat de totale kapitaaluitgaven van de overheid in ver-
houding tot het nationale produkt op hetzelfde peil bleven.

De netto financieringsbehoefte van de overheid - steeds in de ruime
betekenis - zou teruggelopen zijn van 16,.5 pct. van het nationale produkt
in 1981 tot 16,1 pct. De vermindering van het ene jaar tot het andere
bleef van beperkte omvang; maar zif zette wel een punt achter de gesta-
dige verslechtering van voorheen, die in 1980 en 1981 was versneld. Ove-
rigens steekt de verbetering in België af tegen de evolutie zowel in het
geheel van de industrielanden als in de Europese Economische Gemeen-
schap. Niettemin blijft het een feit dat de omvang van het financiële tekort
van de Belgische overheid nog steeds veel groter is dan gemiddeld bij de
andere landen van de Gemeenschap; in procenten van de nationale pro-
dulden bereikt het verschil een tiental punten.

Voorts is het onbetwistbaar dat de financiering van het overheidste-
kort een som aan middelen vereiste die in 1982 nog heel wat groter bleef
dan het financiële overschot van de twee overige binnenlandse sectoren
- particulieren en vennootschappen -, want dit laatste bereikte maar
12,5 pct. van het nationale produkt.

Die kloof tussen het nationale aanbod van binnenlandse kapitalen en
de nationale vraag naar die middelen moest onvermifdelijk worden gedicht
door een beroep op het financiële sparen van het buitenland; deze netto-
lening in het buitenland werd via diverse kanalen georganiseerd. Het ge-
noemde verschil stemt ook overeen met het bedrag waarmee de bestedin-
gen van de economie haar beschikbare middelen overtreffen of met het
lopende betalingsbalanstekort van België tegenover het buitenland.

De lopende ontvangsten en uitgaven van en aan het buitenland worden
niet in al hun onderverdelingen opgetekend voor België alleen, wel voor
de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie. Verder is het op grond van
de thans voor 1982 beschikbare gegevens onmogelijk, behalve voor het
eerste kwartaal, voor een belangrijk deel van de betalingen correct het
onderscheid te maken tussen de twee categorieën transacties die ze samen
hebben veroorzaakt: enerzikls, de goederen- en dienstentransacties, en,
anderziids, het kapitaalverkeer dat met die transacties verband houdt,
namelii]:veranderingen in de handelsvorderingen op het buitenland. Welnu,
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de bewegingen in deze vorderingen zijn belangrijk en veranderen aan-
zienlijk can richting en omvang naar gelang van de periodes; men kan
ze maar nauwkeurig meten na een zekere tijd; inmiddels moet men zich
beperken tot de coorlopige aanduidingen van de bankbetalingen.

Deze zouden voor 1982 wijzen op een lichte vermindering van het
lopende tekort, dat toch nog fr. 130 à 150 miljard zou bedragen; het tekort
in de oxerdrachten zou groter zijn dan in 1981, maar dat in het goederen-
en dienstenverkeer zou minder belangrijk uitvallen.

W il men in het goederen- en dienstenverkeer de veranderingen in
de handelsbalans onder de loep nemen, dan moet de aandacht uitgaan
naar de wijzigingen in volume en in prijzen zoals zij uit de douanestatis-
tieken blijken. Berekent men op grond van deze gegevens indexcijfers
voor de eerste elf maanden van het jaar, dan ziet men daarin een lichte
verbetering - in het verlengde van die van 1981 - van het dekkings-
percentage in volume van de invoer door de uitvoer : het importvolume
zou weinig veranderd zijn, terwijl het exportvolume licht zou gegroeid
zijn, ondanks de lusteloze wereldvraag. Net als in 1981 zouden de pro-
ducenten van de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie er dus in ge-
slaagd zijn hun marktaandelen enigszins te verhogen. Hun concurrentie-
positie zou immers verstevigd zijn dank zij een nieuwe verbetering van
de mededingingskracht in het vlak van kosten en prijzen; dat herstel kwam,
volgens de beschikbare gegevens, op gang in 1978 voor de kosten, in 1980
voor de priizen; in 1982 zou de verbetering heel wat meer kracht hebben
gehad voor de kosten dan voor de verkoopprijzen, een evolutie die door
het rendabiliteitsherstel bij de vennootschappen wordt bevestigd.

Bij de diensten die via de vrije markt kunnen worden betaald, was
de verandering van de prijzen, uitgedrukt ineen gemeenschappelijke munt,
een sterke spoorslag voor de activiteit in België en Luxemburg. Zo zou
het tekort in de uitgaven voor reisverkeer aanzienliil: zijn teruggelopen,
zodat het overschot van de gezamenlijke ((onzichtbare» transacties, on-
danks de zwaardere interestbetalingen op de buitenlandse schuld van de
openbare sector, zou aangedikt zijn.

In 1981 had het privé-kapitaalverkeer - van welke aard ook, op
initiatief van vreemdelingen én ingezetenen - een netto-export van on-
geveer fr. 200 miljard te zien gegeven. De voor 1982 beschikbare cijfers
maken voorlopig nog geen nauwkeurige vergelijking mogelijk, aangezien
de beweging van de handelsvorderingen op het buitenland nog niet volle-
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dig kan worden geraamd. Toch blijkt overduidelijk dat de netto kapitaal-
uitvoer in 1982 minder belangrijk was; kient men de zaak langs diverse
wegen uit, dan kan men ruwweg schatten dat die uitvoer tussen fr. 140
en 160 miljard zou hebben gelegen. In het langlopende kapitaalverkeer
eisen vooral twee gegevens de aandacht op : de ingezetenen gaven in het
verslagjaar - waarin de rentedaling is begonnen - blijk van een grotere
voorkeur voor beleggingen in effecten, en de privé-bedrijven leenden
minder in het buitenland; bovendien bleef de omvang van de netto kapi-
taalinvoer uit hoofde van de directe investeringen vergelijkbaar met die
van 1981.

Het was derhalve in het kortlopende kapitaalverkeer dat men de ver-
betering in vergelijking met het voorgaande jaar kon vaststellen. Welis-
waar zijn de netto deviezentegoeden die de banken vormen - voor zichzelf
of om de behoeften van hun cliënteel te dekken - aanzienlijk gestegen;
zo zijn Luxemburgse banken, na de decaluctie van de frank, overge-
gaan tot het omzetten in vreemde valuta's van tegoeden die zij voordien
in Belgische franken hielden als tegenpost van hun eigen middelen en van
sommige passiva. Maar de verrichtingen van de andere economische sub-
jecten dan de banken - daarin niet begrepen de verandering in de
handelsvorderingen - sloten met een geringer tekort dan in 1981. In
zekere mate had die vermindering van de netto kapitaaluitvoer op korte
termijn eenvoudigweg te maken met de hiervoor vermelde verschuiving
naar beleggingen in effecten. Toch staat het buiten kijf dat een werkelijke
verbetering is opgetreden. Deze is ten dele te danken aan het feit dat
het verschil tussen de binnenlandse en de buitenlandse rente op korte
termijn anders evolueerde dan in 1981. De beleggingen in Belgische fran-
ken werden aantrekkelijker door de handhaving van een belangrijk rente-
verschil, dat in 1982 gemiddeld hoger lag dan in de twee voorafgaande
jaren. Ondanks dat rentevoordeel was het kortlopende kapitaalverkeer
wisselvallig in de loop van het jaar, zowel in omvang als in richting. In
de eerste twee maanden van het jaar en het tweede kwartaal vloeide veel
kapitaal weg. De aanpassing van de spilkoersen in het Europese Monetaire
Stelsel in juni bracht de rust weer, en was het sein voor een ommekeer:
de aantrekkingskracht van de Belgische rentetarieven deed toen. onver-
minderd haar invloed gelden. Maar in het vierde kwartaal zou de kapitaal-
uitvoer hervat zijn.

De leningen in het buitenland door de overheid en de openbare instel-
lingen hebben nog fr. 249 miljard bereikt, tegen fr. 258 miljard in 1981.
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Het tekort van de gezamenlijke transacties van de privé-sector tegenover
het buitenland - minder groot dan in 1981 - werd in hogere mate door
die leningen gefinancierd. Vandaar dat de goud- en deviezenreserves van
de Bank slechts met fr. 38 miljard daalden, tegen fr. 96 miljard in 1981.

De Bank heeft nu en dan vreemde valuta's op de gereglementeerde
markt verkocht vóór de door het Europese Monetaire Stelsel vastgestelde
koersgrenzen werden bereikt, en zij werd daartoe ook verplicht om de
koers van de Belgische frank binnen die grenzen te houden; geraamd tegen
marktkoersen, bereikten die verkopen in totaal fr. 265 miljard in 1982,
tegen fr. 317 miljard in 1981. De uitwerking van die intereenties door de
Bank werd versterkt door directe verkopen door de openbare sector, op
de gereglementeerde markt, van in het buitenland geleende vreemde valu-
ta's. De totale waarde, tegen marktkoersen, van de door de autoriteiten
verkochte deviezen daalde van fr. 385 miljard in 1981 tot fr. 307 mil-
jard in 1982. Op de vrije markt, waar de Bank al sinds zeer lang niet
meer heeft ingegrepen, bleven de deviezenkoerseneen agio vertonen
ten opzichte van die op de gereglementeerde markt. De verzwakking van
de officiële koers van de frank moest - onder overigens gelijke omstandig-
heden - leiden tot een vermindering van het verschil. Die kwam er ook
in het tweede halfiaar: van 11 pct. eind december 1981 daalde het agio
tot ongeveer 9 pct. begin juni en tot minder dan 3 pct. aan het eind van
het jaar.

De interoenties van de Bank op de valutamarkt veroorzaakten op de
kasmiddelen van de financiële instellingen een aderlating die, hoewel klei-
ner dan in 1981, toch zwaar bleef en, op een korte periode na, zonder
onderbreking doorging. Maar even gestadig werd die verkrapping, zoals
in 1981, in zeer ruime mate goedgemaakt door de geldcreatie waartoe de
Bank diende over te gaan voor de financiering van de Schatkist. De cessie,
door deze laatste, van de opbrengst van haar buitenlandse leningen gaf
aanleiding tot een liquiditeitsschepping van fr. 220 miljard. Bovendien
vermeerderde de Bank haar indirecte hulp aan de Schatkist, door het
plafond van de bijzondere bijstand, die zij aan het Rentenfonds verleent
om deze instelling in staat te stellen op schatkistcertificaten in te schrijven,
van fr.lSO tot 190 miljard op te trekken; het werkelijk opgenomen bedrag
van die bijzondere bijstand steeg met fr. 31 miljard.

Aangezien de stroom financieel spaargeld die de particulieren en ven-
nootschappen op de geld- en kapitaalmarkt aanbrachten in nominale waar-
de nog is verbreed - zoals hiervoor al vermeld - en de kapitaaluitvoer

XXII



is verkleind, konden de financiële instellingen bij hun cliënteel een sterk
gestegen som aan middelen aantrekken. Deze instellingen hebben hun
kredieten aan de niet-financiële bedrijven en de particulieren nauwelijks
verhoogd, terwijl die kredieten in 1981 met meer dan fr. 100 miljard waren
toegenomen. Binnen dat totaal is het bedrag van de kredieten die vooral
de gezinnen financieren wel iets sterker geklommen dan in 1981. Maar
het bedrag van de investerings- en discontokredieten, voorschotten en
acceptkredieten is in 1982 teruggelopen, terwijl het in 1981 met fr. 75 mil-
[ard was gegroeid. Die teruggang houdt wellicht verband met twee fac-
toren: het interne financieringsvermogen van de vennootschappen is sneller
toegenomen dan de investeringen; en ook hebben sommige vennootschap-
pen, in plaats van schulden aan te gaan, zich middelen aangeschaft via
de openbare uitgifte van aandelen, waarvoor het Belgische publiek een
grotere belangstelling aan de dag legde wegens de fiscale voordelen die
het Koninkliik Besluit van 9 maart 1982 daaraan verbond.

Doordat de kredietvraag van de bedrijven verzwakte, was het de finan-
ciële instellingen mogelijk ongeveer fr. 200 miliard. te besteden voor in-
schriioiru; op schatkistcertificaten, zonder dat ze, over het gehele jaar, hun.
beroep op het herdisconto van de Bank moesten uitbreiden.

De daling van de rente op korte termijn op de voornaamste markten
heeft de Bank in staat gesteld de tarieven van haar kredieten aan de
financiële instellingen te verlagen. De discontovoet en de rente van de
voorschottenin rekening-courant zijn verlaagd van 15 en 17 pct. in het be-
gin van het jaar tot 11,5 en 12,5 pct. midden november. Maar die daling
kwam er met horten en stoten : in april werd ze onderbroken door een ver-
hoging, die ongedaan werd gemaakt in juni, toen de ontspanning op de
valutamarkt de Bank ruimte gaf om haar beleid van renteverlaging te her-
vatten. Op de geldmarkt werkte dat beleid dan regelmatig door in de ta-
rieven van de schatkistcertificaten op zeer korte termijn en in de rente van
de certificaten voor vier maanden van het Bentenionds, deze rente beliep
nog 15,75 pct. begin [uli, en is teruggelopen tot 12,.'35pct. eind decemher.
De daling flan de rente op lange termijn bleef veel schuchterder dan die
voor korte looptiiden, zodat de rentestructuur werd omgegooid: aan het
eind van het [aar was deze in de buurt gekomen van de structuur die
voortvloeit uit de liquiditeitsoerschillen tussen de beleggingen.

** *
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Financiering
van de
Schatkist
en monetair
beleid

De netto kapitaaluitvoer door de privé-sector is een saldo van brede
stromen toe- en afvloeiende kapitalen, behorend tot talrijke categorieën van
naar aard zeer verscheidene verrichtingen. Die uitvoer beïnvloedt natuur-
lijk de financiering van de Schatkist. Dat saldo duidt aan voor welk bedrag
de belegging van spaargelden in buitenlandse valuta's door ingezetenen
of de opvraging van tegoeden op de binnenlandse financiële markten door
niet-ingezetenen niet werden vervangen door andere privé-kapitalen.

Samen met het tekort op de lopende betalingen tast het saldo van
dat kapitaalverkeer de goud- en deviezenreserves van de Bank aan. Ver-
lopen de kapitaalverrichtingen via de gereglementeerde markt, dan spreekt
het vanzelf dat zij, door de vraag naar vreemde valuta's en de koersen op
te drijven, mede oorzaak zijn van de interventies van de Bank. Het verband
is indirect en minder duidelii}: wanneer de kapitaaluitvoer plaatsvindt via
de aankoop, op de vrije markt, van buitenlandse valuta's verkregen uit
de repatriëring van inkomsten uit het buitenland. Van bij de invoering
- nu al een hele tijd geleden - van het stelsel van de dubbele valuta-
markt, heeft de reglementering, bij gebrek aan doeltreffenife·controle-
middelen, de mogelijkheid moeten laten sommige niet-commerciële lopende
transacties naar keuze via de ene of de andere markt af te wikkelen. Voor
alle categorieën transacties waarvoor die mogelijkheid bestaat, verlopen
de ontvangsten via de vrije markt en de uitgaven via de gereglementeerde
markt wanneer de koersen van de vreemde valuta's op de eerste markt
een agio vertonen ten opzichte van die op de tweede. In bepaalde periodes
kunnen de teseroes van de Bank dan ook worden aangesproken om be-
talingen van inkomsten aan het buitenland te dekken, terwijl zij niet meer
tegelijk worden gestijfd door de ontvangsten van diezelfde soorten in-
komsten.

De goud- en deviezenreserves van de Bank ondergaan dus een ader-
lating; deze veroorzaakt een verkrapping op de geldmarkt, waardoor de
Schatkist minder ruimte krijgt om op die markt schatkistcertificaten uit te
geven.

Voor zover de buitenlandse leningen van de overheid die netto
kapitaaluitvoer compenseren, pompen zij - ten voordele van de Staat
eigenlijk - vers bloed in de financiële kringloop; deze wordt wel om-
slachtiger door de omweg die men heen en weer naar de buitenlandse
markten moet maken. Uiteindelijk gaat de nationale economie in haar ge-
heel geen nieuwe schuld aan tegenover het buitenland. Ofwel wordt de
kapitaalexport op gang gebracht door niet-ingezetenen die op de binnen-
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larulse markt belegde middelen opvragen, en in dat geval nemen de ver-
plichtingen van de Schatkist tegenover het buitenland de plaats in van die
van de vroegere debiteuren; aan de nieuwe schuld hangt voortaan echter
wel een wisselkoersrisico vast. Ofwel zijn het ingezetenen die het initiatief
nemen van de kapitaaluitvoer, en dan hebben de verplichtingen van de
Schatkist tegenover het buitenland tegoeden van de privé-sector op het
buitenland als tegenpost; de Schatkist heeft dan wel een baissepositie in
vreemde valuta's, terwijl de privé-sector via zijn tegoeden een haussepositie
heeft gekozen.

Bekijkt men de economie in haar ruime samenhang, dan stelt men dus
vast dat tegenover de overheidsschuld tegoeden van de privé-sector staan;
toch moet men erkennen dat de symmetrie in de financiële gegevens nogal
te wensen overlaat. De tegoeden van de privé-sector zijn her en der ver-
spreid; over het uitstaande bedrag ervan is men in het ongewisse; de mobili-
sering ervan is onmogelijk, de repatriëring van hun opbrengsten onzeker.
De verplichtingen van de overheid zijn geregistreerd, bekend en gecon-
centreerd bi; de kredietverlenende financiële instellingen; de dienst ervan
is verzekerd. Maakt men de incentaris op voor het opstellen van een balans
van de nationale economie tegenover het buitenland, dan ziet deze er niet
zo fraai uit: bij de beoordeling van de solvabiliteit van de Belgische econo-
mie worden de schulden in rekening gebracht, maar blijven de tegoeden
onbekend.

De leningen die de Staat in het buitenland aangaat versterken inmid-
dels wel de externe liquiditeit van de economie : zit bezorgen de Bank de
goud- en deviezenreserves terug die de netto kapitaalexport haar anders
had doen verliezen.

Men kan vrij gelijkaardige opmerkingen iermuleren omtrent de buiten-
landse leningen van de overheid die in feite zorgen voor de dekking van
een deel van het tekort op de via de gereglementeerde markt afgewikkelde
lopende transacties. Ook hier treedt het monetaire mechanisme met dezelf-
de preciesheid in werking, schakel na schakel : de banken zien hun kasmid-
delen aangevreten door de netto-aankopen van vreemde valuta's waartoe
zij voor rekening van hun cliënten moeten overgaan, de middelen op de
geldmarkt worden schaarser, en naar verhouding verengt ook de ruimte
die de Schatkist er heeft om certificaten uit te geven.

Hoewel hun macro-economische betekenis oerschilt. hebben het
lopende tekort tegenover het buitenland en de netto kapitaaluitvoer dezeli-
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de interne en externe monetaire uitwerking. Beide vernietigen binnenlandse
liquiditeiten, en bemoeilijken daardoor de financiering van de schatkist-
behoeften; maar deze moeten worden gedekt, en dus moet de Schatkist
zonder verwijl een weg vinden om haar thesaurie aan te vullen. De schep-
ping van basisgeld verschaft daartoe de middelen. Ofwel gebruikt men
daarvoor de hefboom van leningen in vreemde valuta's en worden de
goud- en deviezenreserves -- die de externe liquuliteit van de economie
vrijwaren - niet ingezet om de tekorten tegenoxer het buitenland te dek-
ken. Ofwel wordt basisgeld gecreëerd via het toekennen van kredieten in
franken door de Bank, en worden de verloren deviezenreserves in haar acti-
va door voorschotten aan de Schatkist vervangen : in deze oplossing
worden de - door het gezamenlijke tekort tegenover het buitenland aan-
gevreten - deviezenreserves van de Bank immers niet meer aangevuld.
In dit geval is het via een verlies aan officiële tegoeden dat de balans van
de Belgische economie tegenover het buitenland aftakelt. En deze afbrok-
keling springt in het oog, even goed als die welke voortvloeit uit een groei
van de overheidsschuld.

Deze tweede oplossing - die de voorkeur van sommigen geniet -
biedt, in vergelijking met de andere weg. geen voordelen behalve een
enkel: zij is gemakkelijk. Er is gezegd dat ze goedkoper uitvalt voor de
Schatkist; maar in werkelijkheid draagt deze in beide gevallen dezelfde
rentelast; bij de nettorente van 3 pct. die zij aan de Bank betaalt wanneer
zij bij haar franken leent, moet immers nog de winstderving worden ge-
voegd op het rendement van de verloren reserves; op grond van de gesloten
overeenkomsten staat de Bank aan de Schatkist namelijk dat deel van de
inkomsten uit. haar buitenlandse beleggingen af dat 3 pct. overtreft. Van
deze tweede oplossing is ook gezegd dat zij het de Staat mogelijk maakt
schuld aan te gaan zonder soisselkoersrisico, maar in werkelijkheid zou de
Staat, bij een appreciatie van de buitenlandse valuta's, hoewel hij geen ver-
lies zou lijden, toch een winst moeten ontberen : onder overigens gelijke
omstandigheden zouden -de deviezenreserves van de Bank minder groot
geworden zijn, zodat zij ook. minder meerwaarden zouden opleveren; wel-
nu, deze komen ook ten goede aan de Schatkist.

De monetaire overheid ma est in de jongste jaren moeilijke keuzen
maken, des te meer daar zij in een ingewikkelde omgeving een beleid dien-
de te voeren gericht op grote doelstellingen die niet verzoenbaar bleken.

Vandaar ook dat de kritiek, op de keuzen vlm de Bank door verschil-
lende overwegingen kon ingegeven zijn, en derhalve heel anders kon klin-
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ken naar gelang van het geval : de enen vonden dat het beleid van de Bank
zich bezondigde aan overdreven laksheid; dezelfden, op andere ogenblik-
ken, of anderen, vonden het beleid van de Bank te streng.

Zij die de Bank laksheid aanwreven, stelden dat zij een (( inschikke-
lijk ))beleid voerde. De Bank zou er namelijk te gemakkelijk in hebben toe-
gestemd de liquiditeitsvernietiging goed te maken, en zo de economische
subjeetea van de privé-sector en de overheid hebben beschermd tegen de
weerslag van de evenwichtsverstoring op de financiële markten waartoe zij
beide hadden bijgedragen. Door voortdurend het middelenaanbod aan te
vullen zou de Bank de werking hebben verhinderd van een automatisch
reguierend mechanisme: de stijging van de rentetarieven.

Toch heeft de Bank de laatste jaren niet nagelaten op de markten voor
kortlopende middelen bewust rentebewegingen voor te schrijven in de rich-
ting van die welke spontaan op gang zouden zijn gekomenindien zij het
liquiditeitsoolume strenger had kunnen beheersen. Zij werd daartoe trou-
wens vaak gedwongen door het verloop van de korte rente in het buiten-
land. Die verhogingen van de geldmarktrente, die zij zo heeft bevestigd
of versneld om de spanningen op de valutamarkt het hoofd te bieden, heb-
ben wellicht kortlopend kapitaal in het land gehouden of aangetrokken,
voor zover althans de belegging van dat kapitaal door de nominale rente-
verschillen werd bepaald. Wanneer de kortlopende middelen uit het buiten-
land kwamen, vormden ze een buitenlandse schuld die bijdroeg tot de dek-
king van het lopende tekort; wanneer de banken deze middelen - die in
Belgische franken luidden - gebruikten om in te tekenen op schatkist-
certificaten, ging de Schatkist in feite _. maar dan wel op indirecte en ver-
borgen wijze - een schuld aan tegenover het buitenland zonder daarbij
een wisselkoersrisico te lopen; maar aangezien die middelen aangebracht
door het buitenland korte looptijden hadden, waren ze weinig stabiel;
bovendien vielen ze vrij duur uit voor de Schatkist, aangezien het rende-
ment van haar hele kortlopende schuld in een kort tijdsbestek moest wor-
den afgestemd op de nieuwe rente. Aan de andere kant is het wel mogelijk
dat deze renteverhoging sommige uitgaven heeft vertraagd en zo de ver-
ruiming van het lopende tekort mede heeft verhinderd.

De tarieven op lange termijn hebben minder grote schommelingen
vertoond dan die voor de kortere beleggingen. De finale aanbrengers van
geldmiddelen - de gezinnen en de niet-financiële bedrijven - hebben,
net als in de drie voorafgaande iaren, en meer nog dan de institutionele
beleggers, een duidelijke voorkeur aan de dag gelegd voor activa met meer

XXVII



dan een [aar looptiid binnen hun financiële besparingen in Belgische fran-
ken. De overheid heeft ongetwijfeld te weinig voordeel gehaald uit die in-
gesteldheid van de spaarders in de iongete [aren, in tegenstelling met
andere emittenten die er ruimer hebben op ingespeeld. In elk geval heeft
de stiiging van de interesten op korte termtin de rentestructuur lange tiid
overhoop gehaald. De financiële instellingen die er in hun functie van
« overhevelaar » van middelen toe gebracht waren kredieten toe te staan
met een langere looptijd dan die van hun verplichtingen, gaven bii de sa-
menstelling van hun portefeuille overheidseffecten de voorkeur aan certifi-
eaten, om hun rendabiliteit in stand te houden. Die wijziging had twee ge-
volgen. Enerzijds verzwaarde zij dadelijk de lasten van de overheidsschuld,
die reeds opgelopen waren door de stijging van het schuldbedrag en door
de verhoging van de rente op lange termiin. Anderzüds werd zii, in de
huidige omstandigheden, snel een nieuwe hinderpaal voor het liquidi-
teitsbeleid van de Bank; toen deze een strakke liin wilde volgen bii het be-
palen van de rentetarieven waarop zii vat had - die voor kortlopende
middelen - lokte zij evoluties uit die haar later zelf oeroordeelden tot meer
inschikkeltikheid bij het scheppen van die middelen. De werking van de
financiële mechanismen bracht de Bank daartoe. Wanneer de banken aan
de Bank de vreemde valuta's moesten betalen die zii bij haar hadden ge-
kocht, verschaften zij zich immers middelen door schatkistcertificaten ter
aflossing aan te bieden; zii hadden zich een ruime portefeuille van dat
papier aangeschaft. Zoals gezegd, was de Schatkist, die ertoe veroordeeld
was haar tekort te financieren, niet bestand tegen een wat aanslepende ver-
mindering van haar schuld op korte termijn. Zodra de geldmarkt verkrapte,
nam zij dan ook haar toevlucht tot de laatste kredietgever : zij kon het zich
niet veroorloven haar betalingen te staken en moest dus een beroep doen op
geldcreatie bij de Bank, hetzij rechtstreeks, hetzij via deelnemers aan de
geldmarkt. De Bank had alleen onderhandelingsruimte omtrent de kwanti-
tatieve verdeling van haar hulp : kredieten in franken of aankopen van
buitenlandse valuta's.

Overigens verzwaarde de verhoging van de korte rente nog de finan-
ciële lasten van de bedrijven. W armeer deze kasmiddelen naar het buiten-
land hadden overgebracht, kon de interestbetaling in franken weliswaar
worden goedgemaakt door inkomsten uit beleggingen in vreemde valuta's
of kapitaalwinst uit hoofde van koersverschillen; maar dat was lang niet de
algemene regel. Al bij al was de rendabiliteit verslechterd, en vooral in de
sectoren in moeilijkheden werd de verzwaring van de kapitaalkosten moei-
lijk geslikt.
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En zo komt het dat het defensieve beleid van de Bank aan de ene
kant als te laks werd gedoodverfd - omdat het zich te weinig zou hebben
laten leiden door de orthodoxe koers die men aanbeveelt voor landen waar
zich bij het lopende tekort tegenover het buitenland nog kapitaalexport
voegt -, maar aan de andere kant in ruime kring als te streng bestempeld
werd.

De doctrinaire voorschriften hadden beslist gewild dat de stijging van
de kredietkosten heel wat belangrijker was geweest, opdat men het even-
wicht had kunnen terugvinden zonder dat de centrale bank had moeten
blijven bijspringen met liquiditeitsschepping. Volgens de theoretische mo-
dellen kan de monetaire overheid soeverein de geldhoeceelheid vastleggen;
hun scenario's tonen aan dat haar beslissingen zonder verhaal verschuivin-
gen veroorzaken die aan het cc eind van de periode ))zorgen voor een alge-
meen evenwicht tussen de verschillende oariahelen. Maar die lering kan
nooit uitgroeien tot richtsnoer Door een actie op het terrein, als de varia-
belen - in dit geval menselijke subjecten - niet instemmen met de aan-
passingen die zij volgens de formele logica van de abstracte redenering
moeten ondergaan. In een economie waar de inflatie nogal gemakkelijk
wordt geduld, of waar men zich het meest bekommert om de werkgelegen-
heid en de bedrijfsmoeilijkheden - omdat het publiek er rechtstreeks mee
te maken krijgt en ze duidelijker kan waarnemen dan de betalingsbalans-
problemen -, stuit het rentebeleid op grenzen die in feite onder de theo-
retische normen blijven. De Bank diende inderdaad voortdurend een ver-
gelijk te zoeken om twee tegengestelde standpunten - het ene zowel als
het andere gegrond - met elkaar te verzoenen. Het ene, dat wellicht een
overdreven invloed toekent aan de rente als aanzwengelingsinstrument, legt
de klemtoon op de verzwakking van de economische activiteit. Het
andere wijst op de verstoring van het evenwicht met het buitenland en op
die schuld die eruit voortvloeit.

In het laatste jaar heeft de Bank wellicht méér armslag gekregen om
haarbeleid aan te passen. Toch moest zif nog rekening houden met wat zich
afspeelde op de buitenlandse geldmarkten -- in dit opzicht heeft de ont-
spanning in de tweede helft van het jaar wat soelaas gebracht - en het
hoofd bieden aan de financieringsmoeilijkheden van de Schatkist; de
spanning die hieruit voortvloeide is te weinig afgenomen. Voor zover het
enigszins mogelijk was, heeft de Bank haar rentetarieven verlaagd; zij deed
het zelfs met enige stoutmoedigheid in maart, zodat zij begin april haar be-
slissing diende te corrigeren. Zij had zich tot doel gesteld geen nieuw reser-
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veverlies toe te staan boven een welbepaalde grens; deze laatste bepaalde
meteen die van de voorschotten die de Bank aan de Schatkist in franken
kon verlenen. Gelukkig werd geen van beide grenzen bereikt.

Zolang het vertrouwen in de frank niet duurzaam weerkeert, staat de
Bank vriiwel alleen het rentewapen ter beschikking om de kapitaaluitvoer
af te remmen. Zij heeft geen enkele reglementaire bevoegdheid inzake de-
viezencontrole; zij stelt alleen de diensten van haar bestuur ter beschikking
van een instelling van internetionaal recht : het Belgisch-Luxemburgs
Instituut voor de Wissel; haar Gouverneur zit dit Instituut wel voor, maar
de Belgische en Luxemburgse delegaties hebben er dezelfde rechten. Elke
hervorming van de huidige organisatie van het controlestelsel vergt een
politieke beslissing met verder reikende gevolgen.

Een controle is trouwens slechts nuttig wanneer zij sluitend is, een
reglementering kan maar goed zijn als zij niet averechts werkt. Is het
materieel wel mogelijk aan elke grenspost het overbrengen van biljetten
te gaan verhinderen, in een klein land waar men overal in de buurt is van
een of andere buitenlandse stad en waar de burgers angstvallig aan hun
rechten vasthouden ? Kan men beletten dat onder handelstransacties
nogal eens kapitaalbewegingen schuilgaan, in een breed openstaande eco-
nomie waar elke firma van enige omvang in de internationale handel actief
is ? Zeker, men kan maatregelen treffen die sommige kapitaalbewegingen
kunnen hinderen door het de initiatiefnemers ervan minder gemakkelijk
te maken; maar dan moet men er zich van verzekeren dat zij geen resul-
taten hebben die tegengesteld zijn aan die welke men verwacht. Men kan
deze vragen niet uit de weg gaan; zij vragen weldoordachte antwoorden.

In 1982 werden de beschikbare reserves aaninternationale betaalmid-
delen opnieuwaangevreten. Het is een vril magere troost dat de stijging
van de goudpriis dit iaat de geraamde nominale waarde van de reserves
heeft verhoogd. Want het is met dollars, met bijzondere trekkingsrechten,
met Ecu's of, in het uiterstegeval, met goud gewaardeerd in dollars tegen
marktkoersen dat men moet betalen om het tekort tegenover het buitenland
gefinancierd te kri;gen. niet met boekhoudkundige meerwaarden. Het
evenwicht op de lopende betalingsbalans is nog verre van hersteld; het be-
heer van de reserves moet voorzichtig bliioen. De wijzigingen in de totale
activa van de Bank worden in de praktlik bepaald door die van de biljetten-
omloop; de Bank moet ervoor zorgen dat de kredieten aan de Staat - die
men niet door een spitsvondige boekhoudkundige kunstgreep moet weg-
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moffelen - in die activa geen overdreven afmetingen aannemen, ten nadele
van haar tegoeden aan internationale betaalmiddelen.

H et financiële tekort van de overheid zal in 198.'3 echter nog aanzien-
liik ziin. Het zou in ruimere mate moeten worden gefinancierd met
middelen uit de nationale besparingen; men zou deze moeten bijeenkriigen
tegen voorwaarden die rekening houden met de aantrekkingskracht die ge-
liikaardige beleggingen in het buitenland thans uitoefenen wegens hun
uierkeliike of verwachte voordelen; de kapitaaluitvoer zou daardoor vanzelf
dalen.

Opdat het spaargeld in België zou bliioen, moet de Belgische frank
uiteraard vertrouwen inboezemen. De Bank stippelt haar beleid uit met
dat doel voor ogen. De monetaire politiek zelf kan, met welke overtui-
gingskracht zif ook wordt gevoerd, niet meer zijn dan een versterkend mid-
del; zij bliift steriel wanneer zii geen onderdeel is van een uitgebreid en
samenhangend actieplan dat de fundamentele evenwichtsbreuken in de
economie aanpakt. Want het geleidelijk uitschakelen van deze laatste blijft
de eerste voorwaarde Voor het vertrouwensherstel.

** *

In de jaren na de eerste aardoliecrisis is de Belgische economie, via
een dramatisch samenspel van evoluties, geleideliik verzeild geraakt in een
toestand van fundamentele evenwichtsverstoring, waarin de ene grote
breuk mede de andere in stand hield.

De door de bruuske milvoetverslechtering veroorzaakte beknotting
van het reële inkomen was zeer ongelijk verdeeld. Het deel dat toevloeide
aan de bedrijven die blootstaan aan de internationale concurrentie, was aan-
zienliik: gekrompen ten voordele van dat van de particulieren en de onder-
nemingen in de beschutte sector. De samenstelling van de nationale be-
stedingen had daardoor een ander uitzicht gekregen : de produktieve inves-
teringen waren minder sterk gegroeid dan de verhruiksuitgaven van de
particulieren en van de overheid, en gedurende een zekere tijd ook minder
dan de bestedingen voor de woningbouw.

De relatieve inkomensdaling van de bedrijven in de blootgestelde
sector, die tot uiting kwam in een ontoereikende rendabiliteit, was ver-
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oorzaakt door een verzwakking van het concurrentievermogen van de
Belgische producenten: deze verloren veld zowel op de binnenlandse markt
als bij de uitvoer; de dekkingsgraad van de invoer naar volume was ge-
durende verscheidene jaren afgenomen, de balans van het lopende ver-
keer met het buitenland ingrijpend verslechterd. Men heeft vastgesteld
dat de Belgische producenten niet genoeg vertrouwd waren met bepaalde
snel groeiende buitenlandse markten, maar dat hun handicap toch vooral
twee andere oorzaken had: enerzijds bleek de aangeboden produkten-
waaier minder goed aangepast aan de ontwikkelingen die de wereldvraag
zouden kenmerken dan bij het geheel van de overige industrielanden;
anderzijds vertoonde het concurrentievermogen van de Belgische onder-
nemingen zwakke punten, terwijl de mededinging op de wereldmarkten
scherper werd. De verzwaring van de kosten - één van de factoren die dat
concurrentievermogen bepalen - ondermijnde de relatieve positie van de
Belgische industrie. Deze kon haar verkoopprijzen - meestal door de markt
zelf opgelegd als daar de concurrentie speelt - niet voldoende optrekken.
De exploitatievoorwaarden van de bedsiseen werden slechter, zodat som-
mige activiteiten moesten worden stopgezet.

Door het kwijnen van de industrie gingen arbeidsplaatsen teloor;
bovendien verdwenen ook betrekkingen ten gevolge van de rationaliserings-
inspanningen die de bedrijven zich dienden te getroosten om de stijging
van hun kosten per eenheid produkt te temperen. Samen met de aanwas
van de beroepshevolking leidde het verlies aan arbeidsplaatsen tot een
aanzienlijke stijging van de werkloosheid. De kloof tussen de vraag naar
en het aanbod van werkgelegenheid werd voortdurend breder; zij ont-
neemt een overdreven groot aantal jongeren de gelegenheid tot arbeid.

De overheid kon niet onverschillig bliiven voor de gevolgen van het
opnieuwopduiken van een enorme werkloosheid. Via diverse wegen
kwam men bij haar aandringen om de bevolking de werkgelegenheid te
bezorgen die in de bedrijven niet meer werd gecreëerd, en om vervangings-
inkomens uit te keren; zo verhoogde zij haar uitgaven veel sneller dan haar
ontvangsten. Op haar beurt is de evenwichtsbreuk in de overheidsfinanciën
dan buitensporig snel verdiept. Het stijgende overheidstekort kon niet in
voldoende mate worden gedekt door de financiële besparingen van de
overige sectoren. Het hielp bijgevolg de nationale bestedingen handhaven
op een peil dat steeds meer de beschikbare middelen van de economie ging
overtreffen; met andere woorden, het droeg bij tot de verruiming van het
lopende tekort tegenover het buitenland.
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In een open economie weerspiegelt deze derde evenwichtsbreuk, veel
meer dan het prijsverloop, de verscherping van de ontsporingen in het bin-
nenland. Wat de consumptieprijzen betreft, was de relatieve positie van
België in diezelfde jaren van ommekeer immers fors oerbeterd, wat in sterke
mate verband hield met het valutabeleid can de overheid.

Inde jongste jaren werd de handicap in het vlak van de loonkosten
geleidelijk goedgemaakt, dank zij spontane ontwikkelingen, de in 1981 ge-
troffen maatregelen en, op duidelijker wijze, het in 1982 gevoerde beleid.
In het verslagjaar begon het lopende betalingsbalanstekort te verkleinen en
werd de evenwichtsverstoring in de overheidsfinanciën niet meer belang-
rijker; maar het werkloosheidsprobleem kreeg geen oplossing en het ver-
loop van de Belgische consumptieprijzen werd minder gunstig.

Aangezien men nog niet beschikt over de internationale cijfers die
correcte vergelijkingen mogelijk maken, kan men nog geen volledige
analyse maken van de veranderingen in het concurrentievermogen op het
stuk van de kosten en in de rendabiliteit van de Belgische bedrijven. Uit
alle bestaande aanwijzingen blijkt evenwel dat de kostprijsdispariteit tussen
1978 en 1980 zeer licht in het voordeel van de Belgische bedrijven zou
zijn geëvolueerd; de verbetering zou duidelijker afmetingen hebben aan-
genomen in 1981, en meer nog in 1982. In dit laatste jaar zou ook de
stabilisering in de ruilvoet van de Belgische producenten hebben bijge-
dragen tot een verder rendabiliteitsherstel bij de bedrijven.

In het jaar waarin ze plaatsheeft, komt de verbetering van het con-
currentievermogen van de ondernemingen inzake kosten nog niet duidelijk
tot uiting in de ecolutie van hun marktaandelen, en hetzelfde geldt overi-
gens voor de doorwerking van de rendabiliteitsverbetering in de inves-
teringen : koerwijzigingen van die aard leveren maar ten volle resultaat
op na een lange periode. De fragmentarische gegevens waarover men
beschikt lijken erop te wijzen dat de Belgische producenten zowel in 1982
als in 1981 marktaandelen hebben gewonnen bij de uitvoer. Die winst
zou evenwel nog gering zijn : de internationale handel lijdt immers onder
de algemene recessie.

De Belgische economie is aan dat algemene klimaat van onzekerheid
niet ontsnapt. Ondanks de rendabiliteitsverbetering bij de ondernemingen
en de prikkels die uitgingen van het regeringsbeleid is het volume van de
investeringen in vast kapitaal door de verwerkende nijverheid in 1982,
zonder verminderd te zijn zoals in vele landen, toch ook niet gegroeid.
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Welnu, op korte termijn was het toch het herstel van de uitrustingsinves-
teringen dat, naast de uitvoer, de consumptiedaling moest goedmaken om
de totale vraag in stand te houden. Op langere termijn is het die opleving
van de uitbreidingsinvesteringen - meer dan die van de rationaliserings-
investeringen - die de industriële structuur van het land moet vernieuwen;
en dit is onontbeerlijk om nieuwe activiteiten te ontwikkelen: activiteiten
die uitzicht geven op nieuwe afzetmogelijkheden over de grenzen, die in-
voer vervangen door binnenlandse produkties, die jobs creëren zonder dat
deze de overheidsfinanciën belasten, en waaruit opnieuw inkomens ont-
staan die verdiend worden en niet in het buitenland geleend.

Op de arbeidsmarkt werd de evenwichtsbreuk voortdurend groter. Het
verlies aan arbeidsplaatsen bij de bedrijven bleef wel wat geringer in 1982
dan in 1981; maar aangezien het - sinds 1980 al - samenvalt met bud-
gettaire contraintes bij de overheid, die het deze moeilijk maken nog
arbeidsplaatsen te scheppen, leidt het onvermijdelijk tot een groei van de
werkloosheid.

Ondanks deze werkloosheidsstijging en de slechte conjunctuur is de
inflatie versneld in de laatste drie jaar, dit wil zeggen sinds de ge-
wogen gemiddelde koers van de Belgische frank is gaan dalen. In 1982
is het stijgingstempo van de consumptieprijzen met 1 pct. toegenomen,
tegen een vermindering met 2 pct. in het geheel van de andere lid-staten
van de Europese Economische Gemeenschap. Die afwijking van 3 pct.
ten opzichte van de Europese partners stemt ongeveer overeen met de
directe weerslag, op de prijzen van de binnenlandse bestedingen, van de
prijsstijging bij de invoer die voortvloeide uit de devaluatie van de frank ten
opzichte van de valuta's van diezelfde partners. Die afwijking is derhalve
beperkt gebleven; de regeringsmaatregelen hebben een afgeleide inflatie-
versnelling verhinderd; de prijscontrole en vooral de binnenlandse inko-
mensmatiging hebben de verhogingen geremd.

De slechte coniunctuur en het rentepeil - nog altijd hoog ondanks
de daling in het tweede halfjaar - hinderden de Regering sterk in haar
voornemens om de overheidsfinanciën te saneren. De overheid slaagde er
hooguit in haar netto financieringsbehoefte, in procenten van het bruto
nationale produkt, zeer licht te verminderen : de uitgaven - exclusief de
rentelasten - kon men stabiliseren, en de fiscale inkomsten zwollen aan
ondanks de ongunstige weerslag van de eonjunctuur op de belasting-
grondslag.
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Dat beleid moet beslist worden verdergezet. IIet mag niet dat het
financiële tekort van de overheid de Schatkist voortdurend in geldnood
brengt, zodat deze steeds haar heil moet zoeken in een overdreven mone-
taire financiering. IIet mag niet dat de financiering van dat tekort uit-
eindelijk afhangt van de goede wil van buitenlandse geldschieters of
dat zij de reserves aan internationale betaalmiddelen van het land zwaar
aanvreet.

Maar het staat vast dat de sanering geleidelijk zal moeten verlopen
en veel tijd zal vergen. Want uit de eigen uitgaven van de Staat en de
overdrachten die hij toestaat is een structuur gegroeid van activiteiten,
betrekkingen en inkomens. IIet overdreven expansietempo van de over-
heidsuitgaven leidde tot een hypertrofie in die structuur, waarachter in
feite een algemene gewenning zit aan voorzieningen die kosteloos worden
verdeeld maar die als een last op de gemeenschap wegen. Maar die struc-
tuur is vandaag ook een belangrijke schakel in de bestedingen, die de
bedrijfsactiviteit ondersteunt. De uitgegeven miljarden betekenen meteen
inkomens voor mensen die werken, uitkeringen voor werklozen, winsten
voor bedrijven.

Welnu, de sanering van de overheidsfinanciën brengt die goed inge-
burgerde structuur in de war. Zij vraagt immers correcties in de verdeling
van de bestedingsstroom. Als men de besteding van het nationale produkt
in nieuwe richtingen stuurt, zal dat, hoe marginaal men het ook doet,
veel weerstand oproepen; men moet de oorzaken hiervan kennen om er
met succes het hoofd aan te bieden. Onder die oorzaken is er één die
innig met het menselijke gedrag verweven is : de wijzigingen in de
structuur van de nationale bestedingen leiden, zelfs bij ongewijzigde pro-
duktie, tot overeenstemmende aanpassingen in de toewijzing van de pro-
duktiefactoren, meer in het bijzonder in de oriëntering van de beroeps-
bevolking. Deze legt zich daarbij niet goedschiks neer, want zij heeft een
groot deel van haar vroegere mobiliteit verloren als gevolg van de zeer
gespecialiseerde opleiding die ze ontving.

Deze aanpassing kan derhalve slechts trapsgewijs verlopen. Ook dan
zou de ingreep minder hard aankomen als men ze kon uitvoeren bij een
groeiend nationaal produkt. Maar dat betekent dat andere bestedingsca-
tegorieën de aflossing zouden moeten verzekeren van die welke voort-
vloeien uit de overheidsuitgaven die men aan banden moet leggen. Het
zou er natuurlijk niet gemakkelijker op worden de bestedingen van de
economische subjecten andere dan de Staat op te drijven - zoals nood-
zakelijk is - als de overheid het begrotingstekort zou trachten te beperken
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via de belastingdruk; in een recessie zou de verzwaring van deze laatste
de vraag drukken en bij het individu de motivering tot produktieve in-
spanningen verzwakken; de fiscale druk fors aanschroeven werkt trouwens
averechts, want dat is een krachtige prikkel tot belastingontduiking;
overigens gaan dan ook uit de zwarte inkomens ontstane middelen op de
vlucht. Al is het derhalve niet opportuun in een crisisperiode de totale
belastingdruk te verhogen, dan moeten de werkeliik gedragen lasten wel
op billiike ioiize worden verdeeld.

De stijging van de uitgaven die de overheid deed voor de werking
van haar diensten en de betaling van de verleende overdrachten droegen
bij tot de overdreven groei van de porticuliere en overheidsconsumptie
in verhouding tot het nationale produkt. In de jongste twee jaren zou het
aandeel van die consumptie zowat 85 pct. gebleven zijn. Het is niet via
een herstel van het particuliere verbruik dat men moet pogen de vertraging
in de staatsuitgaven goed te maken; de belangrijkheid van die bestedings-
categorie is reeds uitzonderlijk groot, zodat zij in aanmerking komt om de
gevolgen te dragen van een beleid tot begrotingssanering.

De investeringsuitgaven zijn - zoals reeds onderstreept - niet alleen
afhankelijk van de onmiddellijke bedriijsrendabiliteit maar ook van de
omzetvooruitzichten. Het spreekt vanzelf dat de verruiming van de winst-
marges voortaan nieuwe desinvesteringen zal verhinderen en de financie-
ring van de al op touw gezette projecten zal vergemakkelijken. Maar de
binnenlandse markt zal de investeringsbeslissingen zeker niet bevorderen;
zij zal verder de sporen dragen van de ingrepen die aan de gang zijn in
de overheidsuitgaven en in de inkomens. Het matigingsbeleid voor deze
laatste zou binnen bepaalde perken moeten blijven om de binnenlandse
markt niet te sterk te doen krimpen; maar in zijn geheel zal het in de
komende jaren moeten worden voortgezet, in elk geval met het doel een
nieuwe ontsporing van de produktiekosten van de Belgische economie in
vergelijking met die van haar concurrenten te vermijden.

De steun moet derhalve vooral verwacht worden van een herstel van
de bestedingen door het buitenland. Hoewel de wereldvraag stagneert en
men over haar toekomstige ontwikkeling in het ongewisse is, bevindt
zij zich nog steeds op een historisch hoog peil; aangezien de uitvoer van
het land, wegens zijn beperkte omvang, vaak maar een marginaal aanbod
levert in verhouding tot de vraag van meer uitgestrekte markten, kan men
het herstel van de nationale economie vergemakkelijken door te streven
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naar een volumeverbetering van haar handelsbalans. Zoals gezegd, is de
relatieve kostenpositie van de economie verbeterd; natuurlijk moet de
geboekte winst nu worden geconsolideerd. Maar terzelfder tijd zouden de
Belgische producenten hun concurrentiekracht nog moeten versterken door,
op andere gebieden dan dat van de prijzen, nog betere troeven uit te
spelen; zo kan men, op markten waarnaar vele landen dingen, de vruchten
plukken van inspanningen - tot vernieuwing, betere organisatie en kwa-
liteit - die niet als agressieve concurrentiemiddelen kunnen worden ge-
doodverfd.

Het blijft een feit dat het lot van de Belgische economie ook in de
toekomst fundamenteel afhankelijk zal blijven van dat van de hele wereM,
en dat zij door de internationale recessie gedeeltelijk verstoken blijft van
het resultaat van haar inspanningen.

In deze ongunstige internationale omgeving is het voor deficitlanden
moeilijk de handelsbalans te verbeteren door het exportvolume op te voe-
ren; om de stijging van hun aankopen te vertragen, gaan die landen inspan-
ningen leveren om hun binnenlandse vraag in te tomen. Terzelfder tijd
wordt de stijging van deze vraag, in diezelfde landen of elders, geremd door
maatregelen om de inflatie in te dijken, om het financiële tekort van de
overheid te verminderen of om de loonkosten te drukken. Nu is de œereld-
vraag de som van de binnenlandse bestedingen; die evoluties veroorzaken
dan ook nog meer aarzeling in de groei waarop ieder land rekent om zijn
rekening tegenover het buitenland te verbeteren en zijn produktieve in-
vesteringen opnieuw op gang te brengen.

Maakt men de som van de maatregelen van economische politiek die
elk land uitvaardigt en die dezelfde richting uitgaan, dan komt de tegen-
strijdigheid aan het licht waarvan elk nationaal beleid de kiemen draagt:
op het ogenblik dat die maatregelen zich samenvoegen, werken zij elkaar in
hun implicaties tegen.

Ruimere aizetmarkten zol men in de eerstkomende tijd niet aantreffen
in de landen die door hun financiële lasten tegenover het buitenland aan
de rand van de insolvabiliteit zijn gekomen, als zij tenminste elk op eigen
kracht hun netelige toestand moeten rechttrekken. Men moet evenmin
rekenen op de industrielanden die te kampen hebben met een aanzienlijk
tekort tegenover het buitenland. Indien nu ook alle crediteurlanden - waar
de overschotten worden geboekt die tegenover de tekorten van de andere
landen staan - zich te lang een behoudend en derhalve onvermijdelijk
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beperkend beleid zouden opleggen, zouden ze mede de inzinking van de
wereldvraag bestendigen; zii zouden er zelf het slachtoffer van worden,
zelfs al zouden ze crediteur bliicen. In deze wereldeconomie, waar de on-
derlinge aihankeliikheid sedert de iaren dertig is toegenomen met de voor-
uitgang van de communicatiemiddelen, maar waar de politieke verdeeld-
heid groter is dan toen, is het gevaarlijk dat ieder op eigen houtie ziin eco-
nomisch beleid uitstippelt, zonder enige samenhang. De terugkeer naar be-
schermende maatregelen en kwantitatieve beperkingen voor het handels-
verkeer - waar men zijn toevlucht toe nam tijdens de grote depressie
tussen de twee wereldoorlogen - zou, nu net als toen, elke opleving in
de kiem smoren. Maar het begin van de jaren dertig droeg ook het merk-
teken van andere nationale beleidsmaatregelen, die, ook al waren ze
minder brutaal, even goed remedies waren die de buur tot de bedelstaf
brachten. De wereldvraag zou nog meer aan veerkracht inboeten als alle
landen hun heil zouden zoeken in recepten die de ene aanbevelen hun
tekort aan te zuiveren, de andere het beleid voort te zetten dat hun over-
schot deed ontstaan. Als men het depressieproces in zijn mechanische
voortgang, schakel na schakel, de vrije teugel zou laten, in plaats van het
te bestrijden door een internationaal gecoördineerde actie, zou de welvaart
van de industrielanden worden bedreigd en zouden de armste landen nog
dieper wegzinken in hun ellende.

Het behoort tot de politieke verantwoordelijkheid van de Regeringen
te beslissen tot het organiseren en coördineren van een actie op wereld-
niveau. De bijdrage die de lid-staten van de Europese Economische Ge-
meenschap kunnen leveren is belangrijk. Hun stem zal des te beter ge-
hoord worden als zij zelf, onder elkaar, de verlamming, ontwrichting en
vicieuze cirkels kunnen vermijden die ontstaan als elk, kortzichtig, alleen
aan zichzelf denkt. De lid-staten mogen zich niet blind staren op hun eigen
specifieke problemen, de ene met het doel zijn voordelen te versterken
en de andere om zijn positie te verstevigen; elk van hen zou zijn doelstel-
lingen moeten bepalen in het licht van de grote gemeenschappelijke vraag-
stukken, en zo biidragen tot de onontbeerliike samenhang van het beleid
binnen de Gemeenschap. Zo versterkt, zou de actie van de hele Gemeen-
schap over veel krachtiger middelen beschikken om de crisis het hoofd te
bieden dan elk land afzonderlijk.

De centrale banken van hun kant moeten, behalve hun onmiddellijke
verantwoordelijkheid in hun land, een meer fundamentele taak van alge-
meen belang op zich nemen : samen met andere instellingen moeten zij
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waken voor de goede werking van de internationale financiële mechanis-
men, om deze te beschutten tegen het risico voor ontregeling. Die werking
dreigde onlangs in de war te lopen, en op dat ogenblik hebben zij die ver-
antwoordelijkheid doeltreffend op zich genomen. Toen belangrijke landen,
getroffen door de crisis, zware moeilijkheden hadden om zich van hun ver-
plichtingen als debiteur te kwijten, en uit vrees voor de naweeën van even-
tuele ongevallen - de gebeurtenissen in het verleden nog levendig in het
geheugen -, hebben decentrale banken van de voornaamste landen, met
de medewerking van de Bank voor Internationale Betalingen, de nodige
overgangskredieten verleend, in afwachting van de hulp van het 1nterna-
tienale Monetaire Fonds. Zo hebben zij het gevaar helpen keren. Hoe on-
ontbeerlijk deze steunacties ook waren, toch gaat het steeds om behouden-
de maatregelen, getroffen op grond van de omstandigheden van het ogen-
blik.

Nu moet men, via een akkoord onder de lid-staten, dringend overgaan
tot een institutionele versterking van de financiële middelen van de inter-
nationale instellingen; het zijn immers deze laatste die thans het best in
staat zijn om het respijt te geven dat onontbeerlijk is om geleidelijk de in-
ternationale ecenunchtsoerstoringen weg te uierken die de wereldeconomie
zo broos hebben gemaakt, nadat ze wellicht hadden vermeden dat haar
expansie vroeger was stilgevallen.

Bovendien moet die terugkeer naar meer evenwicht geschraagd wor-
den door een collectieve actie, opgezet niet volgens het beginsel ((elk voor
zich )),maar in de overtuiging dat de naties door een gemeenschappelijke
verantwoordelijkheid verbonden zijn.
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INLEIDING

Structuur

De structuur van dit verslag verschilt van die van de voorgaande
jaren.

In elk van de acht hoofdstukken, die betrekking hebben op de voor-
naamste in aanmerking genomen economische variabelen, zowel op inter-
nationaal (hoofdstuk I) als nationaal (hoofdstukken II tot VIII) vlak, gaat
de analyse voortaan uit van een beperkt aantal tabellen of grafieken
(doorlopend genummerd van 1 tot 26) die de essentiële verschijnselen be-
treffende dat hoofdstuk weergeven. Elk hoofdstuk omvat evenveel delen
als dergelijke basistabellen of -grafieken. Buiten deze laatste omvat elk deel
achtereenvolgens een methodologische commentaar, een commentaar be-
treffende de belangrijkste waargenomen ontwikkelingen en ten slotte het
geheel van de meer gedetailleerde tabellen of 'grafieken die nodig zijn om
een of ander specifiek aspect waarvan in de commentaren of in de basis-
tabel of -grafiek sprake is, toe te lichten of te staven.

De lezer kan naar elke methodologie teruggrijpen voor de definitie
van de voornaamste gebruikte economische begrippen, voor de verklaring
van de wijze waarop de verschillende tabellen of grafieken met elkaar
samenhangen en, eventueel, voor de toelichting in verband met de bronnen
en methodes door de Bank gebruikt om sommige ramingen te maken.

De opeenvolging van de hoofdstukkenen van hun basistabellen
en -grafieken ziet er derhalve uit als volgt :

HOOFDSTUK I
Tabel 1

Tabel 2

HOOFDSTUK II
Tabel 3

Tabel 4

HOOFDSTUK III
Tabel 5 :

Internationale ontwikkeling.
Bruto binnenlands produkt tegen vaste prijzen
(blz. 6).
Balans van het lopende verkeer met het buiten-
land (blz. 20).

Produktie en werkgelegenheid in België.
Toegevoegde waarde tegen vaste prijzen van de
verschillende bedrijfstakken (blz. 28). '
Aanbod van en vraag naar arbeidsplaatsen
(blz. 40).

Bestedingen en prijzen.
Bruto nationaal produkt en voornaamste beste-
dingscategorieën tegen vaste prijzen (blz. 50).
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Tabel 6

Tabel 7

HOOFDSTUK IV
Tabel 8 :

Grafiek 9

HOOFDSTUK V
Tabel 10

Tabel 11

Tabel 12

Tabellen lS.A
en lS.B :

Tabel 14 :

HOOFDSTUK VI

Tabel 15 :

Tabel 16
Tabel 17

Tabel 18

Tabel 19

Grafiek 20

HOOFDSTUK vn
Tabel 21
Tabel 22

Tabel 2S

Tabel 24

HOOFDSTUK VIn:
Tabel 25 :

Grafiek 26

Deflatoren van het bruto nationale produkt en van
de voornaamste bestedingscategorieën (blz. 60).
Voornaamste bestedingscategorieën (blz. 74).

Inkomens.
Inkomensrekening van de verschillende sectoren
(blz. 82).
Beschikbaar inkomen van de verschillende secto-
ren (blz. 92).

Grote economische sectoren.
Synthese van de verrichtingen van de particulie-
ren (blz. 96).
Synthese van de verrichtingen van de vennoot-
schappen (blz. 100).
Synthese van de verrichtingen van de overheid
(blz. 102).
Ontvangsten, uitgaven en netto financieringsbe-
hoefte van de overheid (blz. 104 en 105).
Synthese van de verrichtingen van het buitenland
met de ingezeten sectoren (blz. 116).

Transacties van de Belgisch-Luxemburgse Econo-
mische Unie met het buitenland.

Synthese van de transacties van de Belgisch-
Luxemburgse Economische Unie met het buiten-
land (blz. 120).
Lopend verkeer (blz. 124).
Kapitaalverkeer, à contant en op termijn, van de
privé-sector (blz. 132).
Contant kapitaalverkeer van de openbare sector
(blz. 136).
Netto goud- en deviezenreserves van de Nationale
Bank van België (blz. 138).
Wisselkoersen (blz. 142).

Financiële activa en verplichtingen.
Financiële rekeningen per sector (blz. 148).
Vorming van financiële activa door de particulie-
ren en vennootschappen (blz. 152).
Nieuwe verplichtingen van de vennootschappen
en particulieren (blz. 160).
Netto financieringsbehoefte van de overheid en
financieel tekort (--) of overschot (+) van haar
diverse subsectoren (blz. 164).

Financiële markten en rentetarieven.
Brutobehoeften aan middelen van de particulie-
ren, de vennootschappen en de overheid en dek-
kingselementen (blz. 174).
Rentetarieven (blz. 190).



Periodes

Wanneer gegevens voor verschillende jaren in dit verslag met elkaar
vergeleken worden, hebben ze, behoudens andersluidende aanduiding,
alle betrekking op dezelfde periode van elk van de beschouwde jaren.

Conventionele tekens

het gegeven bestaat niet of heeft geen zin

nihil of te verwaarlozen hoeveelheden

n.b. niet beschikbaar

pct. procent

p.m. pro memorie

v voorlopig

r raming : om het verloop van de verschillende belangrijke
economische gegevens betreffende België gedurende het
geheel van het jaar 1982 te kunnen beschrijven, dienden
tal van ramingen te worden gemaakt, aangezien het statis-
tische materiaal betreffende dat jaar onvermijdelijk nog
zeer fragmentarisch is. Om de banden tussen die verschil-
lende gegevens van 1982 onderling en van deze gegevens
met die van de voorgaande jaren beter te doen uitkomen,
werden ze niettemin in de tabellen opgenomen en in de
tekst vermeld op de eerste decimaal (percentages) of op
het miljard frank na. Daarbij mag evenwel niet uit het oog
worden verloren dat het slechts gaat om orden van grootte,
die enkel bedoeld zijn om de grote tendensen, die nu reeds
tot uiting blijken te komen, beter te belichten.
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HOOFDSTUK I

INTERNATIONALE ONTWIKKELING



c::;:,

Tabel l

BRUTO BINNENLANDS PRODUKT TEGEN VASTE PRIJZEN 1

1981 1982

1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982
le halfj. I 2c halfj. le halfj. I 2e halfj.

Lid-staten van de Organisatie voor
IEconomische Samenwerking en

Ontwikkeling ........................... + 0,7 - 0,2 + 4,8 + 3,8 + 4,0 + 3,1 + 1,2 + 1,5 - 0,5 + 2,4 + 0,2 - 0,8 ...
Verenigde Staten ........................ - 0,7 - 0,7 + 4,9 + 5,2 + 4,7 + 2,4 - 0,3 + 2,3 - 1,8 + 4,7 - 0,6 - 3,4 . ..
Japan ....................................... - 1,0 + 2,3 + 5,3 + 5,3 + 5,0 + 5,1 + 4,4 + 3,2 + 2,5 + 3,3 + 2,0 + 2,6 + 2,7

Europese Economische Gemeenschap . + 1,6 - 1,1 + 5,0 + 2,4 + 3,3 + 3,3 + 1,1 - 0,5 + 0,2 - 0,2 + 0,5 + 0,6 - 0,7

waarvan:

Bondsrepubliek Duitsland ............ + 0,7 - 1,6 + 5,4 + 3,1 + 3,1 + 4,1 + 1,9 + 0,2 - 1,2 + 0,1 + 0,7 - 0,6 - 4,2

Frankrijk .............................. + 3,2 + 0,2 + 5,2 + 3,1 + 3,8 + 3,3 + 1,1 + 0,2 + 1,5 + 0,4 + 2,5 + 1,4 + 0,2

Verenigd Koninkrijk .................. - 1,0 - 0,7 + 3,6 + 1,3 + 3,7 + 1,6 - 2,0 - 2,0 + 0,5 - 2,7 - 0,3 + 1,3 - 0,5

Nederland .............................. + 3,5 - 1,0 + 5,3 + 2,4 + 2,7 + 2,1 + 0,9 - 1,2 - 1,2 n.b. n.b. n.b . n.b.

Italië .................................... + 4,1 - 3,6 + 5,9 + 1,9 + 2,7 + 4,9 + 3,9 - 0,2 + 0,7 + 1,7 - 1,9 + 3,6 - 1,7

België .................................... + 4,5 - 1,8 + 5,8 + 0,8 + 3,1 + 2,4 + 2,8 - 1,1 - O,3r n.b. n.b. n.b . n.b.

Bronnen: Organisatie voor Economische Semenwerking en Ontwikkeling. Voor België : Nationaal Instituut voor de Statistdek en Nationale Bank vau België.
1 Veranderingspereentages t.O.v. het voorafgaande jaar of halfjaar; in het laatste geval zijn de percentages berekend op grond van voor seizoeninvloeden verbeterde halfjaarlijkse cijfers en

op jaarbasis uitgedrukt. Voor de Verenigde Staten, Japan en de Bondsrepubliek Duitsland hebben de cijfers van 1982 betrekking op het bruto nationale produkt.



COMMENTAAR BIJ TABEL 1 :

BRUTO BINNENLANDS PRODUKT TEGEN VASTE PRIJZEN

A. Methodologie

a) De percentages die in tabellworden vermeld voor de groei, tegen vaste
prijzen, van het bruto binnenlandse produkt of, voor sommige landen, van het bruto
nationale produkt, weerspiegelen het verloop in volume van de economische activiteit
in de geïndustrialiseerde wereld. De cijfers betreffende 1982 zijn ramingen van de
Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling en dateren van
november 1982; zoals uit tabel 1.1 blijkt, liggen zij aanmerkelijk lager dan de ramin-
gen voor datzelfde jaar die vroeger door die instelling waren gepubliceerd.

b) Het verloop van de economische activiteit in elk van de landen die deel
uitmaken van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling
oefende natuurlijk invloed uit op de uitvoer van de andere lid-staten en van
de landen buiten het gebied; maar het onderging tegelijk ook de weerslag van de
veranderingen in de activiteit van die landen, namelijk via de invoer van deze laatste.
Tabel 1.2 geeft de ontwikkeling weer van de goedereninvoer tegen vaste prijzen.

c) Het verloop van de reële economische activiteit was in ruime mate bepalend
voor dat van de werkloosheid. Maar andere factoren hebben eveneens een belang-
rijke rol gespeeld, zoals de aanhoudende stijging van de beroepsbevolking, de
bewegingen in de arbeidsproduktiviteit en de maatregelen die in sommige landen
werden getroffen ter uitvoering van specifieke programma's ter bevordering van de
werkgelegenheid. De in grafiek 1.3 verwerkte statistische gegevens betreffende de
werkloosheid komen van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ont-
wikkeling; deze heeft ze zoveel als nodig was aangepast om ze in overeenstemming
te brengen met de internationale definitie van het Internationale Arbeidsbureau en
om de continuïteit in de tijd in stand te .houden. Dit betekent evenwel niet dat de
werkloosheidsgegevens voor de verschillende landen en geografische gebieden in alle
opzichten met elkaar kunnen worden vergeleken. Met enig voorbehoud kan men
er zich wel van bedienen om het verloop van de werkloosheid in elk van de landen
of gebieden afzonderlijk te bestuderen.

d) De economische eonjunctuur heeft eveneens een uitwerking gehad op de
inflatie in de wereld. In grafiek IA wordt de inflatiegraad gemeten aan de hand
van de veranderingen in procenten van de indexcijfers van de consumptieprijzen.

e) De hiervoor vermelde ontwikkelingen zijn ten dele de oorzaak en ten dele
het gevolg van de ontwikkeling van de overheidsontvangsten en -uitgaven. In dit
verband blijkt uit tabel 1.5 de evolutie van de netto financieringsbehoefte van de
overheid, in procenten van het bruto binnenlandse produkt, in de zeven belangrijkste
geïndustrialiseerde landen van de Organisatie voor Economische Samenwerking en
Ontwikkeling.
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f) Ten slotte kunnen deze ontwikkelingen bezwaarlijk worden onderzocht zonder
rekening te houden met het monetaire beleid dat de laatste jaren werd gevoerd en
met het renteverloop. Grafiek 1.6 geeft een overzicht van de rentetarieven voor de
deposito's in de belangrijkste Euro-valuta's; men mag het verloop ervan beschouwen
als representatief voor dat van de rentetarieven op de binnenlandse geldmarkten
in de betrokken landen; voor de Franse frank nam men echter direct een binnen-
landse rentevoet in aanmerking, omdat de schommelingen in de rente van de Euro-
Franse frank in sommige periodes afweken van die in de binnenlandse tarieven
wegens beperkingen op het kapitaalverkeer.

g) Het merendeel van de in hoofdstuk I gebruikte tabellen en grafieken vermeldt
bij wijze van vergelijking de gegevens betreffende België. Deze worden evenwel
niet afzonderlijk gecommentarieerd, aangezien zij uitgebreid worden behandeld in
de volgende hoofdstukken.

B. Belangrijkste ontwikkelingen

Aan de hand van tabellkunnen volgende belangrijke vaststellingen
worden gedaan :

a) In 1982 zou de economische activiteit in het geheel van de landen
van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling
achteruit zijn gegaan, nadat in elk van de twee voorgaande jaren een
groei was opgetekend die nauwelijks hoger lag dan 1 pct. In de Verenigde
Staten zou het bruto nationale produkt gedaald zijn met 1,8 pct., dit is
de belangrijkste jaarlijkse inkrimping sedert de tweede wereldoorlog. In
Japan en de Europese Economische Gemeenschap vertoonde de economie
nog een zekere groei, maar in eerstgenoemd land was hij bescheiden in
vergelijking met die welke sedert de eerste aardolieschok was verwezen-
lijkt, en in de Europese Gemeenschap was hij nauwelijks merkbaar en
niet toereikend om het in 1981 opgelopen verlies goed te maken.

b) De hiervoor beschreven ontwikkelingen in verband met de econo-
mische activiteit vielen overal sterk tegen, zoals blijkt uit tabel 1.1.
Omstreeks het midden van 1981 voorzag de Organisatie voor Economische
Samenwerking en Ontwikkeling voor het geheel van de lid-staten in
1982 nog eengroei met ongeveer 2 pct. : die prognose moest herhaal-
delijk neerwaarts worden herzien, en werd ten slotte negatief, vermits
het activiteitsverloop bijzonder ongunstig was' in de eerste helft van
het jaar en het in de tweede helft verwachte herstel uitbleef. In de
Verenigde Staten was de ontwikkeling het meest teleurstellend in verge-
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lijking met wat was verwacht. De recessie deed er zich ten volle gevoelen
in de eerste helft van 1982, toen de bedrijven hun investeringsuitgaven
- zowel in vast kapitaal als in voorraden - verminderden, terwijlook de
gezinnen hun rentegevoelige bestedingen - inzonderheid die voor de
bouw van woningen en voor de aankoop van duurzame verbruiksgoe-
deren - afremden. In het tweede halfjaar ging de economische activiteit
niet meer achteruit, maar was er evenmin enige vooruitgang te bespeuren.
In de Europese Economische Gemeenschap daarentegen werd in het
eerste halfjaar nog een groei verwezenlijkt, maar hij werd gevolgd door
een teruggang in het tweede halfjaar. Alleen Frankrijk is aan die teruggang
ontsnapt, onder meer doordat er tot in de zomer een duidelijk expansief
beleid werd gevoerd.

c) De economische activiteit in de landen van de Organisatie voor
Economische Samenwerking en Ontwikkeling leed onder de zwakheid van
de vraag naar hun produkten vanwege derde landen. Deze werden zelf
zwaar getroffen door de crisis, en dat drukte hun import: uitgedrukt tegen
vaste prijzen zou de goedereninvoer van de landen van de Organisatie van
Olie-exporterende Landen in 1982 gestagneerd hebben, terwijl hij het voor-
afgaande jaar met meer dan 20 pct. was gestegen; die van de overige ont-
wikkelingslanden, die van 1979 tot 1981 met zowat 6 pct. was toegenomen,
zou gedurende het verslagjaar daarentegen met hetzelfde percentage
zijn teruggelopen (tabel 1.2). Bovendien hadden de middelmatige econo-
mische prestaties van de landen van de Organisatie voor Economische
Samenwerking en Ontwikkeling beslist een ongunstige uitwerking op hun
eigen goedereninvoer tegen vaste prijzen : die van de Verenigde Staten,
waar de recessie het hevigst was, zou in 1982 met ongeveer 6 pct. zijn
verminderd; die van Japan en van de Europese Economische Gemeenschap
zou tegenover 1981 slechts licht zijn toegenomen en tussen het eerste en
tweede halfjaar duidelijk zijn gedaald.

d) Het ongunstige verloop van de economische activiteit was ramp-
spoedig voor de werkgelegenheid in de geïndustrialiseerde wereld. Om
die reden onder meer heeft de werkloosheid (grafiek 1.3) er haar snelle
stijging voortgezet; tegen het einde van 1982 trof zij ongeveer 8,5 pct. van
de beroepsbevolking, wat een nieuw hoogtepunt betekent voor de periode
na de tweede wereldoorlog.

Die verslechtering kwam in alle landen tot uiting, zij het in uiteen-
lopende mate; zij was zeer belangrijk in de Verenigde Staten, maar zeer
gering in Japan; zij was eveneens aanzienlijk in de lid-staten van de
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Europese Economische Gemeenschap die in grafiek 1.3 voorkomen, behalve
in Frankrijk.

e) Door de verscherping van de economische crisis in de wereld werd
de prijsdruk op de wereldmarkten zwakker, zowel voor de energiepro-
dukten als voor de andere grondstoffen, en verloren ook de binnenlandse
factoren van prijsstijging aan kracht in de lid-staten van de Organisatie
voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling. In deze landenzone
is het inflatietempo, gemeten aan de hand van het verloop van de
consumptieprijzen, aldus teruggelopen tot 6,9 pct. tussen november 1981
en november 1982, tegen 10,6 pct. het voorgaande jaar (grafiek 1.4). De
daling van het inflatietempo was vrij regelmatig gedurende het hele ver-
slagjaar.

Zij was evenwel niet overal even belangrijk. In de Verenigde Staten
was de vermindering aanzienlijk; tussen december 1981 en december 1982
viel het inflatietempo er terug tot 3,9 pct., nadat het in 1981 gemiddeld
10 pct. had overtroffen. Dat gunstige resultaat is toe te schrijven aan de
verzwakking van de economische activiteit, die op haar beurt ten dele
verband hield met het strenge monetaire beleid dat nog gedurende een
groot deel van het verslagjaar werd voortgezet. Japan, waar de inflatie in
1981 reeds de helft lager lag dan in de rest van de geïndustrialiseerde
wereld, boekte een vooruitgang die, hoewel duidelijk, uiteraard minder
spectaculair was. In de Europese Economische Gemeenschap, waar het
inflatietempo tussen november 1981 en november 1982 8,6 pct. bereikte,
waren de inflatieresultaten heel wat minder gunstig dan in de twee eerst-
genoemde landen. In verscheidene lid-staten van de Gemeenschap lagen
de gewogen gemiddelde wisselkoersen in 1982 aanmerkelijk beneden die
van 1981, wat een opwaartse druk veroorzaakte op de prijzen van de inge-
voerde goederen en diensten, die een aanzienlijk deel van de middelen van
die landen vertegenwoordigen. Binnen de Gemeenschap zelf kwamen de
verschillende inflatiepercentages dichter bij elkaar. In de landen waar het
voorgaande jaar een forse inflatie was opgetekend - zoals Italië, Frankrijk
en het Verenigd Koninkrijk - liep zij aanmerkelijk terug; in het Verenigd
Koninkrijk daalde het inflatietempo zelfs tot minder dan 6,5 pct., wat se-
dert 1970 niet meer was gebeurd. Niettemin bedraagt de prijsstijging in
Frankrijk en vooral in Italië nog altijd een veelvoud van die in de Bonds-
republiek Duitsland en Nederland, waar zij ongeveer 5 pct. bereikt.

f) In de zeven belangrijkste lid-staten van de Organisatie voor Econo-
mische Samenwerking en Ontwikkeling onderging de netto financierings-
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behoefte van de overheid (tabel 1.5) in 1982 de weerslag van de recessie,
die een versnelling teweegbracht in de stijging van de conjunctuurgevoe-
lige uitgaven en een vertraging in die van de fiscale en parafiscale ont-
vangsten. De netto financieringsbehoefte van de overheid, uitgedrukt in
procenten van het bruto binnenlandse produkt, is daardoor fors gestegen
in de Verenigde Staten, Canada en Frankrijk. De maatregelen inzake be-
grotingsbeleid, in die landen getroffen om de economie aan te zwengelen,
hebben eveneens bijgedragen tot die verruiming van de netto financierings-
behoefte.

In de vier overige landen daarentegen kreeg het begrotingsbeleid een
meer beperkend karakter, met het doel de overheidsfinanciën op middel-
lange termijn te saneren, en slaagde de overheid erin ofwel haar netto
financieringsbehoefte enigszins te verminderen, zoals in Japan, ofwel ze
te stabiliseren, zoals in het Verenigd Koninkrijk, de Bondsrepubliek Duits-
land en Italië.

g) Zoals blijkt uit grafiek 1.6, warende rentetarieven voor de korte
termijn van begin 1979 tot midden 1981 fundamenteel opwaarts gericht.
Die rentestijging volgde op een verstrakking van het monetaire beleid
in de Verenigde Staten en in het Verenigd Koninkrijk, die zo hun binnen-
landse inflatie trachtten af te remmen omdat zij daarin een noodzakelijke
voorwaarde voor elk duurzaam herstel zagen. Het merendeel van de overige
grote geïndustrialiseerde landen, die doorgaans een weinig rooskleurige
lopende betalingsbalans hadden en het zich niet konden veroorloven hun
munt te sterk te laten depreciëren - want dat kon hun ten gevolge van de
tweede aardolieschok reeds fors oplopende inflatie nog verergeren -, wer-
den eveneens gedwongen een beperkend monetair beleid te voeren, waar-
door de forse rentestijging een internationaal verschijnsel werd. Hoewel
dat beleid, uit het oogpunt van de strijd tegen de inflatie, duidelijk succes
had, vertoonde het eveneens nadelen. Het was waarschijnlijk een van de
oorzaken van de recessie, door zijn afremmende uitwerking op de binnen-
landse bestedingen van de geïndustrialiseerde landen en op hun uitvoer
naar de landen of groepen van landen met de grootste schuldenlast. Im-
mers, het was ten dele de verzwaring van de rentelasten die deze landen -
waaronder een groot aantalontwikkelingslanden - ertoe gedwongen heeft
het evenwicht op hun lopende betalingen te herstellen door een verminde-
ring van hun invoer. De precaire toestand van die landen vergrootte boven-
dien het insolvabiliteitsrisico voor hun voornaamste schuldeisers en wekte
dus de vrees voor het uitbreken van een internationale financiële crisis.
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De rentetarieven voor de deposito's in de meeste Euro-valuta' sbe-
reikten hun hoogtepunt in de loop van 1981; sindsdien is de algemene ten-
dens, die de evolutie op de nationale geldmarkten weerspiegelt,duidelijk
neerwaarts gericht.

Voor de dollar werd die daling in 1982 onderbroken tot in de zomer,
maar sindsdien ging zij krachtig door, wellicht onder invloed van de ver-
zwakking van de kredietvraag, die zich aftekende met de verscherping van
de recessie en de toename van de reële rentetarieven, die door de plotse-
linge inflatievertraging tot een zeer hoog peilopliepen. Bovendien heeft
de Federal Reserve, gelet op die economische context, haar monetair
beleid geleidelijk versoepeld, waardoor de daling van de tarieven werd
versterkt. In een zeker aantal andere landen - in de Bondsrepubliek
Duitsland, Nederland, Zwitserland en het Verenigd Koninkrijk - verliep
de rentedaling regelmatiger sinds eind 1981. In die landen vertoonde
het lopende saldo tegenover het buitenland een snelle verbetering, ofwel
was het er nog ruim bevredigend; zij moesten derhalve minder vrezen
dat de wisselkoers van hun munt onder druk zou komen van kapitaaluitvoer
op gang gebracht door een toenemend renteverschil ten gunste van de
dollar. Zij waren in die omstandigheden dan ook in staat meer aandacht
te besteden aan hun nationale doelstellingen bij het voeren van het geld-
beleid. In Frankrijk en België daarentegen moest de dalende beweging,
wegens de druk op de wisselkoers, tijdelijk worden onderbroken- in het
tweede kwartaal van het jaar.

In Japan ten slotte zijn de rentetarieven voor de korte termijn sinds
twee jaar nauwelijks veranderd; daar hadden zij hun maximum echter al
bereikt in het midden van 1980 en was een duidelijke daling reeds moge-
lijk gebleken gedurende de tweede helft van dat jaar, zodat zij sedert
het begin van 1981 aanmerkelijk onder de tarieven in de voornaamste
andere landen lagen.
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Tabel 1.1

VOORUITZICHTEN INZAKE HET BRUTO BINNENLANDSE PRODUKT l

TEGEN VASTE PRIJZEN IN 1982

(Veranderingspercentages t.O.V. 1981)

Vooruitzichten daterend van

mei 1981 I novamber 1981 I mei 1982
I

november 1082

Lid-staten van de Organisatie voor Econo- I
mische Samenwerking en Ontwikkeling + 2,0 + 1,0 + 0,5 - 0,5

Verenigde Staten .............................. + 1,0 - 0,5 - 1,5 - 1.8

J'apan .......................................... + 4,0 + 3,8 + 2,0 + 2,5

Enropese Economische Gemeenschap ...... + 1.5 + 1,5 + 1,3 + 0,2

Bron : Orga.nisatie voor Economische Sa.menwerking en Ontwikkeling.
1 Bruto nationaal produkt voor de Verenigde Staten, Japan en sommige landen van de Europese Economische Gemeénschep.
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Tabel 1.2

GOEDERENINVOER TEGEN VASTE PHIJZEN 1

1981 1982
1979 1980 1981 1982

I I
le halIjaar 2e halfjaar Ie halfjaar 2e halfjaar

Lid-staten van de Organisatie voor Econo-
mische Samenwerking en Ontwikkeling + 8.6 ... - 0.3 . .. - 1.1 + 6,4 - 0,1 - 3,6

waarvan:

Verenigde Staten ........................... + 2,7 - 3,8 + 7,4 - 5,9 +11,3 +19,9 -17,0 - 2,3

Japan ....................................... +11,5 - 6,1 - 2,2 + 1.4 - 1.1 ... + 7.8 - 9.0

Europese Economische Gemeenschap .. +10,8 + 1,9 - 2,6 + 2,3 - 6.0 + 5,7 + 4,9 - 4,2

Organisatie van Olie-exporterende Landen -10,0 +11,5 +22,4 ... +29,0 +21,1 - 5,1 - 7.8

Overigeontwikkelingslanden ............... + 6,5 + 5,9 + 6,3 - 6.0 + 7.6 + 1.4 - 9,7 - 5,3

Overige landen 2 .............................. + 4,0 + 3,4 - 0.1 - 1,0 - 0,5 + 0,8 - 0,9 - 0.7

Totaal .......................................... + 6.5 + 1,9 + 2.1 - 1.0 + 2,1 + 6,0 - 1.9 - 3,8

Bron : Europese Economische Gemeénschep.

1 Veranderingspercentnges t.o.v. het voorafgaande jaar of halfjaar ; in het laatste geval zijn de percentages berekend op grond van voor seizoeninvloeden verbeterde cijfers en op jaarbasis
uitgedrukt.

2 Hoofdzakelijk landen met een centraal geleide planeconomie.



Grafiek 1.3

WERKLOOSHEID

(In procenten van de beroepsbevolking)
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Bron : Orga.nÏ£latie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling.
1 Trimestriële gemiddelden van de voor seizoeninvloeden verbeterde maandcijfers.
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Grafiek 1.4

CONSUMPTIEPRIJZEN 1
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Bronnen : Europese Economische Gemeénschep en lid-staten van de Organisatie voor Economische Samenwerking en
Ontwikkeling : Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling. Verenigde Staten : U.S. Bureau
of Labor, Japan : Prime Minister's Office. Italië : Istituto Centrale di Statistica. Frankrijk : Institut National
de la Statistique et des Etudes Economiques. België : Ministerie van Economische Zaken. Verenigd Koninkrijk:
Ministry of Labour. Bondsrepubliek Duitsland : Statistisches Bundesamt. Nederland : Centraal Bureau voor
de Statistiek.

1 VeranderÏngspercentages van de cijfers van de laatste maand va.n ieder kwartaal t.o.v. het peil dat een jaar voordien
bereikt was. Laatste periode : november 1982 voor de Europese Economische Gemeenscbep, de lid-staten van de
Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling en Japan.



Tabel 1.5

NETTO FINANCIERINGSBEHOEFTE (--) OF -VERMOGEN (+)
VAN DE OVERHEID

(In procenten van het bruto binnenlandse produkt)

1978 1979 1980 1981 1982

Verenigde Staten 1 ................................. + 0,6 1,3 I,D 3,7
Canada ............................................. 3,1 2,0 2,1 1,3 6,4
Japan 1 ............................................. b,5 4,8 4,2 3,9 3,3
Bondsrepubliek Duitsland ........................ 2,5 2,7 3,1 4,0 4,1
Frankrijk .......................................... 1,9 0,7 + 0,3 1,6 2,9
Verenigd Koninkrijk .............................. 4,2 3,1 3,2 2,0 2,0
Italië ................................................ 9,7 9,3 8,3 -11,9 -12,2

Totaal van de zeven landen ..................... 2,4 1,8 2,4 - 2,5 - 4,1

Bron : Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling.
1 In procenten van het bruto nationale produkt.
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Grafiek 1.6

(Procenten)

RENTE VOOR DRIEMAANDSDEPOSITO'S IN EURO-VALUTA'S l
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1 Jaren 1974 tot 1980 : teimestriële gemiddelden VBn de dagelijkse rentetarieven.
Jaren 1981 en 1982 : maa.ndelijkse gemiddelden van de dagelijkse rentetarieven.

2 Interbankenrente voor de stalling, voor drie maanden, tegen wissels.
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Tabel2
BALANS VAN HET LOPENDE VERKEER MET HET BUITENLAND

(Miliarden dollars t'an de Verenigde Staten)

p.m. 1982
1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 in doUMS

van 1981
I

Lid-staten van de Organisatie voor Economische
Samenwerking en Ontwikkeling .................. - 23,2 + 5,1 - 15,3 - 21,7 + 12,3 - 27,7 - 69,1 - 31,0 - 38,5 - 46,0
Verenigde Staten .................................... + 4,9 + 18,3 + 4,4 - 14,1 - 14,8 - 0,5 + 1,5 + 4,5 - 8,7 - 8,7
Frankrijk ............................................. - 3,9 + 2,7 - 3,4 - 0,4 + 7,0 + 5,2 - 4,2 - 4,7 - 11,5 - 13,9
Verenigd Koninkrijk ................................. - 7,8 - 3,4 - 1,6 ... + 2,0 - 1,8 + 6,7 + 12,1 + 4,5 + 5,2
Australië ............................................. - 2,9 - 1,1 - 2,0 - 3,1 - 4,5 - 2,8 - 4,0 - 8,5 - 10,0 - 11,4
Denemarken ....................................... - 0,9 - 0,6 - 2,0 - 1,8 - 1,5 - 2,9 - 2,5 - 1,9 - 2,5 - 2,9

t-o I Bondsrepubliek Duitsland ........................ + 10,3 + 4,0 + 3,9 + 4,1 + 9,0 - 6,0 - 16,3 - 7,3 - 0,2 - 0,2
0 Canada ................................................ - 1,5 - 4,7 - 3,9 - 4,0 - 4,3 - 4,2 - 0,9 - 4,5 + l,a + l,a

Nederland .......................................... + 2,2 + 2,0 + 2,7 + 0,6 - 1,5 - 2,0 - 2,6 + 3,1 + 6,2 + 6,7
Japan ................................................ - 4,7 - 0,7 + 3,7 + 10,9 + 16,5 - 8,8 - 10,7 + 4,8 + 6,5 + 7,4
Italië ................................................ - 8,0 - 0,6 - 2,8 + 2,5 + 6,2 + 5,5 - 9,7 - 8,1 - 5,5 - 6,6

+ 0,2 + 2,6 + 3,5 + 3,4 + 4,4 + 2,4 - 0,5 + 2,6 + 3,5 + 3,6
Oostenrijk .......................................... - 0,5 - 0,2 - 1,3 - 2,6 - 1,1 - 1,1 - 1,7 - 1,4 - 0,5 - 0,5
Belgisch-Luxemburgse Economische Unie ...... + 0,8 + 0,2 + 0,4 - 0,6 - 0,8 - 3,0 - 4,9 - 4,0 - 3,Or - 3,8r

Organisatie van Olie-exporterende Landen ...... + 59,5 + 27,0 + 37,0 + 29,0 + 4,0 + 61,0 +115,0 + 67'01 + 2,0
Overige ontwikkelingslanden ........................ - 26,0 - 30,0 - 18,0 - 13,0 - 23,0 - 38,0 - 63,0 - 73,0 - 63,0

Overige landen l ....................................... - 9,5 - 18,0 - 13,0 - 8,0 - 9,0 - 4,0 - 11,0 - 10,0 1- 2,0
'rotaal ................................................... + 0,8 - 15,9 - 9,3 - 13,7 - 15,7 - 8,7 - 28,1 - 47,0 -101,5

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

1 Hoofdzakelijk landen met een centraal geleide planeconomie.



COMMENTAAR BIJ TABEL 2 :

BALANS VAN HET LOPENDE VERKEER
MET HET BUITENLAND

A. Methodologie

a) De in tabel 2 vermelde saldi van de lopende transacties zijn alle uitgedrukt
in een gemeenschappelijke valuta, namelijk de dollar van de Verenigde Staten. Op
die wijze kunnen de saldi van elk land of elke groep van landen worden vergeleken en
samengeteld. Dit heeft evenwel tot gevolg dat de veranderingen van de saldi in
de tijd ten dele voortvloeien uit schommelingen van de koersen van de valuta's van
de betrokken landen ten opzichte van de dollar, wat een vertekend beeld kan geven
van de werkelijke ontwikkelingen van die saldi in nationale munt. In 1982 zijn alle
valuta's van de lid-staten van de Organisatie voor Economische Samenwerking en
Ontwikkeling gedeprecieerd ten opzichte van de dollar. In dergelijk geval zien de
landen die in 1981 een tekort hadden, dat tekort in 1982 verminderen, wanneer het
in dollars wordt uitgedrukt, in de veronderstelling dat hun lopende saldi uitgedrukt
in nationale valuta's intussen niet gewijzigd zijn. Dat is eveneens het geval voor een
land dat aanvankelijk een overschot had. Om dat nadeel voor 1982 te vermijden en
een betere vergelijking met 1981 mogelijk te maken, werden in de laatste kolom
van tabel 2, naast de saldi van 1982 uitgedrukt in dollars tegen de wisselkoersen van
het jaar, dezelfde saldi opgenomen in dollars maar tegen de koersen die in 1981
golden.

b) Aangezien het lopende overschot van een land onvermijdelijk gepaard gaat
met een gelijkwaardig lopend tekort in andere landen, zou de som van de lopende
saldi op wereldniveau in beginsel gelijk moeten zijn aan nul. Uit tabel 2 blijkt
evenwel dat dit doorgaans niet het geval is : het wereldsaldo is structureel negatief,
en in de loop van de laatste drie jaar is het krachtig toegenomen. Dat is vooral het
gevolg van vergissingen en van verschillen in de statistieken - in hoofdzaak op
het gebied van het dienstenverkeer, met inbegrip van de inkomsten uit investeringen,
en op dat van de overdrachten van de overheid - die belangrijker kunnen geworden
zijn, gelet op de forse verhoging van de bruto-ontvangsten en -uitgaven van die
soort transacties gedurende de jongste jaren. Een andere reden waarom boven-
genoemd saldo bijzonder hoog is voor de meest recente jaren - en a fortiori voor
het verslagjaar, waarvoor de gegevens nog gedeeltelijk op ramingen berusten - is
blijkbaar het nog zeer voorlopige karakter van de statistieken betreffende de landen
die geen lid zijn van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwik-
keling.

B. Belangrijkste ontwikkelingen

Aan de hand van tabel 2 kunnen volgende belangrijke vaststellingen
worden gedaan :
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a) Het tekort in het lopende verkeer van het geheel van de lid-staten
van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling, dat
in 1980, na de tweede aardoliecrisis, het recordcijfer van 69,l miljard
dollar had bereikt en dat in 1981 met meer dan de helft was verminderd
tot 31 miljard dollar, is in 1982 opnieuwopgelopen : het bereikte bijna
39 miljard dollar. In dollars van 1981 zou het tekort van 1982 zelfs
46 miljard dollar hebben bereikt, wat een verslechtering is met 15 miljard
dollar.

Die ongunstige evolutie vloeit voort uit twee tegengestelde bewe-
gingen : enerzijds een verbetering van de ruilvoet, vooral toe te schrijven
aan een daling van de internationale noteringen voor de aardolie en de
andere grondstoffen, en anderzijds een verslechtering van het lopende
verkeer in volume.

In de lid-staten afzonderlijk was de ontwikkeling vrij heterogeen,
vooral doordat de factoren die het volumeverloop beïnvloeden een ver-
schillende intensiteit hadden of zelfs in tegengestelde richtingen werkten
naar gelang van de landen. De balans van het lopende verkeer verslechterde
in de Verenigde Staten, Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk, Australië en
Denemarken. In laatstgenoemd land was die verslechtering vrij beperkt
en hield ze vooral verband met de toegenomen rentebetalingen op de
buitenlandse schuld van de overheid. In de Verenigde Staten, Frankrijk
en het Verenigd Koninkrijk was de achteruitgang duidelijker; In eerst-
genoemd land had ze uitsluitend te maken met een afbrokkeling van de
concurrentiepositie en in het tweede alleen met een relatieve verbetering
van de economische activiteit, gesteund door een economisch expansie-
beleid dat een andere richting uitging dan dat van de andere landen; in het
Verenigd Koninkrijk hebben zowel de concurrentiepositie als de binnen-
landse vraag een negatieve invloed uitgeoefend.

Daarentegen deed zich een duidelijke verbetering voor in de lopende
balans van de Bondsrepubliek Duitsland en van Canada : na een aan-
zienlijk tekort in 1981 is het eerste land erin geslaagd vrijwel het evenwicht
te herstellen, het tweede een overschot te boeken; in beide landen ver-
beterde het volumeverloop van het lopende verkeer. Ook in een reeks
andere landen, zoals Nederland, Japan, Italië, Zwitserland, Oostenrijk en
de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie, zou de lopende balans ver-
beterd zijn.

b) De lid-staten van de Organisatie van Olie-exporterende Landen
konden in elk van de jongste jaren een belangrijk overschot in het lopende
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verkeer boeken; in 1982 is dat overschot vrijwel volledig verdwenen ten
gevolge van de zwakke noteringen voor de aardolie, de daling van het
uitgevoerde volume van dat produkt en de handhaving van de invoer-
uitgaven op een hoog peil.

De structurele groei van het tekort in het lopende verkeer van de
overige ontwikkelingslanden nam een einde in 1982. Naar hoeveelheid
gemeten slaagden die landen er nog in bun uitvoer te verhogen, terwijl
ze hun invoeruitgaven konden intomen. Deze afremming was onontbeerlijk
wegens de vermindering van hun uitvoerontvangsten - te wijten aan de
daling van de grondstoffenprijzen - en de aanzienlijke verzwaring van de
rentelasten van hun buitenlandse schuld. In verscheidene van die landen,
zowel trouwens als in sommige landen van Oost-Europa, leverde de her-
financiering van de bestaande schulden moeilijkheden op, zodat een her-
schikking van de buitenlandse schuld in sommige gevallen - onder meer
in Latijns-Amerika - onontkoombaar bleek. De financiële moeilijkheden
die aldus in 1982 rezen, hebben ook bijzondere interventies van de centrale
banken - rechtstreeks of via de Bank voor Internationale Betalingen -
of van het Internationale Monetaire Fonds noodzakelijk gemaakt. De tal-
rijke discussies die aan de gang waren over de internationale monetaire
samenwerking, inzonderheid die omtrent de verruiming van de middelen
van het Internationale Monetaire Fonds, werden door die moeilijkheden
terzelfder tijd gestimuleerd en versneld.

c) Zoals blijkt uit grafiek 2.1, nam de stijging van de gewogen gemid-
delde koers van de dollar van de Verenigde Staten tussen eind 1981 en
november 1982 spectaculaire afmetingen aan; zij benaderde 17 pct., nadat
zij in de loop van het voorgaande jaar meer dan 10 pct. had bedragen.
De dollar werd steviger in vergelijking met alle in grafiek 2.1 vermelde
valuta' s. Die sterkte van de dollar was onder meer het gevolg van de
nog gunstige resultaten die voor het lopende verkeer werden geboekt
gedurende de eerste negen maanden van 1982 en van de verruiming,
in de eerste helft van het jaar, van het verschil tussen de - vrijwel sta-
biele - Amerikaanse rentepercentages en de neerwaarts gerichte buiten-
landse tarieven. In die omstandigheden vloeide veel kapitaal naar de Ver-
enigde Staten - in hoofdzaak uit de staten aangesloten bij de Organisatie
van Olie-exporterende Landen -, te meer daar de dollar klaarblijkelijk
de munt was waarin men vluchtte wegens de toenemende politieke
onstabiliteit in een bepaald aantal landen. Dat kapitaalverkeer naar de
Verenigde Staten nam niet alleen de vorm aan van kortlopende beleg-
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gingen, maar ook van langlopende transacties, zoals directe investeringen
en aankopen van aandelen en obligaties.

De dollarkoers liep evenwel duidelijk terug in december, wellicht in
verband met de merkelijke verslechtering van het lopende verkeer aan het
eind van 1982 en met de snelle daling, sedert de zomer, van de Ameri-
kaanse rentetarieven.

De gewogen gemiddelde koers van de yen en van de Zwitserse
frank vertoonde tot in oktober 1982 een forse daling. Deze deed zich
voor ondanks het aanzienlijke overschot in het lopende verkeer van Japan
en van Zwitserland, en kan worden verklaard door het zeer lage peil
van de rentetarieven in die twee landen. Tegen eind 1982 deed zich echter
een ommekeer voor : de gewogen gemiddelde koers van de twee betrokken
valuta' s begon te stijgen, omdat het lopende verkeer met een overschot
bleef sluiten, terwijl in de Verenigde Staten een tekort aan het licht kwam,
en ook omdat het renteverschilvoor de korte termijn verminderde en,
in Japan, het netto langlopende kapitaalverkeer naar het buitenland minder
groot werd.

Binnen de Europese Economische Gemeenschap veranderde de ge-
wogen gemiddelde koers van het pond sterling gedurende het grootste
deel van het jaar nauwelijks, maar tegen het einde ervan zakte zij aan-
zienlijk. De gewogen gemiddelde koers van de Belgische frank, de Franse
frank en de Italiaanse lire daalde - in al deze landen sloot het lopende
verkeer met een tekort - terwijl die van de Duitse mark en de Neder-
landse gulden steeg. Het relatieve verloop van die vijf valuta's houdt ver-
band met de veranderingen die in 1982 werden aangebracht in de spil-
koersen in het Europese Monetaire Stelsel. In februari werden de Belgische
en de Luxemburgse frank enerzijds en de Deense kroon anderzijds gede-
valueerd met respectievelijk 8,5 en 3 pct. tegenover alle andere valuta's
van het stelsel. In juni werden de Duitse mark en de Nederlandse gulden
gerevalueerd met 4,25 pct. in vergelijking met de Belgische en Luxem-
burgse frank, de Deense kroon en het Ierse pond, terwijl de Franse frank
en de Italiaanse lire tegenover deze vier valuta's werden gedevalueerd
met respectievelijk 5,75 en 2,75 pct.
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Grafiek 2,1
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HOOFDSTUK II

PRODUKTIE

EN WERKGELEGENHEID IN BELGIE



Tabel 3

TOEGEVOEGDE WAARDE TEGEN VASTE PRIJZEN VAN DE VERSCHILLENDE BEDRIJFSTAKKEN

(Veranderingspercentages t.O.V. het voorafgaande jaar)

to
(Xl

1974

I
1975 1976 1977

I
1978 1979

I
1980

I
1981 1982 T

!

I

Bruto binnenlands produkt l .••..•....••••• + 4,5 - 1,8 + 5,8 + 0,8 + 3,1 + 2,4 + 2,8 - 1,1 - 0,3
waarvan:

land- en bosbouw, visserij ............... + 3,9 - 15,0 - 4,0 + 3,1 + 10,5 + 0,3 + 2,5 + 4,7 + 6.7
industrie 2 ................................. + 4.7 - 5,9 + 8,0 + 1,3 + 1,4 + 4,2 - 0,9 - 3,0 + 0,4
bouwnijverheid ........................... + 4,2 - 0,2 + 6,5 + 2.5 + 0,8 - 3,4 + 5,0 - 18,7 - 8,5
conjunctuurgevoelige verhandelbare

diensten 3 .............................. + 4,0 - 3,6 + 5.5 + 0,3 + 3,7 + 4,3 + 2,9 - 1,5 - 0,7
weinig conjunctuurgevoelige verhandel-

bare diensten 4 ••••••••••••••••••••••••••• + 2,0 + 4,9 + 4,0 + 2,8 + 2,2 + 2,3 + 2,5 + 1,6 + 0,8
niet-verhandelbare diensten 5 ............ + 4,9 + 2,2 + 4,1 + 2,4 + 5,0 + 3,4 + 1,9 + 1,2 + 0,9

Bronnen: Natior-aal Instituut voor de Statistiek alsook Nationale Bank van België voor 1981. Berekeningen en ramingen van de Nationale Bank van België.

1 Met inbegrip van diverse rubrieken die niet gespreid kunnen woroen over de bedrijfstakken en van statistische aanpassingen.
2 Verwerkende en extractieve nijverheid (met uitzondering van de garages) j inel. elektriciteit, gas en water.
3 Handel, vervoer en verkeer, financiële diensten, versekeringen en andere aan de bedrijven verleende diensten.
4 Medische beroepen, garages, woningen, huispersoneel en andere aan de particulieren verleende diensten.
5 Door de overheid verstrekte diensten.



COMMENTAAR BIJ TABEL 3 :

TOEGEVOEGDE WAARDE TEGEN VASTE PRIJZEN
VAN DE VERSCHILLENDE BEDRIJFSTAKKEN

A. Methodologie

a) Het bruto binnenlandse produkt staat voor het resultaat van de activiteit die
wordt uitgeoefend binnen de grenzen van de nationale economie, ongeacht de
nationaliteit van de gebruikte produktiefactoren - arbeid en kapitaal. Voegt men
bij het bruto binnenlandse produkt de inkomsten die in het buitenland door de
nationale produktiefaetoren zijn verworven - of het nu gaat om inkomens van
grensarbeiders, interesten op financiële beleggingen in het buitenland of andere
inkomsten uit arbeid of kapitaal - en vermindert men het met de inkomsten die
werden uitgekeerd aan de buitenlandse produktiefactoren die binnen de nationale
grenzen werden aangewend, dan verkrijgt men het bruto nationale produkt.

Voor de jaren 1974 tot 1980 werden de veranderingspercentages van het bruto
binnenlandse produkt, alsmede die van de bedrijfstakken die in tabel 3 voorkomen,
rechtstreeks berekend op basis van de door het Nationaal Instituut voor de Statistiek
opgestelde nationale rekeningen, meer in het bijzonder de reeks « Bruto toege-
voegde waarde tegen marktprijs per aetiviteitsklasse in prijzen van 1975)J. Voor
het jaar 1981werden de door het Nationaal Instituut voor de Statistiek gepubliceerde
voorlopige gegevens van de nationale rekeningen aangepast overeenkomstig de door
de meest recente betalingsbalansgegevens verstrekte aanwijzingen. Die aanpassingen,
die een rechtstreekse invloed hebben op het bruto binnenlandse produkt en het bruto
nationale produkt uit het oogpunt van de bestedingen, wijzigen - via de statistische
aanpassingen die de samenhang van de nationale rekeningen verzekeren naar gelang
ze zijn opgemaakt door een telling van de bestedingen, de inkomens of de toege-
voegde waarden - de gegevens inzake inkomens en toegevoegde waarden. De cijfers
betreffende 1982 werden geraamd door de Bank.

b) De ramingen van de toegevoegde waarde in de industrie in 1982 steunen
gedeeltelijk op de beschikbare gegevens betreffende de industriële produktie voor
de eerste tien maanden van 1982, berekend door het Nationaal Instituut voor de
Statistiek (tabel 3.4). Het in tabel 3 in aanmerking genomen veranderingspercentage
voor de toegevoegde waarde in de industrie in 1982 (+ 0,4 pct.) ligt evenwel aan-
merkelijk lager dan de verandering van de industriële produktie gedurende de eerste
tien maanden van 1982 (+ 1 pet.). Er werd immers rekening gehouden, enerzijds,
met een belangrijke produktieverzwakking in de verwerkende nijverheid gedurende
de laatste maanden van 1982 - op grond van de resultaten van de eonjunctuurtests
van de Bank (grafiek 3.3) -, en, anderzijds, met de sterke daling van de gasleveringen
die de toegevoegde waarde in de industrie beïnvloeden, maar niet in de industriële
produktie opgenomen zijn.
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c) De toegevoegde waarde in de bouwnijverheid werd berekend op grond van
de .uitgaven van de particulieren, de vennootschappen en de overheid, in de vorm
van woningen, gebouwen en werken van burgerlijke bouwkunde (zie hoofdstuk III).
In sommige periodes kan dat aanleiding geven tot een evolutie van de toegevoegde
waarde die verschilt van die van het indexcijfer van de produktie in de bouwnijver-
heid berekend door het Nationaal Instituut voor de Statistiek, zoals zij blijkt uit
grafiek 3.5.

d) De berekening van de toegevoegde waarde in de handel in 1982 berust in
hoofdzaak op de raming van de verbruiksuitgaven van de particulieren (hoofdstuk III),
vooral die voor voeding, drank, kleding, huishoudartikelen en aardolieprodukten.

B. Belangrijkste ontwikkelingen

Aan de hand van tabel 3 kunnen volgende belangrijke vaststellingen
worden gedaan :

a) Het bruto binnenlandse produkt zou in 1982 met ongeveer 0,3 pct.
zijn gedaald. De toegevoegde waarde in de Belgische economie gaf aldus
voor het tweede opeenvolgende jaar een daling in volume te zien; die ver-
mindering was wel minder scherp dan in 1981.

b) Alleen in de bedrijfstak land- en bosbouwen visserij in zijn geheel
zou de toegevoegde waarde fors toegenomen zijn. Die groei is toe te
schrijven aan de ontwikkeling in de landbouwsector, en meer in het bij-
zonder in de plantaardige produkties (ongeveer + 14 pct.), de fruit-, graan-
en aardappelteelt werd onder meer gunstig beïnvloed door de weersom-
standigheden.

c) De toegevoegde waarde in de industrie, die in 1980 en vooral
in 1981 was verminderd, zou in 1982 zeer licht toegenomen zijn. Die
ontwikkeling zou voortvloeien uit een daling met ongeveer 2 pct. in de
tak elektriciteit, gas en water en een verhoging met ongeveer 0,7 pct. van
de toegevoegde waarde in de verwerkende nijverheid.

- Laatstgenoemde verhoging is gering indien men ze vergelijkt
met de resultaten die men had kunnen verwachten op grond van de
ervaring uit het verleden en van het conjunctuurherstel dat gedurende
de eerste negen maanden van 1981 in de verwerkende nijverheid op gang
was gekomen (zie de synthetische curve in grafiek .3.1). Dat herstel werd
immers sneller afgebroken dan het merendeel van de vroegere opgaande
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fasen: in de periode oktober 1981-februari 1982 kwam een nieuwe con-
junctuurverzwakking tot uiting, die zich, na het tijdelijke herstel dat volgde
op de devaluatie van de Belgische frank, vanaf het derde kwartaal van
het jaar voortzette. Zowel het onderzoek van het voor seizoeninvloeden
verbeterde indexcijfer van de produktie als dat van de bezetting van het
produktievermogen in de verwerkende nijverheid (grafiek 3.2) bevestigen
dat het conjunctuurherstel van 1981 in het verslagjaar, op het tweede
kwartaal na, helemaal geen verlengstuk heeft gekregen.

- Gedurende de eerste tien maanden van het verslagjaar heeft de
produktie in de verwerkende nijverheid zich niettemin gunstiger ont-
wikkeld in België (+ 1,1 pct.) dan bij zijn belangrijkste handelspartners.
In de Bondsrepubliek Duitsland, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk
is die produktie gedaald met respectievelijk 1,7, 1,4 en 0,7 pct., terwijl
ze in Nederland onveranderd bleef. In de Verenigde Staten, waar het
eonjunctuurherstel vroeger was afgebroken - in de herfst van 1981 al -,
bereikte de achteruitgang zelfs 8,1 pct. In Japan daarentegen is de pro-
duktie in de verwerkende nijverheid toegenomen met ongeveer 1,4 pct.

- De hierboven geschetste evolutie van de produktie in de Belgische
verwerkende nijverheid in 1981 en 1982 weerspiegelt duidelijk het
verloop van de vraag zoals dit blijkt uit de beschikbare indicatoren
(grafiek 3.3). Na een tijdelijke verbetering, zowel van de binnenlandse aIs
van de buitenlandse vraag, gedurende het tweede kwartaal van 1982,
ging de buitenlandse vraag sterk achteruit, wat de conjuncturele inzinking
in het derde en vierde kwartaal van 1982 veroorzaakte. België onderging
aldus de weerslag van de forse vermindering van de wereldhandel die
de tweede helft van het jaar heeft gekenmerkt.

- Indien men het produktieverloop in elk van de industriële sectoren
gedurende de eerste tien maanden van 1982 nader onderzoekt (tabel 3.4),
neemt men hoge groeipercentages waar in de sectoren kleding en schoeisel,
levensmiddelen en drank, en, in mindere mate, chemie en rubber. In
de drie sectoren zou een uitvoerverhoging die evolutie hebben bepaald.
Ook de belangrijke sector van de metaalverwerking vertoonde een belang-
rijke groei, in hoofdzaak dank zij het gunstige activiteitsverloop in de auto-
industrie. Daarentegen werden de sectoren van de basismetallurgie en de
niet-metaalhoudende minerale produkten getroffen door de crisistoestand
die respectievelijk in de Belgische staalindustrie en bouwnijverheid heerste.
Ten slotte werden in 1982 in de aardoliesector een zeker aantal raffinage-
eenheden gesloten.
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d) Net als in 1981, zij het minder krachtig, is de toegevoegde waarde
inde bouwnijverheid in 1982 gemiddeld afgenomen tegenover het voor-
afgaande jaar (tabel 3). Hoewel het vierde kwartaal van 1981 in die tak
blijkbaar een conjunctureel dieptepunt was, zoals wordt aangetoond door
het voor seizoeninvloeden verbeterde produktie-indexcijfer, bleef het her-
stel er zeer beperkt en vooralsnog weinig krachtig. De synthetische curve
in de sector van de ruwbouw van woon- en niet-woongebouwen, die voor-
uitloopt op de activiteit, was in het tweede en derde kwartaal van het
jaar trouwens opnieuw neerwaarts gericht (grafiek 3.5).

Ten gevolge van budgettaire contraintes, die de vraag van de over-
heid beïnvloed hebben, bleef het activiteitspeil in de sector van de wegen-
werken en werken van burgerlijke bouwkunde gedurende het grootste
deel van het verslagjaar beneden het peil van 1981. Dat was eveneens het
geval in de sector van de niet-woongebouwen, ondanks de verhoging van
de bouwuitgaven van de bedrijven. In de sector van de woongebouwen
daarentegen werd het activiteitstempo, wellicht onder invloed van de
in hoofdstuk III vermelde regeringsmaatregelen, minder negatief beoor-
deeld dan in 1981, hoewel het vrij zwak bleef (grafiek 3.6). Er zij nog op
gewezen dat buitengewoon milde weersomstandigheden waarschijnlijk ten
grondslag liggen aan de minder ongunstige ontwikkeling van het activiteits-
tempo die, volgens de conjunctuurtests van de Bank, gedurende het vierde
kwartaal van 1982 tot uiting zou zijn gekomen in de drie bovengenoemde
sectoren.

e) De toegevoegde waarde in de tak van de conjunctuurgevoelige
verhandelbare diensten zou zijn gedaald met ongeveer 0,7 pct., nadat
reeds in 1981 een - weliswaar forsere - achteruitgang was opgetekend
(tabel 3). De verhoging bij de financiële diensten en bij het vervoer en ver-
keer, inzonderheid het havenverkeer, was ontoereikend om de vermindering
goed te maken in de handel, waar ruim de helft van de toegevoegde waarde
van de bedrijfstak tot stand komt. De achteruitgang van de particuliere
consumptie ligt aan die vermindering ten grondslag.

f) Ondanks de activiteitsstijging in de horecasector, gunstig beïn-
vloed door de uitgaven voor reisverkeer na de devaluatie van de Belgische
frank, vertoonde de toegevoegde waarde van de weinig conjunctuurge-
voelige diensten slechts een geringe vooruitgang (ongeveer 0,8 pct.); de
vermindering van het particuliere verbruik deed zich ook hier gevoelen.
Het genoemde percentage is het zwakste van de in tabel 3 beschouwde
periode.
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g) In de niet-verhandelbare diensten bestaat de toegevoegde waarde
in hoofdzaak uit de wedden en pensioenen betaald door de overheid;
wegens de stagnatie van de werkgelegenheid in de openbare diensten
in 1982, bereikte de groei ook in die tak het laagste peil van de door
tabel 3 bestreken periode (0,9 pct.).
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Grafiek 3.1

PRODUKTIE EN SYNTHETISCHE CURVE IN DE VERWERKENDE NIJVERHEID

Produktie (veranderingspercentages t.o,"'. het voorafgaande jaar; linkerschaal ) 1

12 Synthetische curve ( rechterschool ) 2

- 4

140

120

100

80

- 8 60

--12

1974 1976 1978 1980 1982

Bronnen : Nationani Instituut voor de Stutistiek en Nattonale Bank VBn België. Berekeningen en ra.ming van de Nationale
Bank VBn België.

1 Jaar 1982 : raming.
2 De getalweerde van de syn thet.ische curve in de verwerkende nijverheid wordt berekend op grond van zeven reeksen

antwoorden op de maandelijkse con june tu ur tests van de Nationale Bank van België : het verloop van het produktietempo,
de bestellingen vanwege de binnenlandse markt, de bestellingen vanwege de buitenlandse merkt, de beoordeling van de
totale orderpositie, de beoordeling VGD de orderpositie inzake de beetelllngen uit het buitenland, de vooruitziohten
betreftende de werkgelegenheid en de vooruitzichten betreffende de vraag. Het niveau 100 stemt overeen met het
gemiddelde van de maandelijkse getalwaarden van de synthetische curve in de loop van de periode juli 1974 . juni 1981.
In beginsel stemt een hogere of Ingere getalwaarde dan 100 overeen met een respectievelijk gunstiger of ongunstiger
eenjunctuurtoestand dan norrnaul , Trimestriële gemiddelden van de maandcijfers.
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Grafiek 3.2

PHODUKTTE EN BEZETTINGSGRAAD
VAN HET PRODUKTIEVERMOGEN IN DE VERWERKENDE NIJVERHEID

~ Produktie (indexcijfers 1975 = 100; linkerschool ) 1

Bezetting van het produktievermogen (in procenten van het
bestaande vermogen i rechterschaal ) 2

82

120

78

110

74

1979 1980 1981 1982

Bronnen: Nationaal Instituut voor de Statistiek en Nationale Bank van België. Berekeningen van de Nationale Bank
van België.

1 Voor seizoeninvloeden verbeterde trimestriële gemiddelden van de maandcijfers.
2 Gegevens aeu het einde van het kwertael.
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Grafiek 3.3

RESULTATEN VAN DE CONJUNCTUURTESTS IN DE VERWERKENDE NIJVERHEID

Indicatoren van de vraag

(Saldi van de percentages antwoorden « vermeerdering :. en « vermindering ») 1

20

Bestellingen vanwege de binnenlandse markt

Bestellingen vanwege de buitenlandse markt
Vooruitzichten van de vraag 20

- 20 - 20

- 40 - 40

1979 1980 1981 1982

Bron : Nationale Bank van België.

1 Trimestriële gemiddelden van de voor seizoeninvloeden verbeterde maandcijfers.
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Tabel 3.4

INDUSTRIE LE PRODUKTIE

(Veranderingspercentages t.O.V. het voorafgaande jaar)

Eerste tien maanden

1979 1980 1981

I 1981 I 1982
I I

Alle industriële sectoren samen l ................................. + 4,7 - 1,3 - 2,6 - 4,2 + 1,0

Extractieve nijverheid ............................................. - 7,6 + 3,4 - 6,4 - 6,9 + 0,3

Elektriciteit en water ................................................ + j!,4 + 2,7 - 4,8 - 5,9 + 0,6

V:J I Verwerkende nijverheid ............................................. + 5,3 - 2,7 - 2,2 - 4,1 + 1,1-l

waarvan :

Metaalverwerking ................................................ + 4,9 - 3,1 - 3,4 - 4,9 + 2,7

Basismetallurgie ................................................ + 8,0 - 4,8 - 4,1l - 8,8 5,9

Chemie en rubber ................................................ + 8,1 - 5,4 + 1,1 - 0,1 + 1,9

Levensmiddelen en drank ....................................... + 3,1 + 1,7 + 4,1 + 2,6 + 4,6

Textiel ............................................................ + 8,3 + 3,3 - 2,9 - 3,4 - 0,1

Niet-metaalhoudende minerale produkten .................. + 0,4 . .. -12,6 -13,9 - 6,2

Hout ............................................................... - 1,4 + 7,2 - 2,1 - 2,6 - 0,1

Kleding en schoeisel ........ __................................... ... - 2,8 - 3,2 - 3,9 + 5,3

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

Aardolieraffinaderijen .......................................... + 1,2 - 3,2 -13,0 -13,3 -11,7

BTonnen : Nationaal Instituut voor de Sta.tistiek. Berekeningen van de Nationale Bank ven België.
1 Bouwnijverheid niet inbegrepen.



Grafiek 3.5

PRODUKTIE IN DE BOUWNIJVERHEID EN SYNTHETISCHE CURVE
IN DE SECTOR VAN DE RUWBOUW VAN WOON- EN NIET-WOONGEBOUWEN

100

~ Produktie (indexcijfers 1975 = 100; linkerschaal ) 1

Synthetische curve (rechterschoal ) 2 120

80 100

60 80

40 60

1979 1980 1981 1982

Bronnen " Nationaal Instituut voor de Statistiek en Nationale Bank van België.

1 Voor seizoeninvloeden verbeterde trirnestriële gemiddelden van de maandcijfers.
2 De getalwaarde van de synthetische curve in de sector VBD de ruwbouw YBn woon- en niet-woongebouwen wordt berekend

op grond van zes reeksen antwoorden op de maandelijkso con[une tu ur tests van de Nationale Bank van België : het
verloop VBn het activiteitstempo, het verloop van de werkgelegenheid, de beoordeling van de orderpositie, de beoordeling
van de verzekerde uct.ivjteitsd uur , de vooruitzichten betreffende de werkgelegenheid en de vooruitzichten betreffende
de vraag. Het niveau 100 steent overeen met het gemiddelde van de maandelijkse getalwaarden van de synthetische
curve in de loop van de periode juli 1974 - juni 1981. In beginsel stemt een hogere of een lagere getalwaarde dan 100
overeen met een respectievelijk gunstiger of ongunstiger eonjunctuurtoestand dan normaal. 'I'rimeatriële gemiddelden van
de maandcijfers.
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Grafiek 3.6

RESULTATEN VAN DE CON]UNCTUURTESTS IN DE BOUWNIJVERHEID
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Bron : Nationale Bank van België.

1 Trimestriële gemiddelden van de voor seizoeninvloeden verbeterde maandcijfers.
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Tabe14 AANBOD VAN EN VRAAG NAAR ARBEIDSPLAATSEN
(Veranderingen in duizenden eenheden) 1

I
1974

I
1975 1976

I
1977

I
1978

I
1979

I
1080

I
1981

I
1982

1. Aanbod van arbeidsplaatsen (werkgelegenheid) 2 •••...... + 52 - 58 - 27 - 9 + 2 + 44 - 4 - 80 r - 62

vanwege:
a. de bedrijven ................................................... + 43 - 68 - 40 - 20 - 27 + 10 - 16 - 82 r - 62

land- en bosbouw, visserij .............................. - 5 - 4 - 8 - 5 - 4 . .. - 6 - 3 r - 3
industrie ................................................... + 5 - 72 - 48 - 43 - 43 - 29 - 21 - 49 r - 39
bouwnijverheid .......................................... + 7 ... + 3 + 2 - 4 + 2 - 9 - 29 r - 22
conj unctuurgevoelige verhandelbare diensten ......... + 22 + 1 - 1 + 7 + 6 + 15 + 12 - 7 r - 5
weinig conjunctuurgevoelige verhandelbare diensten + 14 + 6 +14 + 20 + 17 + 22 + 8 + 7 r + 7

b. de niet-verhandelbare diensten 3 ........................... + 8 + 10 +B + 12 + 29 + 34 + 12 + 3 r ...
2. Vraag naar arbeidsplaatsen (beroepsbevolking)

Totaal ... + 58 + 21 + 31 + 26 + 28 + 60 + 16 + 17 r + 18
Mannen ... (+ 19) (- 2) (- 4) c- 10) (- 6) (+ 14) t - 13) c- 12) r( - 12)

Vrouwen ... (+ 39) (+ 23) (+ 35) (+ 36) (+ 34) (+ 46) (+ 29) (+ 29) r( + 30)

Veranderingen ten gevolge van wijzigingen in :

a. de bevolking op arbeidsleeftij d 4 Totaal ... + 32 + 37 + 37 + 39 + 36 + 33 + 29 + 25 + 26
Mannen ... (+ 22) (+ 25) (+ 21) (+ 19) (+ 17) (+ 16) (+ 20) (+ 22) (+ 24)

Vrouwen ... (+ S) (+ 12) (+ 16) (+ 20) (+ 19) (+ 17) (+ 9) (+ 3) (+ 3)

b. de activiteitsgraad Totaal ... + 27 - 17 - 6 - 13 - 9 + 27 - 13 - 8 r - 8
Mannen ... (- 3) c- 27) (- 25) (- 29) c- 23) (- 2) (- 33) (- 34) r( - 36)

Vrouwen ... (+ 30) (+ 11) (+ 19) (+ 17) (+ 15) (+ 29) (+ 20) (+ 26) r( + 28)

waarvan : invloed van het brugpensioen ............... (-) (- I) (- 5) (- 19) c- 18) c- 20) (- 12) (- 15) (- 18)

3. (= 2 -- 1) Werkloosheid 5 Totaal ... + 7 + 79 + 58 + 35 + 25 + 16 + 21 + 96 + 80
Mannen ... (- 2) (+ 39) (+ 16) (+ 6) (+ 8) (- I) (+ 5) (+ 60) (+ 44)

Vrouwen ... (+ 9) (+ 40) (+ 43) (+ 29) (+ 18) (+ 17) (+ 15) (+ 36) (+ 35)

Bronnen : Nationaal Instituut voor de Statistiek, Ministerie van Tewerkstelling en Arbeid, Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening en Rijksdienst voor Sociale Zekerheid. Berekeningen en
ramingen van de Nationale Bank van België.

1 Ten gevolge van afrondingen zijn de totalen niet noodzakelijk gelijk aan de som van de samenstellende delen.
2 Mannen en vrouwen samen. De diverse bedrijfstakken zijn op dezelfde wijze samengesteld als in tabel 3, behalve de sector Il woongebouwen » (waar de werkgelegenheid nihil is) die hier

niet is opgenomen, maar wel voorkomt in tabel 3, met name in de weinig conjunctuurgevoelige verhandelbare dienst-en.
3 Inclusief de gewapende macht, de door de overheid tewerkgestelde werklozen en de werknemers in het « bijzonder tijdelijk kader :J.

4 Mannen van 15 tot 64 jaar, vrouwen van 15 tot 59 jaar.
S Uitkeringsgerechtigde volledig werklozen, overige verplicht ingeschreven werklozen, stagiairs in beroepsopleiding en vrijwillig ingeschreven niet-werkende werkzoekenden (partim), De

gedeeltelijk werklozen zijn opgenomen in rubriek 1. Il Aanbod van arbeidsplaatsen (werkgelegenheid) »,



COMMENTAAR BIJ TABEL 4 :

AANBOD VAN EN VRAAG NAAR ARBEIDSPLAATSEN

A. Methodologie

a) De in tabellen 4, 4.1 en 4.2 voorkomende veranderingen zijn die op 30 juni
van het beschouwde jaar tegenover dezelfde datum van het voorafgaande jaar,
behalve voor de toegevoegde waarde (tabellen 4.1 en 4.2) alsmede voor de werk-
gelegenheid (jaargemiddelde) en het aantal gewerkte uren in de verwerkende nijver-
heid (tabel 4.2), waarvoor het gaat om de verandering van het gehele beschouwde
jaar tegenover het voorgaande jaar.

De berekeningen van de toegevoegde waarde per tewerkgestelde persoon (tabel-
len 4.1 en 4.2) kunnen dus een enigszins vertekend beeld geven, aangezien de toe-
gevoegde waarde en de werkgelegenheid niet op identieke periodes betrekking
hebben.

b) De veranderingen - van jaar tot jaar - van de beroepsbevolking vloeien
zowel voort uit wijzigingen van de bevolking op arbeidsleeftijd als uit veranderingen
van de activiteitsgraad; de absolute omvang van elk van die twee factoren kan op
twee manieren berekend worden :

- eerste manier :
- rechtstreeks berekende invloed van de verandering van de bevolking op arbeids-

leeftijd (A) : A = absolute verandering, van het ene jaar tot het andere, van
de bevolking op arbeidsleeftijd X de activiteitsgraad van het eerste jaar.

- per saldo berekende weerslag van de verandering in activiteitsgraad (B) :
B = verandering van de beroepsbevolking - A.

- tweede manier :

- rechtstreeks berekende invloed van de verandering in activiteitsgraad (B') :
B' = verandering, van het ene jaar tot het andere, van de activiteitsgraad X be-
volking op arbeidsleeftijd van het eerste jaar.

- per saldo berekende weerslag van de verandering van de bevolking op arbeids-
leeftijd (A') : A' = verandering van de beroepsbevolking - B'.

In de praktijk is het verschil tussen de resultaten van die twee berekenings-
wijzen zeer gering; de in tabel 4 vermelde gegevens zijn berekend op grond van
een rekenkundig gemiddelde van de twee resultaten die aldus elk jaar voor elk van
de twee factoren werden verkregen.

c) De verandering van de toegevoegde waarde (tegen vaste prijzen) per tewerk-
gestelde persoon (tabellen 4.1 en 4.2) werd als volgt berekend:

(
Indexcijfer van de toegevoegde waarde, voorgaand jaar = 100 _ 1) X 100

Indexcijfer van de werkgelegenheid, voorgaand jaar = 100
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Dit resultaat wordt beïnvloed door de veranderingen van het aantal effectief ge-
werkte uren per tewerkgestelde persoon (verandering van de conventionele arbeids-
duur, overuren, gedeeltelijke werkloosheid), wat een vertekend beeld kan geven
van wat men normaalonder produktiviteit verstaat. Daarom is de berekening van
de (zichtbare) arbeidsproduktiviteit correcter als ze gebaseerd is op de toegevoegde
waarde en het aantal gewerkte uren. Dit cijfer is evenwel alleen beschikbaar
voor de verwerkende nijverheid, zodat deze de enige sector is waar de toegevoegde
waarde per gewerkt uur kan worden berekend (tabel 4.2).

d) Wanneer men de produktiviteit definieert als de verhouding tussen de toe-
gevoegde waarde en de werkgelegenheid, verkrijgt men de volgende identiteit :

toegevoegde waardewerkgelegenheid =
produktiviteit

Uit deze identiteit blijkt dat de werkgelegenheid, onder overigens gelijke omstandig-
heden, vermindert wanneer de toegevoegde waarde daalt of de produktiviteit toe-
neemt.

Al is een dergelijke uitsplitsing naar de factoren die de werkgelegenheid bepalen
wiskundig onbetwistbaar, dan mag men bij de economische interpretatie ervan niet
uit het oog verliezen dat het hier slechts gaat om een vaststelling ex post die geen
rekening houdt met de mechanismen die niet aan de oppervlakte komen noch met de
mogelijkheid van een oorzakelijk verband, bijvoorbeeld tussen de produktiviteit ener-
zijds en de toegevoegde waarde anderzijds. Zo kan een stijging van de produktiviteit
- buiten haar directe negatieve uitwerking op de werkgelegenheid - een indirecte
invloed uitoefenen die positief kan zijn : een stijging van de produktiviteit betekent,
onder overigens gelijke omstandigheden, een vermindering van de kosten per eenheid
produkt, waardoor de concurrentiepositie verbetert en de verkopen, de toegevoegde
waarde en dus de werkgelegenheid vermoedelijk in min of meer belangrijke mate
worden bevorderd.

Die tweede uitwerking komt dus niet tot uiting in de hiervoor vermelde identiteit,
waarin de toegevoegde waarde wordt beschouwd als een van de produktiviteit
onafhankelijke variabele. Ze is bovendien moeilijk in cijfers uit te drukken en kan
dus niet bij de analyse worden betrokken. Men moet er nochtans rekening mee
houden, als men de resultaten van die analyse correct wil uitleggen.

e) Vanaf 1981werd de wachttijd voor de schoolverlatende werkzoekenden (18 jaar
en meer) van 75 op 150dagen gebracht, zodat het grootste deel van de gediplomeerde
jongeren die in juni-juli hun studies beëindigen niet meer in oktober-november, maar
pas in januari-februari van het volgende jaar opgenomen worden in de categorie « uit-
keringsgerechtigde volledig werklozen JI. Anderzijds blijven die jonge gediplomeer-
den langer deel uitmaken van de categorie van de « overige verplicht ingeschreven
werklozen JI. Het is dus duidelijk dat men, ten gevolge van die wijziging in de
wetgeving, voor het grootste deel van de periode 1980-1982een vertekend beeld
krijgt van het werkloosheidsverloop als men alleen de veranderingen van het aantal
uitkeringsgerechtigde volledig werklozen in aanmerking neemt. Het geheel van de
in tabel 4 en grafiek 4.3 opgetekende werklozencategorieën is ruimer en wordt niet
beïnvloed door de wijziging van de duur van de wachttijd.
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B. Belangrijkste ontwikkelingen

Aan de hand van tabel 4 kunnen volgende belangrijke vaststellingen
worden gedaan :

a) De werkgelegenheid zou in 1982 met ruim 60.000 eenheden gedaald
zijn; die achteruitgang is ongetwijfeld minder belangrijk dan in 1981
(80.000), doch, op die uitzondering na, moet men teruggaan tot 1975
om een vermindering van vergelijkbare omvang te vinden.

- Net als in 1981 is de inkrimping van de werkgelegenheid volledig
toe te schrijven aan de evolutie in de bedrijven en is ze in hoofdzaak gecon-
centreerd in de industrie en in de bouw, terwijl de werkgelegenheid in de
verhandelbare diensten nagenoeg stabiel zou zijn gebleven.

Uit tabel 4.1 blijkt dat de iets minder sterke teruggang van de werk-
gelegenheid in het geheel van de bedrijven (- 2 pct. in 1982, tegen
- 2,6 pct. in 1981) volledig voortvloeit uit het duidelijk minder ongunstige
verloop van de toegevoegde waarde. Daarentegen zou de produktiviteit
in de loop van het verslagjaar verbeterd zijn, terwijl ze in 1981 was gedaald.
Die verbetering in 1982 kan grotendeels worden verklaard door het conjunc-
tuurverloop : ook in het verleden heeft men vaak vastgesteld dat een duide-
lijke achteruitgang van de toegevoegde waarde tegen vaste prijzen - zoals
in 1981 - gepaard ging met een sterke vertraging van de produktiviteit,
terwijl deze nadien toenam wanneer de eonjunctuur minder lusteloos werd.

In de verwerkende nijverheid (tabel 4.2) zou de forsere stijging van
de toegevoegde waarde per tewerkgestelde persoon in belangrijke mate
toe te schrijven zijn aan een hogere ((bezettingsgraad » van het personeel:
in tegenstelling met de twee voorafgaande jaren zou het aantal gewerkte
uren per tewerkgestelde iets toegenomen zijn, in hoofdzaak onder invloed
van de vermindering van het aantal gedeeltelijk werklozen (uitgedrukt in
daggemiddelden, zou dit aantal tussen de eerste negen maanden van 1981
en die van 1982 gedaald zijn met ongeveer 7.300 eenheden).

- De werkgelegenheid in de niet-verhandelbare diensten, die tot
in 1980 elk jaar duidelijk was gegroeid, zou in 1982 op nagenoeg hetzelfde
peil zijn gebleven (tabel4). Op basis van de toestand op 30 juni zou de ver-
mindering van het aantal door de overheid tewerkgestelde werklozen en
van de werknemers in het (( bijzonder tijdelijk kader )) zijn goedgemaakt
door een uitbreiding in het algemene overheidsbestuur en in het onderwijs.
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De eerste ontwikkeling heeft te maken met de geleidelijke opheffing van
de vorengenoemde maatregelen ter bevordering van de werkgelegenheid,
terwijl de nieuwe maatregelen die in maart werden getroffen - derde
arbeidscircuit en inter-departementaal begrotingsfonds ter bevordering van
de werkgelegenheid, met het oog op de tewerkstelling van langdurig
werklozen in de niet-verhandelbare diensten - slechts na juni werkzaam
zouden zijn geworden. Ten aanzien van de tweede evolutie dient te wor-
den aangestipt dat de voor het onderwijs genomen besparingsmaatregelen
pas vanaf september effect sorteerden.

b) De toename van de vraag naar arbeidsplaatsen bedroeg nagenoeg
18.000 eenheden, wat ongeveer overeenkomt met die van de twee voor-
gaande jaren; de vraag uitgaand van mannen is opnieuw gedaald, terwijl
die uitgaand van vrouwen nog met ongeveer 30.000 eenheden is toege-
nomen. Zoals de voorgaande jaren is de aanwas van de totale beroepsbe-
volking het resultaat van twee tegengestelde bewegingen :

- een groei van de bevolking op arbeidsleeftijd : de jaarlijkse
stijging van die bevolking is de laatste drie jaar duidelijk geringer (ongeveer
27.000 eenheden per jaar) dan de voorgaande jaren (ongeveer 36.000 per
jaar van 1974 tot 1979), ten gevolge van de kleinere toename van het
aantal vrouwen tussen 15 en 59 jaar. Daarentegen is de aanwas van het
aantal mannen tussen 15 en 64 jaar zeer hoog gebleven; zij is vooral het
gevolg van de forse stijging van de leeftijdsgroep van 60 tot 64 jaar, die
wordt verklaard door het geringe geboortecijfer gedurende de eerste
wereldoorlog en het duidelijke herstel ervan in de daaropvolgende jaren.

- een geringe teruggang van de totale activiteitsgraad : het aantal
personen met brugpensioen verhoogde opnieuw; dat versterkte de neer-
gaande tendens van de activiteitsgraad bij de mannen en remde, hoewel
in mindere mate, de spontane stijging van de activiteitsgraad bij de
vrouwen.

c) De verhoging van de beroepsbevolking en het belangrijke verlies
aan arbeidsplaatsen leidden samen tot een stijging van het aantal werk-
lozen met 80.000 eenheden; die verhoging is vergelijkbaar met die van
1975, maar geringer dan die van 1981. Laat men de gedeeltelijk werklozen
buiten beschouwing, dan waren er eind juni 1982512.000 werkzoekenden,
waarvan nagenoeg 443.000 uitkeringsgerechtigde volledig werklozen.

Uit de maandgegevens (grafiek 4.3) blijkt dat de tendens tot stijging
van de werkloosheid aanhield tot in februari 1982, dat het niveau van

44



deze maand tot in mei - gedurende de korte periode van conjune tuur-
herstel - werd behouden, en dat daarna opnieuween sterke stijging
begon, zodat aan het einde van het jaar 14,1 pct. van de beroepsbevolking
werkloos was.

In tegenstelling met wat vroeger werd vastgesteld, treft de stijging
van de werkloosheid sedert 1981 meer de mannen dan de vrouwen; de
aanwas van 1976 tot 1980 was immers meer te wijten aan de groei van de
vrouwelijke beroepsbevolking dan aan het verlies aan arbeidsplaatsen,
terwijl de stijging van het aantal werklozen in 198] en 1982 in grotere
mate toe te schrijven was aan het - belangrijker geworden - verlies aan
arbeidsplaatsen, waarvan natuurlijk zowel de mannen als de vrouwen het
slachtoffer waren (tabel 4). Aldus omvatte het aantal werklozen in juni
1982 44 pct. mannen, tegen slechts 36 pct. twee jaar vroeger.
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Tabel 4.1

WERKGELEGENHEID, TOEGEVOEGDE WAARDE 1 EN PRODUKTIVITEIT IN DE BEDRIJVEN 2

(Veranderingspercentages t.O.V. het voorafgaande inar}

I
1974 l!l75 1970 1!J'77 1978 1979 1980 19B1 1982 T

I

- 3,31
Land- en bosbouw, visserij :

Werkgelegenheid ................................................ - 3,0 - '2,7 - 5,9 - 4,1 . .. - 5,4 - '2,4 - '2,8
Toegevoegde waarde ............................................. + 3,9 -15,0 - 4,0 + 3,1 +10,5 + 0,3 + '2,5 + 4,7 + 6,7
Toegevoegde waarde per tewerkgestelde persoon ......... + 7,1 -1'2,7 + '2,1 + 7,5 +14,3 + 0,3 + 8,3 + 7,3 + 9,8

Industrie :
Werkgelegenheid ................................................ + 0,5 - 5,5 - 3,9 - 3,7 - 3,9 - '2,6 - '2,0 - 4,8 - 4,0
Toegevoegde waarde ............................................. + 4,7 - 5,9 + 8,0 + 1,3 + 1,4 + 4,'2 - 0,9 - 3,0 + 0,4
Toegevoegde waarde per tewerkgestelde persoon ......... + 4,'2 - 0,4 +1'2,4 + 5,'2 + 5,5 + 7,0 + 1,1 + '2,0 + 4,6

Bouwnijverheid :
- 8,5 IWerkgelegenheid ................................................ + '2,4 + 0,'2 + 1,3 + 0,6 - 1,3 + 0,8 - 3,0 -10,3

Toegevoegde waarde ............................................. + 4,'2 - 0,'2 + 6,5 + '2,5 + 0,8 - 3,4 + 5,0 -18,7 - 8,5
Toegevoegde waarde per tewerkgestelde persoon ......... + 1,8 - 0,5 + 5,1 + 1,8 + '2,1 - 4,'2 + 8,3 - 9,4 . ..

Conjunctuurgevoelige verhandelbare diensten :
Werkgelegenheid ................................................ + '2,'2 + 0,1 - 0,1 + 0,7 + 0,6 + r.s + 1,1 - 0,7 - O,S
Toegevoegde waarde ............................................. + 4,0 - 3,6 + 5,5 + 0,3 + 3,7 + 4,3 + '2,9 - l,S - 0,7
Toegevoegde waarde per tewerkgestelde persoon ......... + 1,7 - 3,7 + 5,6 - 0,4 + 3,1 + 2,8 + 1,8 - 0,8 - 0,'2

1

I
Weinig conjunctuurgevoelige verhandelbare diensten :

Werkgelegenheid ................................................ + '2,4 + 1,1 + '2,4 + 3,1 + '2,7 + 3,2 + 1,'2 + 0,9 + 1,0
Toegevoegde waarde ............................................. + 1,8 + 5,7 + 4,6 + 3,0 + '2,1 + '2,'2 + '2,5 + 1,4 + 0,3
Toegevoegde waarde per tewerkgestelde persoon ......... - 0,6 + 4,6 + '2,'2 - 0,1 - 0,6 - 0,9 + 1,3 + O,S - 0,7

Alle bedrijven samen :
Werkgelegenheid ................................................ + 1,4 - 1,9 - 1,1 - 0,6 - 0,8 + 0,4 - O,S - '2,6 - '2,0
Toegevoegde waarde ............................................. + 4,0 - 3,4 + 6,0 + 1,3 + '2,6 + 3,'2 + 1,6 - '2,8 - 0,4
Toegevoegde waarde per tewerkgestelde persoon ......... + 2,5 - l,S + 7,'2 + 1,9 + 3,5 + '2,8 + '2,1 - 0,3 + 1,6

-

Bronnen : Ministerie van Tewerkstelling en Arbeid, Rijksdienst voor Sociale Zekerheid en Nationaal Instituut voor de Statistiek. Berekeningen en ramingen van de Nationale Bank van
België. '

1 Toegevoegde waarde tegen vaste prijzen.
2 De samenstelling van de bedrijfstakken is zoals aangegeven in noot 2 van tabel 4.



Tabel 4.2

WERKGELEGENHEID, TOEGEVOEGDE WAARDE 1 EN PRODUKTIVITEIT
IN DE VERWERKENDE NIJVERHEID

(Veranderingspercentages t.O.V. het voorafgaande jaar)

1979 1980 1981 1982 T

Werkgelegenheid (op 30 juni) ..................... - 2,6 - 2,1 - 5,1 - 4,2
Toegevoegde waarde .................................... + 3,7 - 1,4 - 2,5 + 0,7
Toegevoegde waarde per tewerkgestelde persoon + 6,5 + 0,7 + 2,7 + 5,1

Werkgelegenheid (jaargemiddelde) ............... - 2,5 - 2,2 - 4,8 - 4,8
Aantal gewerkte uren per tewerkgestelde persoon + 0,9 - 2,3 - 1,6 + 0,3
Totaal aantal gewerkte uren ........................ - 1,7 - 4,4 - 6,3 - 4,5
Toegevoegde waarde per gewerkt uur ............ + 5,5 + 3,2 + 4,1 + 5,5

Brrmnen : Ministerie van Tewerkstelling en Arbeid, R-ijksdienst voor Sociale Zekerheid, Nationaal Instituut voor de
Statistiek en Institut de Recherches Economiques de l'Université Catholique de Louvain. Berekeningen en
ramingen van de Nationale Bank van België.

1 Toegevoegde waarde tegen vaste prijzen.
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Grafiek 4.3

WERKLOOSHEID 1

(In procenten van de beroepsbevolking)

--- Mannen --- Vrouwen ___ Totaal

10

2020

10

1979 1980 1981 1982

Bronnen : Ministerie van Tewerkstelling en Arbeid en Rijksdienst voor Arbe idevooraiening. Berekeningen van de Nationale
Bank van België.

1 Uitkeringsgerechtigde volledig werklozen, overige verplicht ingeschreven werklozen en vrijwillig ingeschreven niet-:
werkende werkzoekenden (partim). Bij gebrek aan maandcijfers konden de stagiairs in beroepsopleiding, die voorkomen
in rubriek 8 ven tabel 4, niet opgenomen worden in deze grafiek. Voor seizoeninvloeden verbeterde gegevens aen het
einde ven de maand.
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HOOFDSTUK III

BESTEDINGEN EN PRIJZEN



CJlo

Tabe15

BRUTO NATIONAAL PRODUKT EN VOORNAAMSTE BESTEDINGSCATEGORIEEN TEGEN VASTE PRIJZEN

(Veranderingspercentages t.o.V. het voorafgaande jaar)

I
1974 1975 1976

I
1977

I
1978

I
1979 1980

I
1981

I
1982 T

1. Particuliere consumptie .................. + 3,1 + 0,4
I + 5,1 + 2,4 + 2,7 + 4,6 + 1,3 - 2,0 - 1,3

2. Overheidsconsumptie .................. + 3,8 + 4,9 + 4,0 + 3,3 + 6,2 + 2,6 + 1,5 + 0,6 - 0,5

3. Bruto kapitaalvorming .................. + 10,4 - 13,4 + 7,2 + 0,3 + 1,9 + 0,1 + 1,8 - 16,3 - 4,0

3.1 Particulieren ........................ + 5,6 - 6,2 + 17,7 + 2,1 + 7,1 - 10,9 - 2,5 - 33,4 - 5,7
waarvan : woongebouwen ......... (+ 13,8) (- 3,3) (+ 15,7) (+ 1,8) (+ 6,3) (- 12,6) (- 1,0) r - 40,3) (- 8,5)

3.2 Vennootscha-ppen .................. + 19,1 - 24,0 - 0,1 - 1,7 - 1,2 + 9,0 + 2,2 - 6,5 + 0,6
waarvan : vaste activa ............ (+ 11,5) (- 2,7) (- 7,5) (- 3,0) (- 0,2) (+ 2,7) (+ 10,2) (- 6,3) (- 1,5)

3.3 Overheid ........................... - 5,4 + 10,0 + 5,5 + 1,1 - 2,5 + 5,6 + 9,9 - 7,6 - 12,5

4. Totaal van de binnenlandse beste-
dingen .................................... + 4,9 - 2,2 + 5,4 + 2,1 + 3,1 + 3,3 + 1,5 - 4,5 - 1,6

5. Uitvoer van goederen en diensten ... + 6,7 - 8,9 + 13,0 + 12,22 + 4,0 + 8,0 + 5,1 + 3,7 + 2,4

6. Totaal van de finale bestedingen ... + 5,5 - 4,4 + 7,8 + 5,4 + 3,4 + 5,0 + 2,8 - 1,4 - 0,1

7. Invoer van goederen en diensten ...... + 7,5 - 9,7 + 12,1 + 14,92 + 4,0 + 9,5 + 2,7 - 1,9 + 0,4

p.m. Netto-uitvoer van goederen en
diensten l ........................ - 0,4 + 0,4 + 0,4 - 1,2 ... - 0,9 + 1,3 + 3,4 + 1,3

8. Bruto binnenlands produkt ............ + 4,5 - 1,8 + 5,8 + 0,8 + 3,1 + 2,4 + 2,8 - 1,1 - 0,3

9. Saldo van de factorinkomens l ...... + 0,1 ... + 0,1 - 0,2 - 0,1 - 0,4 - 0,4 - 0,1 - 0,4

10. Bruto nationaal produkt (= 8 + 9) + 4,6 - 1,8 + 5,9 + 0,6 + 3,0 + 2,0 + 2,4 - 1,2 - 0,7
I

Bronnen: Nationaal Instituut voor de Statistiek, Bureau voor de Statistiek der Europese Gemeenschappen alsook Nationale Bank van België voor 1981. Berekeningen en ramingen van de
Nationale Bank van België.

l Bijdrage tot de groei va.n het bruto nationale produkt.
=.! In 1977 is er een breuk in de reeks : vanaf dat jaar omvatten de cijfers betreffende de Hit- en invoer van goederen en diensten de verrekeningen, wat de veranderingspercentages

kunstma.tig opdrijft. Ne. correctie bedragen ze respectievelijk 1,6 pct. en 4,4 pct.



COMMENTAAR BIJ TABEL 5 :

BRUTO NATIONAAL PRODUKT EN VOORNAAMSTE
BESTEDINGSCATEGORIEEN TEGEN VASTE PRIJZEN

A. Methodologie

a) De in tabelSopgenomen veranderingspercentages van de bestedingen tegen
vaste prijzen werden voor de jaren 1974-1981berekend op basis van de nationale reke-
ningen opgesteld door het Nationaal Instituut voor de Statistiek, meer bepaald
van tabel 111-4 Il Besteding van hetnationaal produkt in prijzen van 1975 n. Voor
1981 werden de gegevens evenwel aangepast door de Bank (zoals aangegeven in
de methodologie betreffende tabel 3 van hoofdstuk II) om rekening te houden met
de jongste betalingsbalansgegevens. De cijfers voor 1982 zijn ramingen van de Bank.

b) De raming van de particuliere consumptie steunt op diverse indicatoren. De
voornaamste ervan is het indexcijfer van de verkopen in de kleinhandel tegen vaste
prijzen (grafiek 5.1). Voor de eerste tien maanden van het jaar vertoont dat index-
cijfer een vermindering met 2 pct.

De uitgaven van de particulieren voor toerisme lijken ook te zijn gedaald. De
binnenlandse indicatoren van die bestedingssoort wijzen weliswaar op een verbetering,
maar zij zouden opgedreven zijn door de belangrijker aankopen van buitenlandse
toeristen in België, waarmee -geen rekening 'moet worden gehouden om het parti-
culiere verbruik te ramen; bovendien zouden de uitgaven van Belgische toeristen
in het buitenland, die wel een onderdeel vormen van het particuliere verbruik maar
niet tot uiting komen in de indicatoren van het toerisme in België, zijn verminderd.

De overige bestanddelen van de particuliere consumptie daarentegen - met
name het verbruik van het merendeel van de diensten andere dan het toerisme,
waarvan de evolutie ten dele kan worden nagegaan via de omzet van de betrokken
sectoren, zoals zij tot uitdrukking komt in de aangiften voor de belasting over de
toegevoegde waarde - zouden een meer stabiel verloop hebben gehad. De daling
van de verkopen in de kleinhandel en van het toerisme werd daardoor ten dele
goedgemaakt.

c) De overheidsconsumptie werd geraamd op basis van de begrotingsgegevens
waarvan sprake zal zijn in hoofdstuk V.

d) Voor de bruto kapitaalvorming heeft men onderscheid gemaakt tussen parti-
culieren, vennootschappen en overheid, een onderscheid dat zal worden gehandhaafd
in de volgende hoofdstukken. Er zij aan herinnerd dat men onder particulieren niet
alleen de eigenlijke particulieren verstaat, maar ook de bedrijven die niet werden
opgenomen in de sector vennootschappen, met andere woorden in hoofdzaak de
eenmanszaken. Deze definitie van de sector der particulieren stemt overeen met die
van het Europees Stelsel van Economische Rekeningen (E.S.E.R.) uitgewerkt door
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het Bureau voor de Statistiek der Europese Gemeenschappen. De vennootschappen
omvatten alle bedrijven die de juridische vorm van een kapitaal- of personenven-
nootschap hebben alsmede de overheidsbedrijven. Voor de overheid van haar kant
werd de definitie van de nationale rekeningen overgenomen; zij omvat derhalve de
centrale overheid, de gewesten en de gemeenschappen, de lokale overheid en de
sociale zekerheid.

e) De bruto kapitaalvorming van de particulieren behelst de veranderingen van
de veestapel, de investeringen in vaste activa van de eenmanszaken - waarvoor
in 1982 een zelfde ontwikkeling werd ondersteld als voor die van de investeringen
in vaste activa van de vennootschappen [punt f) hierna] - en de totale investeringen
in woningen. De raming van het verloop van laatstgenoemde investeringen werd
- in overeenstemming met de in de nationale boekhouding gebruikte methodes -
in hoofdzaak uitgevoerd op basis van de cijfers van het Nationaal Instituut voor
de Statistiek betreffende het aantal begonnen woningen (grafiek 5.2), rekening
houdend met een afwerkingstermijn van negen maanden : uit de beschikbare ge-
gevens, die betrekking hebben op de begonnen woningen in de periode april 1981-
september 1982, blijkt een daling van de investeringen in woningen met ongeveer
11 pct. in 1982. Daarenboven hield men nog rekening met de minder ongunstige
evolutie van de registratierechten.

f) De bruto kapitaalvorming van de vennootschappen bestaat uit de veranderingen
van de voorraden en uit de investeringen in vaste activa. Deze laatste werden in hoofd-
zaak geraamd op basis van twee categorieën van inlichtingen (tabel 5.3).

Voor de verwerkende nijverheid, de bouwen de elektriciteit werd gebruik
gemaakt van de resultaten van het onderzoek dat in november door de Bank werd
uitgevoerd. Uit die resultaten blijkt een stijging van de investeringen met 3,5 pct.
in waarde - een verhoging met 9,6 pct. in de verwerkende nijverheid werd ten dele
gecompenseerd door een daling met 21,4 pct. in de bouwen met 12,8 pct. in de
elektriciteitsproduktie en -verdeling -, wat, rekening houdend met een geraamde
prijsstijging van 10,5 pct. (tabel 6 hierna, rubriek 3.2), overeenkomt met een vermin-
dering met zowat 6,3 pct. tegen vaste prijzen. Die achteruitgang blijkt te worden
bevestigd door het verloop van de investeringen volgens de aangiften voor de belasting
over de toegevoegde waarde : deze geven voor de eerste tien maanden, rekening
houdend met een zelfde deflator, een daling met zowat 4 pct. te zien.

Voor de overige bedrijfstakken is de raming voornamelijk gebaseerd op de inlich-
tingen van de aangiften voor de belasting over de toegevoegde waarde; volgens deze
inlichtingen zou de toename van de investeringen tegen vaste prijzen ongeveer 3,7 pct.
hebben bereikt in de loop van de eerste tien maanden. Er werd evenwel een lager
percentage in aanmerking genomen om rekening te houden met andere inlichtingen
geput uit begrotingscijfers : deze maken, voor het hele jaar, gewag van een minder
gunstige evolutie voor de subsector vervoer en verkeer, waarin talrijke overheids-
bedrijven actief zijn.

g) De raming van de bruto kapitaalvorming van de overheid is, zoals die van
het overheidsverbruik, gemaakt op basis van begrotingsgegevens.
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h) De uitvoer en invoer van goederen en diensten zijn van hun kant in hoofdzaak
geraamd op basis van de volume-indexcijfers van de buitenlandse handel voor de
eerste elf maanden van het jaar, opgesteld door het Nationaal Instituut voor de Statis-
tiek (zie hoofdstuk VI). Voor de uitvoer bereikte de stijging van dat indexcijfer 1,9 pct.
Voor de invoer steeg het indexcijfer met 0,1 pct., een percentage dat de reële stijging
onderschat omdat sommige invoerverrichtingen uit Nederland niet werden opgetekend.
Die gegevens werden aangevuld en gecorrigeerd, meer bepaald voor de evolutie
van de uit- of ingevoerde diensten, op grond van nog fragmentarische inlichtingen uit
de betalingsbalans van de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie.

B. Belangrijkste ontwikkelingen

Aan de hand van tabel 5 kunnen volgende belangrijke vaststellingen
worden gedaan :

a) De daling van het bruto binnenlandse produkt, waarvan reeds sprake
in hoofdstuk Il en geraamd op 0,3 pct., vloeit voort uit een algemene
zwakte van de finale vraag; die was nochtans veel minder groot dan in 1981.
De maatregelen die de Regering trof met het oog op het herstel van de
concurrentiekracht van de Belgische bedrijven en de sanering van de over-
heidsfinanciên hebben ongetwijfeld bijgedragen tot de achteruitgang van
de binnenlandse bestedingen, zij het via de vermindering van de overheids-
uitgaven of via de matiging van de inkomens van de particulieren, die de
bestedingen van deze laatste heeft gedrukt. Door het concurrentievermo-
gen in het vlak van de kosten te verbeteren, hadden de regeringsmaatrege-
len daarentegen een gunstige uitwerking op de uitvoer, maar de vooruit-
gang van deze laatste is matig gebleven wegens de zwakke wereldvraag.

b) De particuliere consumptie, die in 1981 voor de eerste maal in vijf-
entwintig jaar was teruggelopen, is opnieuw gedaald, zij het in mindere
mate. Die achteruitgang houdt verband met de vermindering van het reële
beschikbare inkomen van de particulieren die voortvloeide uit het voren-
genoemde beleid van inkomensmatiging, de inkrimping van de werkge-
legenheid en de stijging van de betaalde belastingen. Aangezien de particu-
lieren hun spaarquote hebben verminderd, was de daling van hun ver-
bruik proportioneel evenwel geringer dan die van hun reëel beschikbaar
inkomen. Zoals grafiek 5.1 aantoont, gaf de particuliere consumptie in de
loop van het jaar een vermindering te zien van kwartaal tot kwartaal, maar
zou die tendens in de tweede helft van 1982 versterkt zijn.

c) De investeringen van de particulieren vertoonden voor de vierde op-
eenvolgende maal een vermindering; de investeringen in woningen (gra-
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fiek 5.2) hebben hierin een belangrijke rol gespeeld. Na een spectaculaire
daling in 1981 zijn ze verder blijven teruglopen, ondanks de diverse stimu-
leringsmaatregelen van de overheid. De belangrijkste hiervan was onge-
twijfeld de vermindering, van 17 tot 6 pct., van de belasting over de toe-
gevoegde waarde op 1 maart 1982. De achteruitgang van de investeringen
betekent evenwel niet dat die maatregel geen resultaat heeft opgeleverd,
want, in tegenstelling met het voorafgaande jaar, zou de vermindering in
1982 - zoals blijkt uit het verloop van het aantal door de Nationale Maat-
schappij voor de Huisvesting en de Nationale Landmaatschappij goedge-
keurde woningen - vooral het gevolg zijn van een inkrimping van de
bouw van sociale woningen, waarvoor de belasting over de toegevoegde
waarde reeds 6 pct. bedroeg. De sector van de sociale woningbouw heeft
immers af te rekenen met administratieve en financiële moeilijkheden die
verband houden met de toepassing van de regionalisering.

d) De budgettaire beperkingen van de overheid hadden een duidelijke
weerslag op haar bestedingen (tabel ,5). De overheidsconsumptie zou licht
gedaald zijn ten gevolge van een vermindering in de aankopen van goe-
deren en diensten en van de stahilisering van de werkgelegenheid. De
investeringen van de overheid zouden, van hun kant, sterk gedaald zijn,
vooral bij de lokale besturen.

e) De bruto kapitaalvorming van de vennootschappen zou licht geste-
gen zijn : de voorraadvorming zou belangrijker zijn geweest, wat de lichte
achteruitgang van de investeringen in vaste activa zou hebben goedge-
maakt. In feite lieten zich op deze laatste twee tegengestelde invloeden
gelden. Aan de ene kant is de rendabiliteit van de bedrijven verbeterd ten
gevolge van de regeringsmaatregelen. Aan de andere kant heeft de ver-
slechtering van het internationale en nationale eonjunctuurklimaat onge-
twijfeld gewogen op de investeringsprojecten.

f) Het geheel van de hiervoor beschreven ontwikkelingen leidde tot
een vermindering van de totale binnenlandse bestedingen, die op 1,6 pct.
wordt geraamd. Het verloop van die bestedingen was aldus voor het tweede
opeenvolgende jaar duidelijk minder gunstig dan in het buitenland
(tabeI5A), terwijl, Japan buiten beschouwing gelaten, voorheen het tegen-
overgestelde het geval was geweest.

g) De uitvoer van Belgische goederen en diensten zou van zijn kant een
beperkte vooruitgang - met 2,4 pct. - te zien hebben gegeven, ten ge-
volge van een zeer geringe groei van Belgiës belangrijkste afzetmarkten
en ondanks een zekere winst in zijn marktaandelen (tabel 5).
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h) Uiteindelijk zouden de totale finale bestedingen, zoals hiervoor
reeds is gezegd, vrijwel niet veranderd zijn : de raming levert - 0,1 pct.
op, tegen een teruggang met 1,4 pct. in 1981.

i) Hoewel de finale bestedingen ongeveer op hun peil bleven, zou de
invoer van goederen en diensten - rekening houdend met de invoerquotes
van de verschillende bestanddelen van die bestedingen - met 0,4 pct. ge-
stegen zijn, na een daling met 1,9 pct. in 1981.

j) Houdt men ten slotte rekening met het saldo van de factorinkomens,
dat sedert 1979 zeer negatief is geworden ten gevolge van de toenemende
rentebetalingen op de in het buitenland aangegane schuld, dan kan de
daling van het bruto nationale produkt worden geraamd op ongeveer
0,7 pct., dit is 0,4 pct. meer dan die van het bruto binnenlandse produkt.
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Grafiek 5.1
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VERKOPEN IN DE KLEINHANDEL TEGEN VASTE PRIJZEN

(Indexciifers 1975 = 100) 1

1979 1981 19821980

BTon : Nationaal Instituut voor de Statistiek.

1 Trimestriële gemiddelden van de voor seizoeninvloeden verbeterde maandcijfers. Laatste kwartaaloktober.
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Grafiek 5.2

BEGONNEN WONINGEN E!'.l BOUWVERGUNNINGEN
VOOR WOONGEBOlJWEN 1

(Duizendiallenï

Begonnen woninqe n
Bouwvergunningen voor woongebouwen

1974 1976 1978 1980 1982

Bron: Nationaal Instituut voor de Statistiek.

1 Trimesf.riële gemiddelden van de voor seizoeninvloeden verbeterde maandcijfers. Laatste kwartaal : gemiddelde oktober-
november voor de bouwvergunningen. Dat het aantal begonnen woningen stelselmatig het aantal bouwvergunningen voor
gebouwen overt reft., wordt verklaard doordat, een gebouw verscheidene woningen kan omvatten (dit is bijvoorbeeld het
geval voor een eppertementsgebouw}.
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Tabel 5.3

INVESTERINGEN IN VASTE ACTIVA TEGEN VASTE PRIJZEN
VAN DE BEDRIJVEN l

,Veranderingspercentages t.o.v. het voorafgaande jaar)

Industrie 2 volgens : Overige takken volgens :

de aangiften het investerings- de aangiften
a.a.n de aan de

belasting over onderzoek ven de nationale belasting over de nationale
de Nationalede toegevoegde Bank van België rekeningen de toegevoegde, .rekenlngen

waarde weeede
3

3 4
3 5

1977 ........................... - 11,0 - 9,0 - 9,7 - 3,2 + 4,8
1978 ........................... + 7,1 - 7,3 - 4,2 + 19,2 + 5,2
1979 ........................... + 9,5 + 1,6 + 1,7 - 3,4 + 1.8
1980 ........................... + 9,5 + 20,8 + 14,0 + 3,4 + 2,9
1981 ........................... - 10.4 - 2,1 - 10,2 - 3,1 - 3,5
1982 ........................ r - 4,26 - 6,3 - + 3.76 -

Bronnen: Nationaal Instituut voor de Statistiek en Nationale Bank VBn België. Berekeningen en ramingen van de Nationale
Bank van België.

1 Vennootschappen en eenmanszaken die niet kunnen worden onderscheiden per bedrijfstak.
2 Verwerkende nijverheid (exclusief drukkerijen en uitgeverijen : inclusief aardolie), bouwnijverheid en elektriciteit.
3 De cijfers tegen werkelijke prijzen zijn gedefleerd door de overeenstemmende derlatoren overgenomen uit de nationale

rekeningen of, voor 1982, geraamd door de Nationale Bank van België.
4. Onderzoek van november in elk van de beschouwde jaren.
S De statistiek van de belasting over de toegevoegde waarde is niet volledig en dekt niet bepaalde takken zoals bijvoorbeeld

de verzekeringen, radio en televisie, posterijen, medische diensten, alsook een deel van de kleinhandel en van de
landbouw.

6 Eerste tien maanden.
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Tabel 5.4

BRUTO BINNENLANDS PRODUKT E~ VOORNAAMSTE BESTEDINGSCATEGORIEEN TEGEN VASTE PRIJZEN: INTERNATIONALE VERGELIJKING

(Veranderingspercentages t.O.V. het voorafgaande jaar)

l ,~!;~gi·1

België Europese Economische Gemeénschap Verenigde Staten Japan

1980
\

1981
\

1982 T Gemid.\ 1980
\

1981
\

1982 Gemid.\ 1980
\

1981
\

1982 Gemid.\ 1980
\

1981
\

19821974·1979 1974·1979 1974·1979

1. Particuliere consumptie ........................ + 3,1 + 1,3 - 2,0 - 1,3 + 2,8 + 1,5 + 0,1 + 0,2 + 3,1 + 0,4 + 2,0 + 1,0 + 3,5 + 0,6 + 0,6 + 4,0

2. Overheidsconsumptie ........................ + 4,1 + 1,5 + 0,6 - 0,5 + 2,9 + 2,1 + 1,7 + 1,7 + 2,1 + 2,7 + 2,0 + 0,5 + 4,5 + 2,2 + 3,6 + 2,7 i

3. Bruto kapitaalvorming ........................ + 0,8 + 1,8 -16,3 - 4,0 + 0,4 + 0,8 -11,4 + 0,2 + 0,5 -11,3 + 8,3 -11,2 + 1,9 + 0,3 + 0,3 - 0,7

4. Totaal van de binnenlandse bestedingen ... + 2,7 + 1,5 - 4,5 - 1,6 + 2,3 + 1,3 - 2,1 + 0,4 + 2,6 - 1,5 + 3,1 - 1,0 + 3,0 + 0,7 + 0,8 + 2,5

5. Netto-uitvoer van goederen en diensten 1 + 0,3 + 1,3 + 3,4 + 1,3 + 0,1 - 0,1 + 1,7 - 0,3 + 0,1 + 1,2 - 0,8 _ 0,6' + 0,7 + 3,7 + 2,4 + 0,22

6. Bruto binnenlands produkt .................. + 2,5 + 2,8 - 1,1 - 0,3 + 2,4 + 1,1 - 0,5 + 0,2 + 2,7 - 0,31- 2,3 _ 1,62 + 3,7 + 4,4 + 3,2 + 2,62

Bronnen : België : Nationaal Instituut voor de Statistiek alsook Nationale Bank van België voor 1981. Berekenin gen en ramingen van de Nationale Bank van België.
Overige landen : Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling. Berekeningen VSD de Nationale Bank van België.

1 Bijdrage tot de groei van het bruto binnenlandse produkt.
2 Raming van de Nationale Bank van België.

** *
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Tabel 6

DEFLATOREN VAN HET BRUTO NATIONALE PRODUKT
EN VAN DE VOORNAAMSTE BESTEDINGSCATEGORIEEN

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

I
lU74

I
1975 1976

I
1977 1978 1979

I
1980

I
1981 1 1982 T

l. Particuliere consumptie ........................... + 12,4 + 12,6 + 7,9 + 7,0 + 4,2 + 3,7 + 6,8 + 7,2 [+ 8,7] + 8,7

2. Overheidsconsumptie .............................. + 14,4 + 17,9 + 9,1 + 8,1 + 4,7 + 5,3 + 7,9 + 8,0 [+ 8,0] + 6,9

3. Bruto kapitaalvorming .............................. + 16,6 + 12,2 + 7,2 + 6,3 + 4,4 + 4,0 + 6,1 + 3,8 [+ 5,2] + 7,7

3.1 Particulieren ................................. + 18,3 + 13,6 + 9,3 + 7,3 + 5,3 + 5,1 + 7,6 + 2,1 [+ 2,1] + 2,3
waarvan : woongebouwen .................. (+ 21,7) (+ 14,3) (+ 10,4) (+ 7,8) (+ 6,1) (+ 5,5) (+ 8,7) (+ 4,1) [+ 4,1] (- 1,5)

3.2 Vennootschappen .............................. + 15,4 + 12,4 + 4,4 + 5,5 + 2,9 + 3.5 + 4,9 + 4,1 [+ 6,8] + 10.5
waarvan : vaste activa ..................... (+ 14,1) (+ 10,1) (+ 5.7) (+ 5.3) (+ 3.1) (+ 4.4) (+ 2,3) (+ 4,3) [+ 4,3] (+ 10.5)

3.3 Overheid ....................................... + 17,6 + 8,7 + 9.3 + 5,8 + 5.4 + 4,8 + 5,7 + 9,7 [+ 9.7] + 9,5

4. Totaal van de binnenlandse bestedingen + 13,7 + 13,4 + 7,9 + 7,1 + 4,3 + 4,1 + 6,9 + 6,8 [+ 8,0] + 8,2

5. Uitvoer van goederen en diensten ............ + 23,6 + 4,8 + 6.0 + 3,4 + 0,7 + 9,0 + 8.9 + 9,3 [+ 9.3] + 13.5

6. Totaa.! van de finale bestedingen ............... + 16.9 + 10,4 + 7,3 + 5,7 + 3,2 + 5,6 + 7.5 + 7.7 [+ 8,5] + 10,3

7. Invoer van goederen en diensten ............... + 27,2 + 5,9 + 7,1 + 3,0 + 1,1 + 8.8 + 13.4 + 13.7 l+ 13,7] + 13.7
p.m. Ruilvoet 2 .................................... - 2,8 - 1,0 - 1,0 + 0,4 - 0,4 + 0,2 - 4.0 - 3,9 [- 3,9] - 0,2

8. Bruto binnenlands produkt = Bruto nationaal

7,31 +produkt ............................................. + 12,3 + 12,6 + 7,4 + 4.2 + 4,2 + 4,2 + 4,0 [+ 5.2] + 8.0

Bronnen : Nationaal Instituut voor de Statistiek alsook Nutionale Bank van België voor 1981. Berekeningen en ramingen van de Nationale Bank van België.
1 Linkerkolom : brutodeflatoren, exclusief de statistische aanpassingen; rechterkolom : dcfle toren met inbegrip van die statistische aanpassingen.
2 Formule : ( i.ndex van de ~eflator va.n de ~itvoer van goederen en diensten met als ba~is het voorafgaande .jaar = 100 X 100) _ 100.

Index van de deflator van de Invoer van goederen en diensten met' als basis het voorafgaande laat' - 100



COMMENTAAR BIJ TABEL 6 :

DEFLATOREN VAN HET BRUTO NATIONALE PRODUKT EN VAN
DE VOORNAAMSTE BESTEDINGSCATEGORIEEN

A. Methodologie

a) Deze afdeling heeft vooral tot doel het prijsverloop in België te beschrijven
en te verklaren, onder meer door het in voorkomend geval te vergelijken met het
verloop in de belangrijkste andere landen; hier wordt evenwel geen poging onder-
nomen om het verloop van de concurrentiepositie in het vlak van de prijzen van de
Belgische economie te beschrijven, aangezien dat aspect behandeld wordt in hoofd-
stuk VI dat gewijd is aan de transacties van de Belgisch-Luxemburgse Economische
Unie met het buitenland.

b) De in tabel 6 voorkomende veranderingspercentages voor de jaren 1974 tot
1981 werden berekend op basis van de deflatoren die jaarlijks in het raam van de
nationale rekeningen van België worden opgesteld door het Nationaal Instituut voor
de Statistiek. Die deflatoren maken het in beginsel mogelijk het prijsverloop van
elke bestedingscategorie zo volledig mogelijk te meten en de nominale bestedingen
om te zetten in bestedingen tegen vaste prijzen (prijzen van 1975). Aangezien ze
overeenstemmen met boekhoudkundige begrippen, kunnen die deflatoren enigszins
verschillen van de overeenstemmende prijsindexcijfers. Dat is inzonderheid het geval
voor de deflator van de particuliere consumptie, die in 1981 aanmerkelijk hoger ligt
dan het indexcijfer van de consumptieprijzen (8,7 tegen 7,6 pct.). Een zo belangrijk
verschil kan in hoofdzaak worden verklaard door de methodologie van de nationale
boekhouding, volgens welke een belangrijk deel van de statistische aanpassingen
aan de particuliere consumptie wordt toegevoegd. Die aanpassingen zijn nodig om de
gegevens die voor een zelfde grootheid - bijvoorbeeld het bruto binnenlandse
produkt - naar gelang van de verschillende uitgangspunten (bestedingen, produktie)
werden berekend, met elkaar te verzoenen. Die handelwijze heeft geleid tot een vrij
artificiële verhoging van de deflator van het particuliere verbruik in 1981; in het
algemeen houdt zij, met betrekking tot tabel 6, het nadeel in dat ze de deflatoren van
1981 en de ramingen, zonder statistische aanpassingen, van de deflatoren van 1982
onvergelijkbaar maakt. Om dergelijke vergelijking mogelijk te maken, worden in
tabel 6 de deflatoren van 1981vóór statistische aanpassingen vermeld naast de defla-
toren na statistische aanpassingen.

Uit tabel 6 blijkt anderzijds dat de deflator van het bruto binnenlandse produkt
en die van het bruto nationale produkt identiek zijn; bij afwezigheid van een speci-
fieke deflator voor de factorinkomens, is het namelijk gebruikelijk dezelfde deflator
toe te passen op beide grootheden.

c) De deflatoren van 1982 zijn ramingen van de Bank, die doorgaans opgesteld
zijn op grond van de beschikbare prijsindicatoren; deze werden eventueel gecorrigeerd
om rekening te houden met wijzigingen in het belastingstelsel die, zonder de overeen-
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stemmende prijsindexcijfers te beïnvloeden, een uitwerking kunnen hebben op het
verloop van de werkelijk betaalde prijzen, met inbegrip van de belastingen (bijvoor-
beeld de verlaging - van 17 tot 6 pct. - van het tarief van de belasting over de
toegevoegde waarde in de sector van de woningbouw).

d) Wegens de structuur van de overheidsconsumptie in hoofdzaak bestaand
uit bezoldigingen uitgekeerd aan overheidsambtenaren - werd de deflator van deze
bestedingscategorie ten dele geraamd op grond van het indexcijfer van de veref-
fening van de wedden van het openbare ambt. De stijging van dat indexcijfer, geremd
door de maatregelen inzake loonmatiging, werd geraamd op 6,5 pct.

e) De deflator van de vaste activa van de vennootschappen wordt berekend op
basis van een gewogen gemiddelde van drie indexcijfers :

- het indexcijfer van de gemiddelde eenheidswaarden bij de invoer van uit-
rustingsgoederen (bronnen : Nationaal Instituut voor de Statistiek, berekeningen
van de Nationale Bank van België), waarvan de stijging op 16,5 pct. wordt geraamd
op grond van de beschikbare gegevens, namelijk een vooruitgang met 16,6 pct. over
de eerste negen maanden van het jaar;

- het indexcijfer van de groothandelsprijzen van de metaalfabrikaten (bron :
Ministerie van Economische Zaken), waarvan de gemiddelde stijging in het jaar
5,5 pct. bedraagt;

- het indexcijfer van de kosten van de utiliteitsbouw (bron : Institut de Recher-
ches Economiques de l'Université Catholique de Louvain), waarvan de gemiddelde
stijging geraamd wordt op 9,2 pct., rekening houdend met de beschikbare gegevens
- een vooruitgang met 9,6 pct. over de eerste negen maanden van het jaar - en
met de onderstelling van een vertraging in het vierde kwartaal, gezien de snelle
verhoging van dat indexcijfer in het vierde kwartaal van 1981.

f) De deflator van de uitvoer van goederen en diensten wordt in hoofdzaak ge-
raamd op grond van het indexcijfer van de gemiddelde eenheidswaarden bij de
uitvoer (bron : Nationaal Instituut voor de Statistiek, douanestatistieken), dat over
de eerste elf maanden van het jaar met 14,2 pct. gestegen is. Aangezien dat index-
cijfer in feite alleen betrekking heeft op het prijsverloop van de uitgevoerde goede-
ren, werd bovendien rekening gehouden, op grond van nog fragmentarische gegevens,
met een meer beperkte prijsstijging voor de uitgevoerde diensten.

g) Ook de raming van de deflator van de invoer van goederen en diensten is
hoofdzakelijk gebaseerd op het verloop van het indexcijfer van de gemiddelde een-
heidswaarden bij de invoer (bron : Nationaal Instituut voor-de Statistiek, douane-
statistieken) - dat over de eerste elf maanden van het jaar met 13,7pct. steeg- en
op de fragmentarische gegevens waarover men beschikt om de prijsstijging van de
ingevoerde diensten te ramen.

h) In tabel 6.1 is de bijdrage van een categorie tot de jaarlijkse verandering van
het algemene indexcijfer van de consumptieprijzen verkregen door de jaarlijkse ver-
andering van het indexcijfer van die categorie in punten te berekenen, door die
verandering te vermenigvuldigen met het gewicht van de categorie in het algemene
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indexcijfer en door het resultaat te delen door het algemene indexcijfer van het vooraf-
gaande jaar.

i) Het synthetische indexcijfer van de consumptieprijzen voor de acht landen die
opgenomen zijn in grafiek 6.4, waarvan werd uitgegaan om de gemiddelde stijging
van de consumptieprijzen in die landen te berekenen, is het gewogen gemiddelde
van de overeenstemmende acht indexcijfers uitgedrukt in nationale valuta. De op het
indexcijfer van elk land toegepaste weging slaat op het relatieve aandeel van het
particuliere verbruik van dat land in het totaal van de uitgaven voor particuliere
consumptie uitgedrukt in gemeenschappelijke munt voor de acht beschouwde landen
over het geheel van de periode 1979-1982.

jl De gemiddelde eenheidswaarden bij de invoer in Belgische franken zijn in
grafiek 6.5 gesplitst in een endogene factor, namelijk de gewogen gemiddelde wissel-
koers van de valuta's van de belangrijkste leverancierslanden van België - die
overeenkomt met het omgekeerde van de gemiddelde wisselkoers van de Belgische
frank gewogen met de invoer -, en een exogene factor, namelijk de gemiddelde
eenheidswaarden, uitgedrukt in de valuta's van de belangrijkste leverancierslanden
van België, die verkregen worden door de eenheidswaarden in Belgische franken
te delen door de gewogen gemiddelde wisselkoers van de buitenlandse valuta's.

k) De gemiddelde deflator van het bruto binnenlandse produkt van de belang-
rijkste landen, opgenomen in grafiek 6.6, is een gewogen gemiddelde van de defla-
toren van het bruto binnenlandse produkt van die landen, berekend op grond van
in nationale munt uitgedrukte gegevens. Volgens een methode die overeenstemt met
die beschreven onder punt i) hiervoor,' slaat de weging, die werd toegepast op de
deflator van een bepaald land, op het relatieve aandeel van het bruto binnenlandse
produkt van dat land in het totaal van de bruto binnenlandse produkten uitgedrukt
in gemeenschappelijke munt voor de acht beschouwde landen over het geheel van
de periode 1979-1982.

B. Belangrijkste ontwikkelingen

Aan de hand van tabel 6 kunnen volgende belangrijke vaststellingen
worden gedaan :

a) De deflator van de finale bestedingen is in 1982 duidelijk sterker
toegenomen dan in 1981. De versnelling was aanmerkelijk krachtiger voor
de prijzenbij de uitvoerdan voor de prijzen van de binnenlandse bestedin-
gen.

Die versnelling vond niet haar oorsprong in die van de prijzen van de
ingevoerde goederen en diensten - deze was in 1982 zeer gering - maar
weI in die van de deflator van het bruto binnenlandse produkt. De tegen-
post ervan moet bijgevolg worden teruggevonden in het verloop van de de-
flatoren van de bestanddelen van de toegevoegde waarde; aldus zou ze in
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hoofdzaak worden verklaard door het zeer afgetekende verloop van de
winstmarges van de vennootschappen, die in 1982 zijn gestegen nadat ze
het voorafgaande jaar waren gedaald (zie hoofdstuk IV).

b) De versnelling van het stijgingstempo van de prijzen van de particu-
liere consumptie, die blijkt uit de vergelijking van de geraamde deflator
van 1982 met de deflator vóór statistische aanpassingen van 1981, is ook af
te leiden uit het verloop van het indexcijfer van de consumptieprijzen : na
een daling van 12,8 pct. in 1975 tot 4,5 pct. in 1978 en 1979, is het jaar-
lijkse stijgingstempo van dat indexcijfer de volgende jaren geregeld toe-
genomen; in 1982 bereikte het 8,7 pct. (tabel 6.1).

- Het duurder worden van de levensmiddelen en, in mindere mate,
van de andere goederen - met uitzondering van de energieprodukten -
en van de diensten lag aan de oorsprong van de inflatieversnelling in 1982.
Een negatieve bijdrage hierin leverden daarentegen de prijzen voor de
energieprodukten, hoewel deze toch nog krachtiger stegen dan die van de
andere bestanddelen van het algemene indexcijfer.

De versnelling in 1982 van het jaarlijkse stijgingstempo van de levens-
middelenprijzen moet in hoofdzaak worden toegeschreven aan die van de
producentenprijzen van de landbouwprodukten (tabel 6.2) en, in mindere
mate, aan de stijging van de koffieprijzen. De verhoging van de prijzen
voor de landbouwprodukten vloeit ten dele voort uit de voorwaarden
op een aantal markten (onder meer voor rund- en varkensvlees en voor fruit
en aardappelen), maar ook uit de beslissingen die in 1982 door de Europese
Economische Gemeenschap werden genomen in het kader van het gemeen-
schappelijke landbouwbeleid. Enerzijds werd de gemiddelde jaarlijkse
verhoging van de landbouwprijzen in de Gemeenschap in mei 1982 vast-
gesteld op ongeveer 10,5 pct. : die verhoging werd over .de rest van het
jaar gespreid naar gelang van de betrokken produkten. Anderzijds werd
de groene frank in twee stadia gedevalueerd, eerst met 5,3 pct. in mei, een
beslissing die aanleiding gaf tot een onmiddellijke stijging van de land-
bouwprijzen, en vervolgens met 4,6 pct. in oktober; deze tweede devaluatie,
die het mogelijk heeft gemaakt de groene frank opnieuw volledig af
te stemmen op de spilkoers van de Ecu, had in 1982 slechts een weerslag
op de prijs van één produkt - namelijk het varkensvlees -, aangezien
de prijsaanpassingen van de andere betrokken produkten in beginsel slechts
van kracht moeten worden op 1 april 1983.

De vertraging van het stijgingstempo van de energieprijzen (tabel 6.1)
heeft vooral te maken met een beperkte daling van de prijzen in dollars
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van de aardolieprodukten en met het feit dat de dollar tegenover de Bel-
gische frank minder in waarde toenam dan in 1981.

De prijsversnelling bij de niet-eetbare produkten, met uitsluiting van
de energieprodukten, en bij de diensten kan onder meer worden verklaard
door de nasleep van de « Maribel »<operatie - de betrokken belasting-
aanpassingen werkten door gedurende het hele jaar 1982, terwijl ze in
1981 slechts betrekking hadden gehad op enkele maanden - en door de
weerslag van regeringsmaatregelen getroffen in 1982 (verhoging van de
accijnsrechten op sigaretten, verhoging van sommige openbare tarieven).

- In de loop zelf van 1982 werd het verloop van de consumptieprij-
zen vooral beïnvloed door de bepalingen in verband met de prijsstop die
gedurende het grootste deel van het jaar van kracht was. Inderdaad, vanaf
23 februari - onmiddellijk na de devaluatie van de frank - werd een vol-
ledige blokkering van de prijzen op het peil van 15 februari 1982 ingevoerd.
Die volledige prijsstop, die van kracht was tot 31 maart, werd vanaf 1 april
gevolgd door een selectieve dehlokkering op grond van de « economische
behoeften II (het ging er met name om de bedrijven in staat te stellende

. door de devaluatie van de frank teweeggebrachte kostenverhogingen door
te berekenen in hun verkoopprijzen); het stelsel werd bovendien aanzien-
lijk versoepeld voor de kleine en middelgrote ondernemingen.

Door de volledige prijsstop heeft de vertraging van het stijgingstempo
van het algemene indexcijfer, die zich in februari had voorgedaan ten ge-
volge van een tijdelijke prijsdaling van de petroleumprodukten, zich in
maart doorgezet (grafiek 6.3). De versoepeling van de maatregel later
opende de weg voor belangrijke verhogingen, in een eerste stadium van
de prijzen van de energieprodukten en van de diensten, in hoofdzaak van
de overheidsdiensten, en in een tweede stadium van de andere produkten,
onder meer van de levensmiddelen, onder invloed van de vorengenoemde
beslissingen van de Europese Economische Gemeenschap. Vanaf oktober
is het stijgingstempo van het algemene indexcijfer opnieuw vertraagd ten
gevolge van een stabiltsering van de levensmiddelenprijzen, waarbij zich
bovendien een prijsdaling van de diensten in november en van de energie-
produkten in november en december voegde.

- De verhoging van de consumptieprijzen bereikte in 1982 een peil
dat, rekening houdend met de inflatieversnelling die doorgaans volgt op
een aanmerkelijke daling van de wisselkoers van een munt, op zich vrij
bevredigend mag heten; toch gaat het om een duidelijke verslechtering van
Belgiës positie in vergelijking met die van de belangrijkste industrielanden.

65



Het jaarlijkse stijgingstempo van die prijzen in nationale munt is immers in
elk van de in grafiek 6.4 opgenomen landen vertraagd, voor de meeste
ervan voor het tweede opeenvolgende jaar; zoals hiervoor bleek, ging de
evolutie in België in omgekeerde richting.

c) De deflator van de bruto kapitaalvorming is fors toegenomen, name-
lijk van 3,8 tot 7,7 pct. (tabel 6). Die versnelling is toe te schrijven aan die
van de prijzen van de investeringen in vaste activa van de vennootschap-
pen, die slechts in geringe mate werd gecompenseerd door de prijsdaling
van de investeringen in woningen.

- De zeer sterke versnelling van het jaarlijkse prijsstijgingstempo van
de vaste activa van de vennootschappen is het gevolg van twee factoren.
Enerzijds had de afschaffing, op 1 juli 1980, van de belasting over de toe-
gevoegde waarde op de investeringen, in 1981 nog aanleiding gegeven tot
een artificieel laag jaarlijks stijgingstempo, want zij had toen een neer-
waartse uitwerking gedurende het hele jaar tegen slechts een half jaar in
1980. Anderzijds versnelde het stijgingstempo van de gemiddelde eenheids-
waarden bij de invoer van uitrustingsgoederen, die in het totaal van de
betrokken bestedingscategorie een hoog aandeel heeft (grafiek 6.5).

- De twee hiervoor vermelde factoren hadden weinig of geen invloed
op de deflator van de bruto kapitaalvorming door de overheid, die in 1982
geen enkele versnelling vertoonde (tabel 6).

- De prijsdaling in de woningbouw staat natuurlijk in verband
met de verlaging, van 17 tot 6 pct., van het tarief van de belasting over de
toegevoegde waarde van toepassing in de sector van de privé-woningen.
Zonder die belastingverlichting zou de verhoging meer bedragen hebben
dan de in 1981 opgetekende 4,1 pct.

d) In tegenstelling met die van de twee overige bestanddelen van de
binnenlandse bestedingen, zou de deflator van de overheidsconsumptie in
1982 minder toegenomen zijn dan in 1981 : 6,9 tegen 8 pct. Die vertraging
weerspiegelt in hoofdzaak de kleinere stijging van het indexcijfer voor de
vereffening van de door de overheidbetaalde lonen en wedden, wegens de
directe invloed van de maatregelen inzake inkomensmatiging.

e) Het jaarlijkse stijgingstempo van de deflator van de uitvoer van
goederen en diensten is in 1982 duidelijk versneld, namelijk van 9,3 pct.
in 1981 tot 13,5 pct.

De devaluatie van de Belgische frank heeft wellicht een belangrijke
rol gespeeld in die versnelling. Een aantal bedrijven die produkten uitvoe-
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ren waarvan de prijzen van de ene markt tot de andere vrij weinig ver-
schillen, hebben die prijzen, uitgedrukt in vreemde valuta' s, waarschijnlijk
niet gewijzigd, terwijl andere bedrijven tenminste de directe en indirecte
uitwerking van de prijsstijging van de ingevoerde produkten in hun prijzen
in Belgische franken hebben doorberekend.

f) Het jaarlijkse stijgingstempo van de deflator van de invoer van goe-
deren en diensten was hetzelfde als in 1981, maar om zeer verschillende
redenen.

In 1981 kon de verhoging van de invoerprijzen nagenoeg voor de helft
worden verklaard door de stijging van de gemiddelde eenheidswaarden bij
de invoer, uitgedrukt in de valuta's van de belangrijkste leverancierslanden
van België, en voor de helft door de stijging van de gewogen gemiddelde
wisselkoers van de valuta's van die landen; in 1982 verklaart deze tweede
factor de verhoging vrijwel volledig: over de eerste negen maanden van het
jaar is de gewogen gemiddelde koers van de valuta's van de belangrijkste
leverancierslanden van België gestegen met 11,4 pct., wat vrijwel overeen-
komt met de verhoging van de gemiddelde eenheidswaarden bij de invoer
in Belgische franken, die 13 pct. bedroeg (grafiek 6.5, eerste niveau).

Aan de andere kant gaan onder hetvrijwel stabiele stijgingstempo van
de gemiddelde eenheidswaarden bij de invoer in Belgische franken een snel-
lere toename bij de consumptie- en uitrustingsgocderen en een vertraging
bij de produktiegoederen schuil (grafiek 6.5, tweede niveau); deze laatste
wordt in hoofdzaak verklaard door het verloop van de noteringen in dollars
van de grondstoffen, die op de wereldmarkten gemiddeld zijn terugge-
lopen, vooral ten gevolge van de bedrukte eonjunctuur in de geïndustriali-
seerde wereld, en door het verloop van de dollar, die in 1982 gemiddeld
minder in waarde is gestegen tegenover de Belgische frank dan in 1981.

g) Het stijgingstempo van de deflator van het bruto binnenlandse pro-
dukt is in 1982 verdubbeld. Die versnelling is zeker hetekenisvol, want in
die deflator is de directe weerslagvan de stijging van de invoerprijzen uit-
geschakeld, aangezienhij deprijsstijging van de toegevoegde waarde in de
Belgische economie meet; hij geeft derhalve een goed idee over het
gemiddelde verloop van de binnenlandse prijsstijgingsfactoren. Natuurlijk
werd hij in 1982 meer dan waarschijnlijk op indirecte wijze - onder meer
via het gedrag van de exportbedrijven - beïnvloed door de appreciatie
van de buitenlandse valuta's tegenover de Belgische frank. Dat is wellicht
een van de redenen waarom het verloop ervan afwijkt van dat in het geheel
van de belangrijkste andere landen, waar zijn stijgingstempo in nationale
munt zou gedaald zijn van 8,6 pct. in 1981 tot 6,8 pct. (grafiek 6.6).
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Tabel 6.1

CONSUMJYfIEPRIJZEN

Jaren Algemeen Levens- Energie- Overige Diensten Huurprijzenindexcijfer middelen produkten produkten

Bijdrage, tn procenten, van iedere categorie
tot de verandering van het algemene indexcijfer

1974 ..................................... 12,7 2,8 1,1 4,4 4,4
1975 .................................... 12,8 3,4 0,9 3,6 4,9
1976 .................................... 9,2 3,4 0,5 2,1 3,2
1977 .................................... 7,1 1,7 0,3 1,6 3,1 0,4
1978 .................................... 4,1> 0,4 0,1 1,2 2,4 0,4
1979 ..................................... 4,5 0,1 1,5 0,9 1,7 0,3
1980 .................................... 6,6 0,9 2,7 0,9 1,7 0,4
1981 .................................... 7,6 1,4 2,5 1,5 1,7 0,5
1982 .................................... 8,7 2,2 1,9 2,1 2,1 0,4

Veranderingspercentages t.O.V. het voorafgaande jaar

1974 .................................... + 12,7 + 9,4 + 22,0 + 13,4 + 14,3
1975 .................................... + 12,8 + 11,2 + 15,5 + 10,6 + 15,0
1976 .................................... + 9,2 + 12,7 + 6,2 + 5,9 + 10,5
1977 .................................... + 7,1 + 6,7 + 3,1 + 4,9 + 11,3 + 9,2
1978 .................................... + 4,5 + 1,5 + 1,2 + 3,9 + 8,3 + 7,2
1979 .................................... + 4,5 + 0,5 + 17,4 + 2,8 + 5,5 + 6,0
1980 .................................... + 6,6 + 3,6 + 27,9 + 3,0 + 5,7 + 7,6
1981 .................................... + 7,6 + 6,0 + 21,1 + 4,9 + 5,9 + 10,2
1982 .................................... + 8,7 + 9,5 + 14,8 + 7,0 + 7,1 + 8,1

Bronnen : Ministerie van Economische Zaken. Berekeningen van de Nationale Bank van België.
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Tabel 6.2

LAND- EN TUINBOUWPRIJZEN 1

(Veranderingspercentages t.O.V. het voorafgaande jaar)

Landbouwprodukten

Jaren Algemeen

I I
Tui.nbouw-

indexcijfer Plan taardige Dierlijke Totaal produkten
produkten produkten

1979 ........................... + 1,4 + 8,0 + 1,3 + 2,2 - 2,3
1980 ........................... + 2,7 + 0,5 + 2,5 + 2,1 + 4,7
1981 ........................... v+ 10,1 + 9,3 + 10,6 v+ 10,0 + 10,4
1982 ........................ V + 1'2,3 + 13,5 + 13,1 + 13,4 + 8,1

Bron : Minieteric vau Landbouw.

1 Producentenprijzen.
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Grafiek 6.3

CONSUMPTIEPRIJZEN

(Indexciijers tweede haltiaar 1974 - eerste haltiaar 1975 = 100)
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Bron : Ministerie van Economische Zoken.

1 Exclusief de energieprodukten.



Grafiek 6.4

CONSUMPTIEPHIJZEN IN NATIONALE MUNT IN BELGIE EN IN HET BUITENLAND

(Veranderingspercentages t.O.v. de overeenstemmende periode van het voorafgaande iaar)
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Bronnen : België : Ministerie van EConomische Zaken. Bondsrepubliek Duiteland : Statistisehes Bundeeamt, Nederland :
Centraal Bureau voor de Statistiek. Verenigde Staten : U.S. Bureau .of Leboe. Japan : Prime Minister's Office.
Verenigd Koninkrijk : Ministry of Labour, Canada : Internationaal Monetair Fonds. Frankrijk : Institut
National de la Statistique et des Etudes Economiques. Italië : Istituto Centrale di Statistica.
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Grafiek 6.5

GEMIDDELDE EENHEIDSWAARDEN BIJ DE INVOER EN WISSELKOERS

(Veranderingspercentages t.O.V. de overeenstemmende periode van het voorafgaande [aar)
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Bronnen : Nationaal Instituut voor de Statistiek, douanestatistieken, en Nationale Bank VBn België. Berekening-en van de
Nationale Bank van België.

i Omgekeerde VBn de gemiddelde wisselkoers van de Belgische frank gewogen met de invoer van de Belgisch-Luxemburgse
Economische Unie.
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Grafiek 6.6

DEFLATOR VAN HET BRUTO BINNENLANDSE PRODUKT EN WISSELKOERS

(Veranderingspercentages t.O.V. het cooraigaande iaar)
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Bronnen België: Nationaal Instituut .voor de Sta~jstie~ en Nationale. Bank van B~lgië., Vreemde la~den : Organisatie
voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling en Intemetdoneel Monetair Fonds. Berekeningen en ramingen
van de Nationale Bank van België.

1 Vóór statistische aanpassingen:
2 Omgekeerde VBn de gemiddelde wisselkoers van de Belgische frank gewogen met de invoer van de Belgisch-Luxemburgse

Economische Unie.
a Bondsrepubliek Duitsland, Nederland, Verenigde Staten, Japan, Verenigd Koninkrijk, Canada, Frankrijk, Itnlië.
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Tabel 1 VOORNAAMSTE BESTEDINGSCATEGORIEEN

(M iliarden franken)

I
1974

I
1975

I
197&

I
1977

I
1978 1979

I
1980

I
1981

I
1982 T

a. Vaste prijzen. (priizen van 1975)
1. Particuliereconsumptie ..........................................1.415 1.421 1.494 1.530 1.571 1.644 1.665 1.633 1.612
2. Overbeidsconsurnptie .......................................... 370 388 404 417 443 455 46'2 465 462
3. Bruto kapitaalvorming ..........................................577 500 536 537 547 548 558 466 448

3.1 Particulieren ................................................ 190 178 210 214 229 204 199 133 125
3.2 Vennootschappen ........................................... 307 234 233 229 226 247 252 235 237
3.3 Overheid ..................................................... 80 88 93 94 92 97 107 98 86

4. Totale binnenlandse bestedingen (= 1 + 2 + 3) ... 2.362 2.309 2.434 2.484 2.561 2.647 2.685 2.564 2.522
5. Netto-uitvoer van goederen, diensten en factorinkomens 7 17 30 - 6 - 8 - 43 - 19 69 92
6. Bruto nationaal produkt (= 4 + 5) ........................2.369 2.326 2.464 2.478 2.553 2.604 2.666 2.633 2.614

b. Werkelijke prijzen.

1. Particuliereconsumptie ..........................................1.256 1.421 1.612 1.767 1.891 2.052 2.'220 2.365 2.538
2. Overheidsconsumptie .......................................... 314 388 441 491 547 591 647 703 748
3. Bruto kapitaalvorming ..........................................514 500 574 613 651 679 732 645 666

3.1 Particulieren ................................................ 167 178 229 251 283 265 278 189 182
3.2 Vennootschappen .......................................... 273 234 243 253 256 290 310 310 344
3.3 Overheid ...................................................... 74 88 102 109 112 124 144 146 140

4. Totale binnenlandse bestedingen (= 1 + 2 + 3) ... 2.084 2.309 2.627 2.871 3.089 3.322 3.599 3.713 3.952
5. Netto-uitvoer van goederen, diensten en factorinkomens 19 17 19 - 17 - 24 - 67 -128 -106 - 85
6. Bruto nationaal produkt (= 4 + 5) ........................2.;1.03 2.326 2.646 2.854 3.065 3.255 3.471 3.607 3.867

1

Brormr.n N-ationaal Instituut voor de Statistiek, Bureau voor de Statistiek der Europese Gemeenschappen alsook Nationale Bank van België voor 1981. Berekeningen en ramingen van de
Nationale Bank van België.



COMMENTAAR BIJ TABEL 7 :

VOORNAAMSTE BESTEDINGSCATEGORIEEN

A. Methodologie

a) In deel a. van tabel 7 vindt men voor de voornaamste bestedingscategorieën
tegen vaste prijzen de bedragen in miljarden franken; op basis daarvan werden de
veranderingspercentages van tabel 5 berekend. Deel b. van tabel 7 vermeldt dezelfde
gegevens uitgedrukt in werkelijke prijzen, dit wil zeggen nadat ze vermenigvuldigd
werden met de deflatoren waarvan de veranderingspercentages voorkomen in tabel 6.

b) Tabel 7 is de schakel tussen het verloop van de bestedingen, waaraan dit
hoofdstuk is gewijd, en de 'tabellen van hoofdstuk V betreffende de transacties van
de verschillende sectoren, waarin de gegevens in miljarden franken tegen werkelijke
prijzen worden verwerkt.

Afzonderlijk en als zodanig beschouwd, hebben de betrokken gegevens daaren-
tegen nauwelijks enig belang. Daarom heeft de beschrijving van de ontwikkelingen
onder punt B. hierna betrekking op tabel 7.1, waarin de gegevens van tabel 7 zijn
uitgedrukt in procenten van het bruto nationale produkt.

c) Het verloop van de percentages in deel a. van tabel 7.1 is het gevolg van de
relatieve ontwikkeling, tegen vaste prijzen, van de diverse bestedingscategorieën
tegenover die van het bruto nationale produkt. Een gegeven ontwikkeling van het
relatieve aandeel van een bestedingscategorie kan derhalve een vrij uiteenlopende
betekenis hebben naar gelang van de richting en de grootte van de verandering van
dat produkt : als het relatieve aandeel van een bestedingscategorie stabiel blijft,
impliceert dat respectievelijk een daling of een stijging van die besteding tegen vaste
prijzen naar gelang het bruto nationale produkt, op dezelfde wijze gemeten, vermin-
dert of toeneemt.

d) Het verloop van de procenten tegen werkelijke prijzen, die zijn opgenomen in
deel b. van tabel 7.1, verschilt meestal van het verloop tegen vaste prijzen, doordat
de evolutie van de deflatoren van de diverse bestedingscategorieën en van die van
het bruto nationale produkt doorgaans niet dezelfde is.

B. Belangrijkste ontwikkelingen

Aan de hand van tabe17.1 kunnen volgende belangrijke vaststellingen
worden gedaan :

a) Uitgedrukt in procenten van het bruto nationale produkt, vertoonde
departiculiere consumptie tegen vaste prijzen in 1982 een nieuwe daling,
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nadat zij in 1980 en 1981 al aan belang had ingeboet. Van zijn kant is het
relatieve aandeel van de overheidsconsumptie - dat in 1980 ook was ge-
daald, maar in 1981 opnieuw was toegenomen - in 1982 onveranderd ge-
bleven; de daling van het overheidsverbruik tegen vaste prijzen verliep
immers parallel met die van het bruto nationale produkt (tabel 7.1, deel a.).

b) Het aandeel van de totale bruto kapitaalvorming in het bruto natio-
nale produkt tegen vaste prijzen, dat sinds 1976 in beperkte mate was ge-
daald, verminderde sterk in 1981 en in mindere mate in 1982. De daling in
laatstgenoemd jaar is toe te schrijven aan de overheid en aan de particu-
lieren. Het aandeel van de bruto kapitaalvorming van deze laatste is sedert
1978 met bijna de helft verminderd, in hoofdzaak ten gevolge van een
teruggang van het aandeel van de investeringen in woningen; zoals uit
tabel 7.2 blijkt, is België een van de weinige landen waar dit aandeel na de
eerste aardolieschok nog gedurende enkele jaren toegenomen was, maar
tussen 1978 en 1982 is het er veel sterker gedaald dan in het buitenland.

c) Het aandeel in het bruto nationale produkt tegen vaste prijzen van
de netto-uitvoer van goederen, diensten en factorinkomens, dat vanaf 1977
negatief geworden was, verbeterde in 1980, werd positief in 1981 en nam
in 1982 nog toe (tabel 7.1, deel a.).

d) In 1980 en 1981 geven de percentages tegen werkelijke prijzen
(deel b. van tabel 7.1) een heel andere evolutie te zien dan die tegen
vaste prijzen waarover zojuist werd gehandeld, vooral ten gevolge van
de forse ruilvoetverslechtering.

e) Zo vertoonde het relatieve aandeel van de particuliere consumptie
in werkelijke prijzen helemaal geen daling in de periode 1980-1982; inte-
gendeel, aangezien de deflator van het particuliere verbruik aanmerkelijk
sneller steeg dan die van het bruto nationale produkt, nam dat aandeel in
de eerste twee jaren nog snel toe en stabiliseerde het zich pas in 1982.

f) Van zijn kant vertoonde het aandeel van de overheidsconsumptie in
1982 een lichte daling - niettegenstaande het zich handhaafde in vaste
prijzen -, doordat de defIator van het overheidsverbruik minder vlug steeg
dan die van het bruto nationale produkt.

g) De verbetering in de netto-uitvoer van goederen, diensten en factor-
inkomens, die vanaf 1980 in het verloop van de procenten tegen vaste prij-
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zen tot uiting komt, is natuurlijk veel minder zichtbaar in de procenten
tegen werkelijke prijzen, dit wegens de verslechtering van de ruilvoet.
Deze veroorzaakte in 1980 een nieuwe achteruitgang van het saldo tegen-
over het buitenland en compenseerde ruimschoots de verbetering van
de volumes in 1981. In 1982 verslechterde de ruilvoet bijna niet meer;
zo verbeterde het aandeel van de netto-uitvoer in het bruto nationale
produkt tegenwerkelijke prijzen met 0,7 pct.; het bleef echter wel negatief.
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Tabel7.1
VOORN AAMSTE BESTEDINGSCATF.GORIEEN

(In procenten van het bruto nationale produkt)

1982 T1974 1975 1976 1977

a. Vaste prijzen (prijzen van 1975)

1. Particuliere consumptie .......................................... 59,7 61,1 60,6 61,7 61,5 63,1 62,5 62,0 61,7
2. Overheidsconsumptie ................................. ,........ 15,6 16,7 16,4 16,8 17,4 17,5 17,3 17,7 17,7
3. Bruto kapitaalvorming .......................................... 24,4 21,5 21,8 21,7 21.4 21,1 20,9 17,7 17,1

3.1 Particu lieren ... '............................................. 8,0 7,7 8,5 8,6 9,0 7,9 7,5 5,1 4,8
3.2 Vennootschappen .......................................... 13,0 10,0 9,5 9,3 8,8 9,5 9,4 8,9 9,0
3.3 Overheid ...................................................... 3,4 3,8 3,8 3,8 3,6 3,7 4,0 3,7 3,3

4. 'I'otale binnenlandse bestedingen (= 1 + 2 + 3) '" 99,7 99,3 98,8 100,2 100,3 101,7 100,7 97,4 96,5
-l I 5. Netto-uitvoer van goederen, diensten en factorinkomens 0,3 0,7 1,2 - 0,2 - 0,3 - 1,7 - 0,7 2,6 3,5en

p.m. Veranderingspereentages van het bruto nationale pro-
dukt t.O.V. het voorafgaande jaar ........................ 1+ 4,6 1- 1,8 1+ 5,9 1+ 0,6 1+ 3,0 1+ 2,0 1+ 2,4 1- 1,2 1- 0,7

b. Werkelijke prijzen

1. Particuliere consumptie ................... : ...................... 59,7 61,1 60,9 61,9 61,7 63,0 64,0 65,6 65,6
2. Overheidsconsumptie .......................................... 15,0 16,7 16,7 17,2 17,9 18,2 18,6 19,5 19,4
3. Bruto kapitaalvorming .......................................... 24,4 21,5 21,7 21,5 21,2 20,8 21,1 17,8 17,2

3.1 Particulieren ................................................. 7,9 7,7 8,7 8,8 9,2 8,1 8,0 5,2 4,7
3.2 Vennootschappen .......................................... 13,0 10,0 9,2 8,9 8,4 8,9 8,9 8,6 8,9
3.3 Overheid ...................................................... 3,5 3,8 3,8 3,8 3,6 3,8 4,2 4,0 3,6

J. Totale binnenlandse bestedingen (= 1 + 2 + 3) ... 99,1 99,3 99,3 100,6 100,8 102,0 103,7 102,9 102,2
5. Netto-uitvoer van goederen, diensten en factorinkomens 0,9 O,7 0,7 - 0,6 0,8 2,0 - 3,7 2,9 - 2,2
p.m. Verande-ringspercentages van het bruto nationale pro-

dukt: t.O.V. het voorafgaande jaar ........................ + 17,4 1+ 10,6 + 7,4 1+ 6,2 + 7,2

Bronnen : Nationaal Instituut voor de Statistiek, Bureau voor de Statistiek der Europese Ge meensehappen alsook Nationale Bank van België voor 1981. Berekeningen en ramingen van de
Nationale Bank van België.



Tabel 7.2

INVESTERINGEN IN WONINGEN TEGEN VASTE PRIJZEN

(In procenten can het bruto nationale produkt)

België
I Bonds-

I
Frankrijk Verenigd I Verenigde

JapanNederland I republiek Kon ink rijk StatenDuitsland
I

1974 6,3 5,4 6,3 I 7,4 3,6 4,0 I 7,6.....................
1975 ..................... 6,2 5,1 5,7 7,3 3,9 3,5 7,6
1976 ..................... 6,8 4,9 5,8 6,8 3,9 4,0 7,8
1977 ..................... 6,9 5,3 5,8 6,4 3,6 4,5 7,5
1978 ..................... 7,1 5,3 5,7 6,0 3,6 4,5 7,7
1979 ..................... 6,1 4,8 5,9 6,1 3,1 4,1 7,1
1980 ..................... 5,9 4,9 6,0 5,8 2,7 3,3 6,2
1981 ..................... 3,6 4,3 5,8 5,6 2,1 3,1 5,9
1982 .................. r 3,3 4,1 5,4 5,3 2,6 2,8 5,7

Bronnen : Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling en Nationaal Instituut voor de Statistiek. Bereke-
ningen en ramingen van de Nationale Bank van België.
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HOOFDSTUK IV



Tabel 8 INKOMENSREKENING VAN DE VERSCHILLENDE SECTOREN

(Tegen uierkeliike priizen)

1974 I 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 T

miljarden franken v.randerings·1 miljarden veranderings·1 miljarden verandering_·1 miljarden
percentages franken 'percentages franken percentages franken

1. Particulieren :
1.1 Primair bruto-inkomen .... , ... , ................................. 1.703 1.930 '2.'211 '2.390 '2.570 '2.740 + 8,1 '2.96'2 + 6,3 3.149 + 6,3 3.349
1.'2 Lopende overdrachten aan (-) en van de overige sec-

toren (netto) ...................................................... -14'2 -164 -171 -'205 -'233 -'251 - 0,3 -'250 - 13,2 -'217 + 24,8 -'271
-----

1.3 Beschikhaar inkomen (= 1.1 + 1.'2) ..................... 1.561 1. 766 '2.040 '2.18.5 '2.337 '2.489 + 8,9 '2.71'2 + 8,1 '2.93'2 + 5,0 3.078
p.m. Veranderingspercenlages tegen vaste prijzen l ............ (+4,0) (+0,3) (+5,8) ( ...) (+2,4) (+2,0) (+ 2,2) (+ 0,5) (- 3,5)

'2. Vennootschappen :
p.m. Bruto exploitatieoverschot ....................................... (318) (314 ) (331) (358) (375) (410) (+ 3,3) (4'23) (- 6,4) (396) (+ 22,8) (487)

'2.1 Primair bruto-inkomen .......................................... '246 '233 '251 '275 306 33'2 - 0,9 3'29 - 2,3 3'21 + 30,0 418
'2.'2 Lopende overdrachten aan (-) de overheid ............... - 64 - 70 - 7'2 - 76 - 8'2 - 92 - 2,4 - 90 - 2,7 - 87 + 27,1 -111

'2.3 Beschikbaar inkomen (= '2.1 + 2.'2) ..................... 18'2 163 179 199 '2'24 '240 - 0,4 239 - 2,1 234 + 31,1 307

3. Overheid :
3.1 Primair bruto-inkomen :

3.11 Indirecte belastingen min subsidies aan bedrijven '216 '233 '27'2 '295 318 334 + 8,3 361 + 5,0 379 + 7,9 409
3.1'2 Inkomen uit vermogen en afschrijvingen ............ 11 1'2 10 11 9 15 +118,2 34 + 36,6 47 + 30,7 60
3.13 Interesten van de openbare schuld (-) ............ - 73 - 8'2 - 98 -117 -138 -166 + 29,1 -'215 + 34,7 -'289 + 27,8 -369
3.14 Totaal (= 3.11 tot 3.13) .............................. 154 163 184 189 189 183 - 1,3 180 - 24,4 137 - 26,7 100

3.'2 Lopende overdrachten aan (-) en van de overige sec-
toren (netto) ...................................................... 194 '214 '2'26 261 '295 3'21 - 4,2 308 - 14,9 261 + 29,6 339

3.3 Beschikbaar inkomen (= 3.14 + 3.'2) ..................... 348 377 410 450 484 504 - 3,2 488 - 18,4 398 + 10,3 439

4. Buitenland :
4.1 Beschikbaar inkomen (= netto lopende overdrachten

van de overige sectoren) ....................................... 1'2 '20 17 '20 '20 '2'2 + 47,5 3'2 + 31,9 43 + 0,5 43

5. Bruto nationaal produkt (= 1.1 + '2.1 + 3.14 of 1.3 +
2.3 + 3.3 + 4.1) ................................................... '2.103 '2.3'26 '2.646 '2.854 3.065 3.'255 + 6,7 3.471 + 3,9 3.607 + 7,2 3.867

Bronnen : Nationaal Instituut voor de Statistiek, Bureau voor de Stati-stiek der Europese Gemeenschappen alsook Nationale Bank van België voor 1981. Berekeningen en ramingen van de Nationale Bank VBn België,
1 Cijfers tegen werkelijke prijzen, gedefleerd met het indexcijfer van de consumptieprijzen.



COMMENTAAR BIJ TABEL 8 :

INKOMENSREKENING VAN DE VERSCHILLENDE SECTOREN

A. Methodologie

a) De in tabel 8 opgenomen gegevens betreffende de inkomens zijn, net als die
van de produktie in hoofdstuk II en die van de bestedingen in hoofdstuk III, berekend
op basis van de nationale rekeningen opgesteld door het Nationaal Instituutvoor
de Statistiek voor de jaren 1974 tot 1981, inzonderheid van tabel ILl ((Verdeling van
het nationaal produkt over de produktiefactoren », Zoals reeds in de methodologie
van tabel 3 in hoofdstuk II aangegeven, werden Je gegevens voor 1981 evenwel
aangepast om rekening te houden met de meest recente betalingsbalanscijfers. Voor
1982 zijn de opgenomen cijfers ramingen van de Bank, die niet beter dan de nationale
rekeningen sommige inkomens kunnen vatten die, wegens de belastingontduiking, aan
elke telling ontsnappen.

b) In het stelsel van de nationale rekeningen geeft de inkomensrekening weer op
welke wijze de tegenwaarde van de in de economie geproduceerde goederen en
diensten (met andere woorden het bruto nationale produkt) wordt verdeeld over de
vier grote economische sectoren die in de nationale rekeningen worden onderscheiden.

Uit dit oogpunt kan een onderscheid worden gemaakt tussen de primaire en de
secundaire inkomensverdeling :

- De primaire inkomens van de onderscheiden produktiefactoren zijn de in-
komens die door deze laatste in het kader van het produktieproces tot stand worden
gebracht. De som van die inkomens vormt het netto nationale inkomen tegen factor-
kosten. Daaraan moet men, om het bruto nationale inkomen tegen factorkosten te
verkrijgen, voor elke sector nog de afschrijvingen, met andere woorden de tegen-
waarde van het verbruik van vast kapitaal, toevoegen. Om van het begrip factor-
kosten over te schakelen naar dat van marktprijzen, dient men ten slotte nog de
indirecte belastingen bij te voegen en de subsidies aan de bedrijven af te trekken;
het overschot van de eerste op de tweede wordt in het primaire bruto-inkomen van
de overheid opgenomen.

- Om de secundaire of beschikbare inkomens te verkrijgen, moeten de genoem-
de primaire inkomens worden vermeerderd of verminderd met de lopende overdrach-
ten die de verschillende sectoren van de andere binnenlandse sectoren of van het bui-
tenland hebben ontvangen of die zij aan die sectoren of aan het buitenland hebben
uitgekeerd. Die overdrachten kunnen ofwel voortvloeien uit een wettelijke of regle-
menterende overheidsinterventie (bijvoorbeeld directe belastingen, bijdragen tot de
sociale zekerheid of, in omgekeerde richting, sociale uitkeringen), ofwel op contrac-
tuele of vrijwillige basis geschieden (bijvoorbeeld giften, geldoverdrachten door bui-
tenlandse werknemers naar hun land van herkomst). Zo komt men uiteindelijk tot het
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beschikbare inkomen, dat elke sector kan bestemmen hetzij voor verbruiksuitgaven,
hetzij voor de vorming van brutobesparingen.

c) Het primaire bruto-inkomen van de particulieren (tabel 8.1) omvat het inkomen
uit bezoldigde arbeid (met inbegrip van de indirecte bezoldigingen: werkgeversbij-
dragen tot de sociale zekerheid en pensioenen en sociale lasten gedragen door
de overheid en sommige openbare bedrijven), het ondernemersinkomen van de
zelfstandigen (daarin begrepen het uitgekeerde inkomen van de personenvennoot-
schappen, forfaitair geraamd op 40 pct. van hun totaal inkomen), het inkomen uit
vermogen (interesten, dividenden, ontvangen of toegerekende nettohuur, enz.) alsmede
de afschrijvingen (zowel de afschrijvingen op woongebouwen als die toegerekend aan
de zelfstandigen).

d) Voor de raming van het verloop van het inkomen uit bezoldigde arbeid in 1982
werd uitgegaan van het indexcijfer van de gemiddelde bruto-uurverdienste van de
arbeiders in de industrie : gedurende de eerste negen maanden van het jaar steeg
dat indexcijfer met 6,7 pct. Aangezien het aantal gewerkte uren per loontrekkende
gedurende het verslagjaar weinig zou zijn veranderd, mag dat indexcijfer, hoewel
partieel van aard, worden beschouwd als vrij representatief voor het verloop van de
brutolonen in het geheel van de economie.

Om de brutobezoldiging per loontrekkende te ramen moet men bovendien
rekening houden met de verlichting van de werkgeversbijdragen tot de sociale zeker-
heid, die niet vervat is in bovenvermeld indexcijfer : de verlenging van de « Mari-
bel IJ-operatie leidde immers tot een bijkomende vermindering van die bijdragen met
ongeveer fr. 13 miljard, die slechts gedeeltelijk werdgecompenseerd, eerst door een
verhoging en vervolgens door de afschaffing - vanaf oktober - van de laatste
loongrenzen voor de bijdrageberekening die nog waren overgebleven.

De totale loonsom onderging bovendien de negatieve invloed van een nieuwe
vermindering van het aantal loontrekkenden met gemiddeld zowat 1,7 pct.; in de
privé-sector zou de werkgelegenheid zelfs nog sterker zijn teruggelopen, doch in de
openbare sector zou zij nauwelijks veranderd zijn. De door de overheid en sommige
openbare bedrijven uitgekeerde rust- en overlevingspensioenen zouden daarentegen
nog vrij aanzienlijk gestegen zijn, onder meer wegens de toename van het aantal
gepensioneerden.

Uiteindelijk zou de groei van het gezamenlijke inkomen uit bezoldigde arbeid
tegen werkelijke prijzen ongeveer 4,9 pct. hebben bereikt.

e) De beschikbare informatie omtrent het verloop van het ondernemersinkomen
van de zelfstandigen is nog zeer schaars en fragmentarisch.

Voor de inkomens van de land- en tuinbouwers werd onder meer gesteund op
de in hoofdstuk II geraamde produktietoename alsmede op het verloop van het alge-
mene indexcijfer van de prijzen ontvangen door de land- en tuinbouwers en van het
indexcijfer van de aankoopprijzen van de produktiemiddelen in de land- en tuinbouw,
die respectievelijk met 12,3 en 9,9 pct. gestegen zijn;
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f) Het primaire bruto-inkomen van de vennootschappen omvat de gereserveerde
winsten (vóór belasting) en de afschrijvingen. Er zij op gewezen dat, in tegen-
stelling met wat in het voorgaande verslag het geval was, geen correctie meer werd
toegepast om rekening te houden met een eventuele overschatting van de bruto
inkomens van de vennootschappen ten gevolge van de waardering van het geïnves-
teerde kapitaal en de aangewende grondstoffen tegen vervangingskosten; op· grond
van recente aanwijzingen van de Balanscentrale, waarvan de Bank de dienst waar-
neemt, lijkt een dergelijke correctie namelijk niet noodzakelijk. Bijgevolg hoefden de
zichtbare winsten van de vennootschappen niet meer te worden verminderd, en
diende die vermindering evenmin te worden gecompenseerd door een verhoging van
de inkomens van de particulieren.

Voor 1982 werd het primaire bruto-inkomen van de vennootschappen per saldo
geraamd, aangezien het totaal van de inkomens van de verschillende sectoren moet
overeenstemmen met het bruto nationale produkt dat verkregen wordt door de op-
telling van de toegevoegde waarden van de verschillende bedrijfstakken (hoofd-
stuk II) of door de optelling van de diverse bestedingscategorieën (hoofdstuk III). Om
de betrouwbaarheid van de aldus verkregen raming te toetsen, werd voor de laatste
jaren een vrij grondige analyse gemaakt van de factoren die het verloop van het pri-
maire bruto-inkomen van de vennootschappen hebben bepaald; de resultaten daar-
van zijn opgenomen in tabel 8.3.

g) Het primaire bruto-inkomen van de vennootschappen wordt niet alleen beïn-
vloed door het resultaat van hun produktie- en verkoopactiviteit, gemeten aan de
hand van hun bruto exploitatieoverschot. Van dit overschot moeten nog de netto-
betalingen van vermogensinkomens aan de andere sectoren worden afgetrokken
[rubriek 2 van tabel 8.3 (A)]; deze nemen de vorm aan van dividenden, tantièmes,
interesten, enz. De interesten die de niet-financiële vennootschappen betalen op hun
schulden worden daarbij verminderd met de interesten op hun financiële activa,
alsmede met de netto-interesten ontvangen door de financiële instellingen als ver-
goeding voor hun diensten als tussenpersoon.

Het bruto exploitatieoverschot van de vennootschappen stemt overeen met het
verschil tussen de totale waarde van hun verkopen - exclusief belastingen, maar
met inbegrip van de ontvangen subsidies - en de som van hun kosten - zowel
aankopen bij andere sectoren (zelfstandigen, buitenland) als loonkosten. Zoals blijkt
uit tabel 8.3 (B), wordt de evolutie ervan bepaald door de verandering van de ver-
kopen tegen vaste prijzen van de vennootschappen, van hun in franken uitgedrukte
winstmarge per eenheid produkt, en van de ontvangen subsidies.

De in franken uitgedrukte winstmarge per eenheid schommelt van het ene jaar
tot het andere op grond van het verschil tussen het veranderingspercentage van de
verkoopprijs en dat van de kostprijs - of kosten per eenheid produkt [tabel 8.3 (C)].
Wanneer dat verschil positief is, zoals in 1982, neemt de winstmarge proportioneel
sterker toe dan de verkoopprijs; wanneer het negatief is, zoals de twee voorafgaande
jaren, neemt zij proportioneel minder toe (1980)of daalt zij (1981).Het gebruikte in-
dexcijfer van de verkoopprijs is een gewogen gemiddelde van de deflator van de
uitvoer van goederen en diensten (tabel 6, rubriek 5) en de deflator van de binnen-
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landse verkopen van de vennootschappen, dit wil zeggen van de binnenlandse be-
stedingen van de natie (tabel 6, rubriek 4), na eventueel rekening te hebben gehouden
met de statistische aanpassingen en na uitschakeling van sommige diensten en van
de indirecte belastingen. Het indexcijfer van de kostprijs is een gewogen gemiddelde
van de indexcijfers voor drie kostenfactoren : de door de vennootschappen betaalde
lonen, de invoer van goederen en diensten en het primaire bruto ondernemersinkomen
van de zelfstandigen (dat als representatief wordt beschouwd voor de aankopen bij
deze sector); zij worden alle drie uitgedrukt in kosten per eenheid produkt (of per
verkochte eenheid), dit wil zeggen in verhouding tot de verkopen tegen vaste prijzen
van de vennootschappen. Er zij aangestipt dat het verloop van die kosten per een-
heid produkt de invloed ondergaat van veranderingen in de zichtbare arbeidspro-
duktiviteit en in het intermediaire verbruik.

h) Het primaire bruto-inkomen van de overheid, verkregen op grond van de in
hoofdstuk V vermelde gegevens, omvat : de inkomens uit vermogen (onder meer de
interesten en dividenden - grotendeels ontvangen van financiële instellingen van de
openbare sector,inzonderheid de Bank -, de ontvangen winsten of ten laste genomen
verliezen van overheidsbedrijven, de toegerekende nettohuur, enz.), het overschot
van de indirecte belastingen op de subsidies aan de bedrijven [om de onder b) aan-
gehaalde reden] en de afschrijvingen; de interesten van de overheidsschuld worden
hiervan afgetrokken, omdat ze niet tot de overheidsconsumptie worden gerekend
maar wel deel uitmaken van de inkomens uit vermogen van de vennootschappen en
particulieren.

i) Het primaire bruto-inkomen van het buitenland, ten slotte, is per definitie nihil;
zijn beschikbaar inkomen omvat uitsluitend de netto lopende overdrachten ontvangen
van de binnenlandse sectoren (overdrachten van buitenlandse werknemers, ontwik-
kelingshulp, nettobijdragen aan internationale instellingen, enz.).

B. Belangrijkste ontwikkelingen

Aan de hand van tabel 8 kunnen volgende belangrijke vaststellingen
worden gedaan :

a) Tegen werkelijke prijzen zou het primaire bruto-inkomen van de par-
ticulieren even snel toegenomen zijn als in 1981, doch door de versnelling
van het inflatietempo zou bet inkomensverlies tegen vaste prijzen van die
sector belangrijker zijn geweest (- 2,2 pct., tegen - 1,2 pct. het jaar voor-
dien) (tabel 8.1). Die achteruitgang tegen vaste prijzen in 1982 vloeide
voort uit de inkrimping van zowel het inkomen uit bezoldigde arbeid als
het ondernemersinkomen van de zelfstandigen. Het inkomen uit vermogen
van de particulieren daarentegen zou tegen vaste prijzen nog toegenomen
zijn, hoewel minder sterk dan voorheen.
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b) Het inkomen uit bezoldigde arbeid zou tegen vaste prijzen gedaald
zijn met 3,5 pct., tegen 2 pct. in 1981. In het voorgaande jaar was die
daling uitsluitend toe te schrijven geweest aan de vermindering van het
aantal loon- en weddetrekkenden; in 1932 daarentegen zou zij, voor het
eerst sedert vele jaren, eveneens het gevolg zijn geweest van een inkrimping
van de bezoldiging per werknemer (grafiek 8.2.). In de meeste sectoren von-
den immers vrijwel geen nieuwe verhogingen van de regelingslonen plaats.
Bovendien onderging het verloop van de bezoldiging per loon- en wedde-
trekkende de invloed van de maatregelen tot inkomensmatiging die de
Regering in de loop van het jaar getroffen heeft, inzonderheid van de tijde-
lijke afschaffing - van maart tot eind mei - van de indexering van de
bezoldigingen die het gewaarborgde minimum maandloon overtreffen,
sedert juni vervangen door een vaste prijscompensatie overeenstemmend
met het bedrag van de normale indexering van dat zelfde minimumloon.

c) Volgens de beschikbare maar nog zeer onvolledige gegevens zou het
ondernemersinkomen van de zelfstandigen tegen vaste prijzen opnieuw
gedaald zijn (tabel 8.1). De daling - geraamd op 3 pct. - zou evenwel
minder sterk zijn geweest dan in 1981, vooral als gevolg van de merkelijke
inkomensgroei bij de land- en tuinbouwers. In het kader van het Euro-
pese landbouwbeleid werden immers relatief belangrijke prijsverhogingen
toegestaan. Bovendien zorgden de gunstige weersomstandigheden voor een
betere oogst, zodat de landbouwers ook een grotere omzet konden halen.

Van hun kant zouden de inkomens in vaste prijzen van de hande-
laars en ambachtslieden minder sterk gedaald zijn dan het voorafgaande
jaar, wellicht ten dele in verband met een minder sterke achteruitgang van
het particuliere verbruik.

d) De groei tegen vaste prijzen van het inkomen uit vermogen toe-
vloeiend aan de particulieren werd voor 1982 op 4 pct. geraamd, tegen
5,6 pct. in 1981. Dat inkomen is derhalve verder blijven groeien ondanks
de versnelling van het inflatietempo, wat vooral toe te schrijven was aan
de stijging van de financiële activa in het bezit van de particulieren, activa
waarvan het gemiddelde rendement trouwens ook nog zou zijn verhoogd.

e) Terwijlhet beschikbare inkomen van de particulieren tegen vaste
prijzen in 1981 gunstiger was geëvolueerd (+ 0,5 pct.) dan hun primair
bruto-inkomen (- 1,2 pct.), deed zich in 1982 het omgekeerde voor: ver-
mindering van het beschikbare inkomen met 3,5 pct. en van het primaire
inkomen met 2,2pct. Die ommekeer heeft te maken met het feit dat de
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betaalde directe belastingen veel forser stegen dan het jaar voordien, ter-
wijl de ontvangen sociale uitkeringen in zekere mate vertraagden, onder
meer als gevolg van de minder sterke groei van de werkloosheid en van
diverse besparingsmaatregelen in de sociale zekerheid (zie hoofdstuk V).

f) Ondanks een lichte inkrimping van de verkopen tegen vaste prijzen,
is het bruto exploitatieoverschot tegen werkelijke prijzen van de vennoot-
schappen, dat het jaar voordien was teruggelopen, in 1982 merkelijk toege-
nomen, onder invloed van een duidelijke verruiming van de winstmarge
(tabel 8.3). De verkoopprijzen zouden gestegen zijn met 11 pct., de kost-
prijzen slechts met 9,9 pct., onder meer dank zij de maatregelen tot in-
komensmatiging, de nawerking van de « Maribel n-operatie en de verbe-
tering van de zichtbare arbeidsproduktiviteit; bovendien namen de kosten
per ingevoerde eenheid nauwelijks sterker toe dan de uitvoerprijzen. Het
bruto exploitatieoverschot van de exportbedrijven gaf wellicht een nog dui-
delijker herstel te zien, aangezien de uitvoerprijzen sterker stegen dan de
prijzen van de verkopen in het binnenland en de omzet in het buitenland
in vaste prijzen groeide.

Doordat de netto-uitkeringen van vermogensinkomens aan andere
sectoren verder zijn teruggelopen (tabel 8.3), werkte de stijging van het
bruto exploitatieoverschot van de vennootschappen - ongeveer 22,8 pct.
- door in hun primair bruto-inkomen, dat met 30 pct. klom. De door de
vennootschappen betaalde directe belastingen en hun beschikbaar inko-
men zijn nagenoeg in dezelfde verhouding gestegen als hun primair bruto
inkomen (tabel 8, rubriek 2).

g) Het primaire bruto-inkomen van de overheid is tijdens het verslag-
jaar opnieuw fors teruggelopen : de verhoging van de opbrengst van de
indirecte belastingen en van het inkomen uit vermogen kon immers niet
opwegen tegen de aanzienlijke stijging van de interestlasten van de
overheidsschuld. Dieevolutie werd evenwel goedgemaakt door de toege-
nomen ontvangsten van netto lopende overdrachten van de vennootschap-
pen en particulieren, zodat het beschikbare inkomen van de overheid met
ongeveer 10,3 pct. is toegenomen (tabel 8, rubriek 3).
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Tabel 8.1

INKOMENSREKENING VAN DE PARTICULIEREN

I

1979 1980 1981 1982 T
,

miljarden »eran âerinçepcrccntaqee miljarden vCTandfjT1ngspcTccntagr.8 miljarden vcrandcringRpcTccntagc8 miljarden
franken t.o.v. 1979 franken t.o.v. 1980 franken t.o.v. 1981 franken
tegen tegen tegen tegen

werkelijke tegen I tegen werkelijke tegen I tegen werkelijke tegen I tegen I werkelijke
prijzen weT~~lijke vaste prijzen weTlf~liike vaste prijzen weT~~ljjl,e vaste prijzen

pTl}Zen prijzen 1 pTl}Zen prijzen 1 pr1Jzen prijzen 1

1. Primair bruto-inkomen :

1.1 Inkomen uit bezoldigde arbeid ............ 1.909 + 8,6 + 1,8 2.073 + 5,5 - 2,0 2.187 + 4,9 - 3,5 2.295
1.2 Ondernemersinkomen van de zelfstandigen 377 + 0,8 - 5,5 380 + 2,3 - 5,0 389 + 5,4 - 3,0 410
1.3 Inkomen uit vermogen ........................ 369 + 13,3 + 6,3 418 + 13,6 + 5,6 475 + 13,1 + 4,0 537
1.4 Afschrijvingen ................................. 85 + 6,8 - 91 + 8,4 - 98 + 8,7 - 107

-----
1.5 Totaal (= 1.1 tot 1.4) ..................... 2.740 + 8,1 + 1,4 2.962 + 6,3 - 1,2 3.149 + 6,3 - 2,2 3.349

2. Lopende overdrachten :

2.1 Aan (-) en van de overheid :

2.ll Ontvangen sociale uitkeringen ...... 604 + 8,5 - 656 + 12,0 - 734 + 8,7 - 798
2.12 Overige ontvangen overdrachten ... 76 + 8,0 - 83 + 9,6 - 91 + 2,8 - 93
2.13 Betaalde sociale bijdragen ............ - 405 + 8,0 - - 438 + 6,0 - - 464 + 6,7 - - 495
2.14 Betaalde directe belastingen ......... - 516 + 4,6 - - 540 + 4,2 - - 563 + 16,4 - - 655

2.15 Totaal (=2.ll tot 2.14) ............ - 241 - 0,7 - - 239 - J5,6 - - 202 + 28,3 - - 259

2.2 Aan c-: en van het buitenland (netto) - 10 + 11,0 - - Il + 40,4 - - 15 - 21,6 - - 12

2.3 Totaal (= 2.15 + 2.2) ..................... - 251 - 0,3 - - 250 - 13,2 - - 217 + 24,8 - .- 271

3. Beschikbaar inkomen (= 1.5 + 2.3) """'" 2.489 + 8,9 + 2,2 2.712 + 8,1 + 0,5 2.932 + 5,0 - 3,5 3.078

Bronnen: Nationaal Instituut voor de Statistiek, Bureau voor de Statistiek der Europese Ge meenscheppen alsook N-ationale Bank van België voor 1981. Berekeningen en ramingen van de
Nationale Bank vso België.

1 Cijfers tegen werkelijke prijzen gededleerd met het indexcijfer van de consumptieprijzen.



Grafiek 8.2

INKOMEN UIT BEZOLDIGDE ARBEID 1

(Veranderingspercentages t.o.v. het voorafgaande [aar}

,....----, Inkomen' uil bezoldigde arbeid 2

~ m Aantal loon- en weddetrekkenden

EZ3!2Za Bezoldiging per loon- en weddetrekkende

- 4 - 4
1979 1980 1981 1982 r

Bronnen : Nationaal Instituut voor de Statistiek "en Ministerie van Tewerkstelling en Arbeid alsook Nationale Bank van
België voor 1981. Berekeningen en ramingen van de Nationale Bank van België.

1 Tegen vaste. prijzen. Cijfers tegen werkelijke prijzen gedefleerd met. het indexcijfer van de consumptieprijzen.
2 Brutolonen en -wedden, pensioenen en sociale lasten van de overheid en van sommige openbare bedrijven en werkgevers-

bijdragen tot de sociale zekerheid.
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Tabel 8.3

PRIMAIR BRUTO-INKOMEN, BRUTO EXPLOITATIEOVERSCHOT EN WINSTMARGE VAN DE VENNOOTSCHAPPEN

1982 T1979 1980 1981

418

Miljarden

franken
V crandCTingS-!

percentages

Miljarden
franken

VCTandCTi1l0R-!
percentages

Miljarden
franken

Miljarden
franken

co
f--'

A. Van het primair bruto·inkomen naar het bruto e.e-
ploitatieoverschot van de vennootschappen :
1. Primair bruto-inkomen .
2. Aan de andere sectoren uitgekeerd netto-inkomen

uit vermogen ..

3. Bruto exploitatieoverschot (= 1 + 2) ..

B. Factoren die het '!Jerloop van het bruto exploitatic-
ooerschot beïnvloeden :
1. Verkopen tegen vaste prijzen ..
2. Winstmarge per eenheid, uitgedrukt in franken
3. Bruto exploitatieoverschot vóór subsidies .
4. Ontvangen subsidies ..
5. Bruto exploitatieoverschot (= 3 + 4) ..

C. Factoren die het verloop beïnvloeden van de winst·
marge per eenheid, uitgedrukt in franken
1. Verkoopprijs exclusief belastingen ..

waarvan : Uitvoer van goederen -en diensten .
Verkopen op de binnenlandse markt

2. Kostprijs of kosten per eenheid produkt .
waarvan : Loonkosten ..

Invoer van goederen en diensten ..
Overige kosten .

3. Winstmarge per eenheid

p.m. Winstmarge per eenheidin procenten van de ver-
koopprijs van het lopende jaar.

Wegingen 1

100,0

332

78
410

354
56

410

91.4

8,6

(8,6)

+ 21,5

+ 3,3

+
+
+

+

+ 8,0
(+ 8,9)
(+ 7,1)
+ 8,5

(+ 5,4)
(+ 13,2)
c- 1,9)
+ 1,7

0,9

2,8
1,7
4,6
5j1
3,3

Wegingen 1

108.0

329

94
423

370
53

423

99,2

8.8

(8.1)

- 21,0

- 9,2
+ 13,1

+(+
(+
+(+

(+
(+

2,3

6,4

1,8
7,5

6,4

8,5
9,3)
7,7)
9,9
6,2)

13,6)
4,3)
7,5

\Vegingen 1

117,1

109,0

321

75
396

336
60

396

8,1

(6.9)

VCTandCTinos-!
-prrcent açes

+ 30,0

+ 22,8

- 0,2
+ 25,5
+ 25,3
+ 9,2
+ 22.8

+ 11,0
(+ 13,5)
(+ 8,5)
+ 9,9

(+ 4,4)
(+ 14,4)
(+ 5,7)
+ 25,5

8,0

422
65

~-----487
----

\Vegingen 1

130,0

119,8

69

487

10.2

(7.8)

Bronnen : Nationnel Instituut voor de Statistiek en Bureau voor de Statistiek der Europese Gemeenschappen. Berekeningen en ramingen van de Nationale Bank van België.
1 In procenten van de verkoopprijs van 1979.



Grafiek 9

BESCHIKBAAR INKOMEN VAN DE VERSCHILLENDE SECTOREN

(ln procenten van het bruto nationale produkt)
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BTonn~n : Nationaal Instituut voor de Stettatiek. Bureau voor de Statistiek der Europese Gemeenschappen alsook Nationale
Bank van België voor 1981. Berekeningen en ramingen ven de Nationale Bank van België.

92



COMMENTAAR BIJ GRAFIEK 9 :

BESCHIKBAAR INKOMEN VAN DE VERSCHILLENDE SECTOREN

A. Methodologie

De beschikbare inkomens van de grote economische sectoren die in tabel 8
opgenomen zijn, respectievelijk in de rubrieken 1.3 (particulieren), 2.3 (vennootschap-
pen), 3.3 (overheid) en 4.1 (buitenland), zijn in grafiek 9 uitgedrukt in procenten van
het bruto nationale produkt (rubriek 5 van dezelfde tabel).

B. Belangrijkste ontwikkelingen

Aan de hand van grafiek 9 kunnen volgende belangrijke vaststellingen
worden gedaan :

a) Het geheel van de hierboven bij tabel 8 toegelichte ontwikkelingen
heeft ertoe geleid dat het aandeel van het beschikbare inkomen van de
particulieren in het bruto nationale produkt met zowat 1,7 pct. zou zijn ge-
daaId. Die inkrimping is vooral de vennootschappen ten goede gekomen:
het aandeel van hun beschikbaar inkomen in het bruto nationale produkt
is immers opgelopen van 6,5 pct. in 1981 tot 7,9 pct. in 1982; die stijging
weerspiegelt de merkelijke verbetering van hun rendabiliteit gedurende het
verslagjaar.

b) Het aandeel van het beschikbare inkomen van de overheid in het
bruto nationale produkt, dat sedert 1978 voortdurend en vooral in 1981
sterk was afgenomen, zou in 1982 lichtjes zijn gestegen, met name dank zij
de gunstige ontwikkeling van de belastingontvangsten en van het inkomen
uit vermogen gedurende het jaar.

93





HOOFDSTUK V

GROTE ECONOMISCHE SECTOREN



co
0)

Tabel 10

SYNTHESE VAN DE VERRICHTINGEN VAN DE PARTICULIEREN

(Miljarden franken)

1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 r

1. Beschikbaar inkomen ..................... 1.561 1. 766 2.040 2.185 2.337 2.489 2.712 2.932 3.078

2. Consumptie ................................. 1.256 1.421 1.612 1. 767 1.891 2.052 2.220 2.365 2.538

3. Brutobesparingen (1 - 2) ............ 305 345 428 418 446 437 492 567 540

(Inprocenten van het beschikbare in·
komen) ................................. (19,5) (19,5) (21,0) (19,1) (19,1) (17,6) (18,1) (19,3) (17,5)

4. Ontvangen netto kapitaaloverdrachten 9 8 9 8 7 8 8 6 3

5. Kapitaalmiddelen (3 + 4) ............ 314 353 437 426 453 445 500 573 543

6. Bruto kapitaalvorming .................. 167 178 229 251 283 265 278 189 182

7. Netto financieringsvermogen(5 - 6) 147 175 208 175 170 180 222 384 361

(In procenten van het beschikbare in·
komen) .................................. (9,4) (9,9 ) (10,3) (8,0) (7,3 ) (7,2) (8,2) (13,1) (11,7)

(Inprocenten !Jan het brulo nationale
produkt) ................................. (7,0) (7,5) (7,9) (6,1) (5,6 ) (5,6 ) (6,4) (10,7) (9,3)

Bronnen Nationaal Instituut voor de Statistiek, Bureau voor de Statistiek der Europese Gemeenschappen alsook Nationale Bank van België voor 1981. Berekeningen en ramingen van de
. Nationale Bank van België.



COMMENTAARBI} TABEL 10 :

SYNTHESE VAN DE VERRICHTINGEN VAN DE PARTICULIEREN

A. Methodologie

Deze tabel brengt een synthese van de uitgaven van de particulieren - parti-
culiere consumptie en bruto kapitaalvorming -, die men aantreft in tabel 7.b. (rubrie-
ken l en 3.1), en hun beschikbaar inkomen, dat opgenomen is in tabel 8 (rubriek 1.3).
De brutobesparingen van de particulieren (rubriek 3 van tabel 10) zijn per definitie
gelijk aan het verschil - ex post gemeten op basis van de nationale rekeningen -
tussen het beschikbare inkomen van de particulieren (rubriek 1) en hun consumptie
(rubriek 2). Aan die brutobesparingen moeten de netto kapitaaloverdrachten ten
voordele van de particulieren (rubriek 4) worden toegevoegd; die overdrachten om-
vatten voornamelijk de door de overheid verleende bouwpremies alsook de verkoop
aan de overheid van gronden en bestaande gebouwen, na aftrek van de betaalde
successierechten. Het sparen en de netto kapitaaloverdrachten vormen samen de
kapitaalmiddelen van de particulieren (rubriek 5).

Trekt men van deze middelen de uitgaven voor bruto kapitaalvorming af, zoals
die omschreven werden in de commentaar bij tabel 5 (rubriek 6 van tabel 10), dan
verkrijgt men het netto financieringsvermogen van de particulieren (rubriek 7), dit
wil zeggen de financiële middelen die zij via hun sparen ter beschikking hebben
gesteld van de financiële markten.

B. Belangrijkste ontwikkelingen

Aan de hand van tabel 10 kunnen volgende belangrijke vaststellingen
worden gedaan :

a) De spaarquote Yan de particulieren - de verhouding tussen hun
brutobesparingen en hun beschikbaar inkomen - is in 1982 merkelijk
gedaald. Tegen werkelijke prijzen stegen de verbruiksuitgaven immers
sneller dan het beschikbare inkomen van de particulieren; tegen vaste prij-
zen leidde de daling van het beschikbare inkomen van de particulieren dus
niet tot een proporttonele teruggang van de consumptie. De spaarquote
zou aldus zijn afgenomen tot 17,5 pct. van het beschikbare inkomen, tegen
19,3 pct. in 1981 en gemiddeld 19,6 pct. in de periode 1974-1978. Vermeld
zij evenwel dat de beweging van de spaarquote in de laatste twee jaar
ten dele werd verscherpt door uitzonderlijke factoren; doordat de betaling
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van bepaalde directe belastingen werd verschoven van 1981 naar 1982,
werden het beschikbare inkomen en wellicht ook de besparingen van de
particulieren in 1981 opgedreven en in 1982 verkleind; in dit laatste jaar
deed zich hovendien de invloed gelden van het succes van de vrijwillige
voorafbetaling van belastingen waarmee toen werd hegonnen.

b) De particulieren besteedden nog een kleiner deel van hun beschik-
baar inkomen dan in 1981 aan de bruto kapitaalvorming en meer bepaald
aan de woningbouw; dat deel nam af van 10,3 pct. in 1980 tot 6,4 pct. in
1981 en 5,9 pct. in 1982. Deze beweging verklaart dat het netto finan-
cieringsvermogen van de particulieren minder sterk daalde dan hun bruto-
besparingen.

c) Inderdaad, ondanks een lichte achteruitgang tegenover 1981 bleef
het netto financieringsvermogen van de particulieren in 1982 op een hoog
peil; het zou immers 11,7 pct. van hun beschikbaar inkomen hebben be-
reikt, tegen 13,1 pct. in 1981 en een laagtepunt van ongeveer 7,3 pct. in
1978-1979.

98



** *

99



I-'oo

Tabel 11

SYNTHESE VAN DE VERRICHTINGEN VAN DE VENNOOTSCHAPPEN

I
1974 1975 1976

I
1977 11178 1979 1980 1981

I
1982 r

a. Miljarden franken

1. Beschikbaar inkomen = brutobespa-
ringen ....................................... 182 163 179 199 224 240 239 234 307

2. Ontvangen netto kapitaaloverdrachten 32 36 46 55 64 63 103 128 161

3. Kapitaalmiddelen (1 + 2) ............ 214 199 225 254 288 303 342 362 468

4. Bruto kapitaalvorming .................. 273 234 243 253 256 290 310 310 344

5. Netto financieringsbehoefte (-) of
-vermogen (+) (3 - 4) ............... - 59 - 35 - 18 + 1 + 32 + 13 + 32 + 52 + 124

b. In procenten van het bruto nationale produkt

1. Beschikbaar inkomen = brutobespn-
Iringen ....................................... 8,7 7,0 6,8 7,0 7,3 7,4 6,9 6,5 7,9

2. Ontvangen netto kapitaaloverdrachten 1,5 1,5 1,7 1,9 2,1 1,9 2,9 3,5 4,2

3. Kapitaalmiddelen (1 + 2) ............ 10,2 8,5 8,5 8,9 9,4 9,3 9,8 10,0 12,1

4. Bruto kapitaalvorming ................... 13,0 10,0 9,2 8,8 8,4 8,9 8,9 8,6 8,9

5. Netto financieringsbehoefte c-: of
-vermogen (+) (3 - 4) ............... - 2,8 - 1,5 , - 0,7 + 0,1 + 1,0 + 0,4 + 0,9 + 1,4 + 3,2

Bronnen Nationaal Instituut voor de Statistiek, Bureau voor de Statistiek der Europese Gemeenschappen alsook Nationale Bank van België voor 1981. Berekeningen en' ramingen van de
Nationale Bank van België.



COMMENTAAR BIJ TABEL 11 :

SYNTHESE VAN DE VERRICHTINGEN VAN DE
VENNOOTSCHAPPEN

A. Methodologie

Zoals voor de particulieren, maakt deze tabel een synthese van de uitgaven en
de middelen van een sector, namelijk die van de vennootschappen. De bruto
kapitaalvorming van de vennootschappen komt voor in rubriek 3.2 van tabel 7.b., en
hun beschikbaar inkomen of brutobesparingen in rubriek 2.3 van tabel 8. Naast deze
brutobesparingen bevatten hun kapitaalmiddelen de netto kapitaaloverdrachten die
ze ontvangen.

De kapitaaloverdrachten zijn in principe geldbewegingen om niet, bestemd
voor de financiering van investeringen of beleggingen. Die welke de vennoot-
schappen - die, er zij aan herinnerd, ook de openbare bedrijven omvatten - ont-
vangen, komen van de overheid; de cijfers van rubriek 2 in tabel 11 bevatten, naast
de eigenlijke kapitaaloverdrachten, de kredietverlening en de participaties van de
overheid, waartoe ook de hulpverlening aan de sectoren in moeilijkheden werd ge-
rekend.

De vennootschappen hebben een netto financieringsvermogen als hun kapitaal-
middelen - brutobesparingen en ontvangen netto kapitaaloverdrachten -- hun bruto
kapitaalvorming overtreffen. In het omgekeerde geval moeten ze het hoofd bieden
aan een netto financieringsbehoefte.

B. Belangrijkste ontwikkelingen

Aan de hand van tabellIkunnen volgende belangrijke vaststellingen
worden gedaan :

a) De rekening van de vennootschappen gaf in Id82 een relatief belang-
rijk netto financieringsvermogen te zien : ongeveer 3,2 pct. van het bruto
nationale produkt, tegen slechts 1,4 pct. in 1981.
b) De vennootschappen zouden beschikt hebben over kapitaalmiddelen
ten belope van 12,l pct. van het bruto nationale produkt, tegen 10 pct.
in 1981 : zoals is gebleken uit hoofdstuk IV, nam hun beschikbaar inkomen
aanzienlijk toe; bovendien zijn de van de overheid ontvangen kapitaal-
overdrachten - die sedert 1980 snel zijn toegenomen - nog gestegen,
meer bepaald die ten gunste van de nationale sectoren, waaronder de staal-
nijverheid een belangrijke plaats inneemt.

c) De bruto kapitaalvorming van dé vennootschappen zou echter nage-
noeg stabiel zijn gebleven op minder dan 9 pct. van het bruto nationale
produkt.
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Tabel 12

SYNTHESE VAN DE VERRICHTINGEN VAN DE OVERHEID

(Miliarden franken)

1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 T

1. Beschikbaar inkomen ..................... 348 377 410 450 484 504 488 398 439

2. Consumptie ................................. 314 388 441 491 547 591 647 703 748

3. Brutobesparingen (= 1 - 2) ......... 34 -11 - 31 -41 - 63 - 87 -159 -305 -309

(In procenten van het bruto nationale
produkt) ................................. (1,6 ) (- 0,5) (- 1,2) (- 1,4) (- 2,0) (- 2,7) (- 5,2) (- 8,5) (- 8,0)

4. Netto kapitaaloverdrachten ............... - 45 - 50 - 60 - 68 --78 - 80 -119 -143 -174

5. Kapitaalmiddelen (= 3 + 4) ......... -11 - 61 - 91 -109 -141 -167 -278 -448 -48R

6. Bruto kapitaalvorming .................. 74 88 10'2 109 112 124 144 146 140

7. NeUo financieringsbehoefte (-) (=
5 - 6) ....................................... - 85 -149 -193 -218 -253 -291 -422 -594 -623

(In procenten van het bruto nationale
produkt) ................................. (- 4,1) (- 6,4) (- 7,3) (- 7,6) (- 8,2) (- 8,9) (-12,2) (-16,5) (-16,1)

Bronnen : Nationaal Instituut voor de Statistiek, Bureau voor de Statistiek der Europese Gemeenschappen alsook Nationale Bank van België voor 1981. Berekeningen en ramingen van de
Nationale Bank van België.



COMMENTAAR BIJ TABEL 12 :

SYNTHESE VAN DE VERRICHTINGEN VAN DE OVERHEID

Methodologie

a) Naar analogie met de wijze waarop is tewerk gegaan voor de sector van de
particulieren en die van de vennootschappen, brengt deze tabel een synthese van
de verrichtingen van de overheid (waarvan de volgende subsectoren deel uitmaken :
Schatkist, andere centrale overheid, gemeenschappen en gewesten, lokale overheid
en sociale zekerheid). Het beschikbare inkomen van de overheid komt voor in
rubriek 3.3 van tabel 8 en haar consumptie in rubriek 2 van tabel 7.b. De bruto-
besparingen van de overheid (rubriek 3 van tabel 12) zijn per definitie gelijk aan
het verschil tussen haar beschikbaar inkomen en haar consumptie, dat ex post gemeten
wordt op basis van de nationale rekeningen. Een negatief teken wijst erop dat het
verbruik groter was dan het beschikbare inkomen.

De netto kapitaaloverdrachten van de overheid aan de overige sectoren omvatten
de overdrachten aan de particulieren (rubriek 4 van tabel 10),aan de vennootschappen
(rubriek 2 van tabellI) en aan het buitenland (rubriek 4 van tabel 14).

Vermindert men de brutobesparingen van de overheid (die eventueel negatief
kunnen zijn) met haar netto kapitaaloverdrachten aan de overige sectoren, dan ver-
krijgt men haar kapitaalmiddelen (rubriek 5 van tabel 12). Trekt men deze middelen
af van de bruto kapitaalvorming van de overheid (rubriek 3.3 van tabel 7.b.), dan
heeft men haar netto financieringsbehoefte; aangezien de middelen in kwestie de
jongste jaren geregeld negatief waren, hebben ze die behoefte nog verscherpt in
plaats van haar te lenigen.

b) Het beeld dat aldus wordt opgehangen van de toestand van de overheids-
financiën is evenwel erg samengebald en leent zich niet tot een betekenisvolle
analyse, aangezien een groot aantal ontvangsten- en uitgavencategorieën niet als
dusdanig verschijnen; ze maken immers het voorwerp uit van verrekeningen. Zo bij-
voorbeeld stemt de rubriek « Beschikbaar inkomen van de overheid llovereen met
het algemene totaal van de indirecte belastingen, het inkomen uit vermogen dat naar
de overheid gaat, de afschrijvingen, de directe belastingen van de particulieren en
de vennootschappen, de sociale-zekerheidsbijdragen van de loon- en weddetrekken-
den en de zelfstandigen en de lopende overdrachten van het buitenland, na aftrek
van de subsidies aan de bedrijven, de interesten op de overheidsschuld, de betaalde
lopende overdrachten in het raam van de sociale zekerheid van de loon- en wedde-
trekkenden en de zelfstandigen, en het saldo van de overige lopende overdrachten
aan de particulieren en van de lopende overdrachten aan het buitenland (rubriek 3.3
van tabel 8).

Om die reden werd het niet opportuun geacht de algemene ontwikkelingen te
beschrijven die in tabel 12 tot uiting komeu. Het verloop van de voornaamste ver-
richtingen van de overheid wordt beschreven op basis van tabel 13.B, waarin de
ontvangsten en uitgaven uitgesplitst zijn naar categorieën die een grondiger analyse
mogelijk maken.
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Tabel 13.A

ONTVANGSTEN, UITGAVEN EN NETTO FINANCIERINGSBEHOEFTE VAN DE OVERHEID

(Miliarden franken)

1974
I

1975
I

1976
I

1977 1978
I

1979 1980 1981 1982 T

1. Ontvangsten : I
1.1 Directe belastingen ....................................... 300 374 416 482 553 608 630 649 766
1.2 Indirecte belastingen .................................... 248 270 325 356 386 414 437 459 496
1.3 Sociale-zekerheidebijdragen ........................... 251 304 343 377 395 425 459 488 521
1.4 Kapitaalbelastingen .................................... s 7 8 10 11 13 13 13 13

1.5 Totaal van de fiscale en parafiscale ontvangsten
(= 1.1 + 1.2 + 1.3 + 1.4) ........................ 804 955 1.092 1.225 1.345 1.460 1.539 1.609 1.796

1.6 Niet-fiscale en niet-parafiscale ontvangsten ......... 27 35 37 41 39 48 62 77 91

1.7 Algemeen totaal (= 1.5 + 1.6) ..................... 831 990 1.129 1.266 1.384 1.508 1.601 1.686 1.887

2. Uitgaven :
2.1 Netto-uitgaven voor goederen en diensten ............ 297 367 415 459 505 538 586 639 680
2.2 Rentelasten ................................................ 73 82 98 117 138 166 215 289 369
2.3 Uitgaven voor werkloosheid en ter bevordering van

de werkgelegenheid ....................................... 18 39 51 68 84 104 120 151 171
2.4 Lopende overdrachten aan de particulieren ......... 328 412 476 524 569 619 666 725 776
2.5 Subsidies aan de bedrijven .............................. 56 68 84 95 102 111 115 126 132
2.6 Netto lopende overdrachten aan het buitenland ... 20 26 28 34 38 44 45 48 55

2.7 Totaal van de lopende uitgaven (= 2.1 + 2.2 +
2.3 + 2.4 + 2.5 + 2.6) .............................. 792 994 1.152 1.297 1.436 1.582 1.747 1.978 2.183

2.8 Brutovorming van vast kapitaal ........................ 74 88 102 109 112 124 144 146 140

2.9 Netto kapitaaloverdrachten .............................. 50 57 68 78 89 93 132 156 187
2.91 Netto kredietverlening en participaties ......... (20) (26) (33) (40) (49) (50) (78) (98) (125)
2.92 Andere netto kapitaaloverdrachten ............... (30) (31) (35) (38) (40) (43) (54) (58) (62)

2.10 Totaal yan de kapitaaluitgaven (= 2.8 + 2.9) ... 124 145 170 187 201 217 276 302 327

2.11 Algemeen totaal (= 2.7 + 2.10) ..................... 916 1.139 1.322 1.484 1.637 1.799 2.023 2.280 2.510

3. Netto financieringsbehoefte (= 1.7 - 2.11) ............ - 85 - 149 - 193 - 218 - 253 - 291 - 422 - 594 - 623
----
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Tabel 13.B
ONTVANGSTEN, UITGAVEN EN NETTO FINANCIERINGSBEHOEFTE VAN DE OVERHEID

(In procenten van het bruto nationale produkt)

1974 1975 1976 1977 1978 1979

I
1980 1981 1982 T

1. Ontvang8ten :

1.1 Directe belastingen ....................................... 14,3 16,1 15,7 16,9 18,1 18,7 18,2 18,0 19,8
1.2 Indirecte belastingen .................................... 11,8 11,6 12,3 12,5 12,6 12,7 12,5 12,7 12,8
1.3 Socin le-zekerheidsbijdragen ........................... 11,9 13,1 13,0 13,2 12,9 13,1 13,2 13,5 13,5
lA Kapitaalbelastingen .................................... 0,2 0,3 0,3 0,3 0,3 0,4 0,4 0,4 0,3
1.5 Totaal van de fiscale en parafiscale ontvangsten

(= 1.1 + 1.2 + 1.3 + lA) ........................38,2 41,1 41,3 42,9 43,9 44,9 44,3 44,6 46,4
1.6 Niet-fiscale en niet-parafiscale ontvangsten ......... 1,3 1,5 1,4 1,5 1,3 1,5 1,8 2,1 2,4
1.7 Algemeen totaal (= 1.5 + 1.6) .....................39,5 42,6 42,7 44,4 45,2 46,4 46,1 46,7 48,8

2. Uitgaven :

2.1 Netto-uitgaven voor goederen en diensten ............ 14,2 15,8 15 ;7 16,1 16,5 16,5 16,9 17,7 17,6
2.2 Rentelasten ................................................ 3,5 3,6 3,7 4,1 4,5 5,1 6,2 8,0 9,5
2.3 Uitgaven voor werkloosheid en ter bevordering van

de werkgelegenheid ....................................... 0,9 1,7 1,9 2,4 2,7 3,2 3,4 4,2 4,4
2.1 Lopende overdrachten aan de partienlieren ......... 15,6 17,7 18,0 18,3 18,6 19,0 19,2 20,1 20,1
2.5 Subsidies aan de bedrijven .............................. 2,6 2,9 3,2 3,3 3,3 3,4 3,3 3,5 3,4
2.6 Netto lopende overdrachten aan het buitenland ... 0,9 1,1 1,1 1,2 1,2 1,4 1,3 1,3 1,4
2.7 Totaal van de lopende uitgaven (= Il.1+ 2.2 +

2.3 + 2.4 + 2.5 + 2.6) ..............................37,7 42,8 43,6 45,4 46,8 48,6 50,3 54,8 56,4
2.8 Brutovorming van vast kapitaal ........................ 3,5 3,8 3,8 3,8 3,7 3,8 4,2 4,1 3,6
2.9 Netto kapitaaloverdrachten .............................. 2,4 2,4 2,6 2,8 2,9 2,9 3,8 4,3 4,9

2.91 Netto kredietverlening en participaties ......... (1,0) (1,1) (1,3) (1,4 ) (1,6) (1,6) (2,2) (2,7) (3,3)
2.92 Andere netto kapitaaloverdrachten ............... (1,4) (1,3) (1,3) (1.4) (1,3) (1,3) (1,6) (1,6) (1,6)

2.10 Totaal van de kapitaaluitgaven (= 2.8 + 2.9) ... 5,9 6,2 6,4 6,6 6,6 6,7 8,0 8,4 8,5
2.11 Algemeen totaal (= 2.7 + 2.10) .....................43,6 49,0 50,0 5'2,0 53,4 55,3 58,3 63,2 64,9

3. Netto financieringsbehoefte (= 1.7 - 2.11) ............ - 4,1 - 6,4 - 7,3 - 7,6 - 8,2 - 8,9 -12,2 -16,5 -16,1
-



COMMENTAAR BIJ TABELLEN 13.A EN 13.B

ONTVANGSTEN, UITGAVEN EN
NETTO FINANCIERINGSBEHOEFTE VAN DE OVERHEID

A. Methodologie

a) De uitsplitsing van de gegevens van tabel 13.A berust - voor de jaren 1974
tot 1981 - op de cijfers van de nationale rekeningen opgesteld door het Nationaal
Instituut voor de Statistiek. Vooral wat de kapitaalverrichtingen betreft, werden die
gegevens aangevuld met cijfers uit andere bronnen, zoals bijvoorbeeld het Europees
Stelsel van Economische Rekeningen (E.S.E.R.) van het Bureau voor de Statistiek
der Europese Gemeenschappen. De cijfers voor 1982 zijn ramingen van de Bank.

b) De rubriek « Directe belastingen» stemt overeen met de som van de rubrieken
« Directe belastingen van gezinnen » en « Directe belastingen der vennootschap-
pen van alle juridische vormen» in de tabel « De lopende verrichtingen van de
overheid » uit de nationale rekeningen van het Nationaal Instituut voor de Statistiek.

Voor de rubriek « Indirecte belastingen» is men uitgegaan van de rubriek
« Indirecte belastingen» in dezelfde tabel. In tabel 13.A zijn de aan de Europese
Economische Gemeenschap afgestane ontvangsten evenwel in hun geheelopgenomen
in rubriek 1.2, zonder dat zij, zoals in de rekeningen van het Nationaal Instituut voor
de Statistiek, verminderd zijn met de communautaire uitgaven bij wijze van inter-
venties en restituties. In overeenstemming daarmee zijn die afgedragen ontvangsten
in hun geheelook opgenomen in rubriek 2.6 « Netto lopende overdrachten aan het
buitenland ».

De rubriek « Sociale-zekerheidsbijdragen» is net dezelfde als de rubriek « Bij-
dragen sociale zekerheid gesalarieerden en zelfstandigen» in de vorenvermelde tabel
van de nationale rekeningen, vermeerderd met de bijdragen van de ambtenaren voor
overlevingspensioenen (weduwen en wezen).

De rubriek « Kapitaalbelastingen» stemt overeen met de rubriek « Kapitaalbe-
lastingen » van de rekeningen van het Europees Stelsel van Economische Rekeningen.
Naast de successierechten omvat zij ook de schenkingsrechten.

De rubriek « Niet-fiscale en niet-parafiscale ontvangsten» omvat voornamelijk
de deelnemingen in de winst van openbare bedrijven en meer bepaald van de
Bank, de interesten op de vorderingen van de overheid en de lopende overdrachten
afkomstig van andere economische subjecten (bijvoorbeeld van de Nationale Loterij
en, eventueel, van de Europese Economische Gemeenschap). De opbrengst van de
verkoop van goederen en diensten, de toegerekende ontvangsten en de afschrijvingen
worden niet in aanmerking genomen.

De niet-fiscale en niet-parafiscale ontvangsten liggen veel hoger dan die welke
zijn opgenomen in de rubriek « Inkomen uit vermogen en ondernemersinkomen toe-
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vloeiend aan de overheid» die opgenomen is in de nationale rekeningen. De voor-
naamste verschillen tussen beide rubrieken zijn de volgende :

- in de cijfers van de nationale rekeningen worden de bijdragen in de rente-
lasten en in de bedrijfsverliezen van de openbare bedrijven afgetrokken van het
inkomen uit vermogen, terwijl ze in tabel 13.A voorkomen in rubriek 2.5 van de
uitgaven, namelijk als subsidies aan de bedrijven;

- de toegerekende huurprijzen zijn vervat in de cijfers van de nationale reke-
ningen, maar niet opgenomen in rubriek 1.6 van tabel 13.A.

c) De rubriek « Netto-uitgaven voor goederen en diensten » omvat de lonen en
pensioenen (exclusief de uitgaven in verband met het programma ter bevordering
van de werkgelegenheid, dit wil zeggen de lonen van de tewerkgestelde werklozen
en van het bijzonder tijdelijk kader) en de netto-aankopen van goederen en diensten;
de overdrachten aan het vrij onderwijs die betrekking hebben op die verrichtingen,
zijn eveneens in eanmerking genomen. De toegerekende kosten en de afschrijvingen
op het meubilair en het materieel zijn niet opgenomen. Dat is een van de factoren
die het verschil verklaren tussen de hiervoren vermelde rubriek en de rubriek
« Overheidsconsumptie » van de nationale rekeningen. De tweede verklarende factor
ligt in de behandeling van de eerder vermelde uitgaven ter bevordering van de
werkgelegenheid, die opgenomen zijn in de rubriek « Overheidsconsumptie )) van
de nationale rekeningen.

De rubriek « Rentelasten» stemt overeen (met een tegengesteld teken) met
rubriek 3.13 « Interesten van de openbare schuld» van tabel 8.

De rubriek « Uitgaven voor werkloosheid en ter bevordering van de werkgelegen-
heid» omvat de werkloosheidsuitkeringen, de uitgaven die bestemd zijn voor de
verschillende stelsels van vervroegde pensionering, de vergoedingen voor beroeps-
vorming en -opleiding, de uitkeringen van het Fonds voor bestaanszekerheid in de
bouwnijverheid, de wederaanpassingspremies (die in de nationale rekeningen ge-
rangschikt staan bij de sociale-zekerheidsoverdrachtèn aan de loontrekkenden en
zelfstandigen) alsook de Ione-i van de tewerkgestelde werklozen en de uitgaven
bestemd voor het bijzonder tijdelijk kader (die in de nationale rekeningen deel uit-
maken van de overheidsconsumptie).

De rubriek « Lopende overdrachten aan de particulieren» stemt overeen met
de rubriek « Sociale zekerheid gesalarieerden en zelfstandigen» van de nationale
rekeningen, verminderd met het deel van de uitgaven voor werkloosheid en ter be-
vordering van de werkgelegenheid dat hier een afzonderlijke rubriek vormt, en ver-
meerderd met de overlevingspensioenen (weduwen en wezen) van de overheids-
diensten.

De rubriek « Subsidies aan de bedrijven» omvat de tegemoetkomingen in rente-
lasten en bedrijfsverliezen van de overheidsbedrijven, de toelagen die tot doel hebben
de huurprijzen en de rentelasten te verlagen, en de overige voor de bedrijven
bestemde subsidies.

De rubriek « Netto lopende overdrachten aan het buitenland Il is gelijk aan het
saldo van de rubrieken van de nationale rekeningen « Inkomensoverdrachten aan het
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buitenland» en « Inkomensoverdrachten van het buitenland », waaraan het deel van
de ontvangsten is toegevoegd dat werd afgestaan aan de Europese Economische
Gemeenschap en dat niet wordt opgenomen door het Nationaal Instituut voor de
Statistiek wegens de verrekeningen die het uitvoert [zie punt b) hiervoor].

d) De rubriek « Brutovorming van vast kapitaal» omvat de investeringen in de
vorm van gebouwen en wegen, waterbouwkundige en havenwerken en aankoop van
duurzame roerende goederen door de overheid (met inbegrip van het vrij onder-
wijs). De aankopen van gronden en bestaande gebouwen worden niet in aanmerking
genomen. De cijfers komen uit de rekeningen van het Europees Stelsel van Econo-
mische Rekeningen.

De rubriek « Netto kapitaaloverdrachten » is in twee categorieën onderverdeeld :
« netto kredietverlening en participaties» en « andere netto kapitaaloverdrachten ».
Het gaat om netto-uitgaven, aangezien de bruto kapitaaloverdrachten van de overheid
aan de overige sectoren werden verminderd met de kapitaalontvangsten die, in het
eerste geval, voortvloeien uit de terugbetaling van kredieten en de vereffening van
participaties en, in het tweede geval, uit de verkoop van gronden en gebouwen en
uit de ontvangen kapitaaloverdrachten, andere dan de kapitaalbelastingen.

De netto kredietverlening en participaties van de centrale overheid zijn, voor
de nationale economische subjecten, verkregen op basis van de Economische her-
groepering van de uitgaven en ontvangsten van de centrale overheid die gepubli-
ceerd wordt door het Ministerie van Financiën en, voor het buitenland, op basis
van de betalingshalans van de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie. Men heeft
er de hulpverlening aan de nationale sectoren aan toegevoegd; deze werd geraamd
op grond van gedeeltelijke en voorlopige cijfers, vooral uit extra-budgettaire bronnen.
De netto kredietverlening en participaties van de lokale overheid zijn geraamd op
basis van door het Gemeentekrediet van België gepubliceerde cijfers.

De overige netto kapitaaloverdrachten, inclusief de netto-aankopen van gronden
en gebouwen, zijn, voor de vennootschappen en particulieren, geschat op basis van
de rekeningen van het Europees Stelsel van Economische Rekeningen, en, voor het
buitenland, op grond van de betalingsbalanscijfers van de Belgisch-Luxemburgse
Economische Unie. Die rubriek omvat eveneens bepaalde verrichtingen van de
overheid ter financiering van de Nationale Maatschappij voor de Huisvesting en
de Nationale Landmaatschappij, verrichtingen die voortvloeien uit de interventie-
modaliteiten van het Nationaal Fonds voor de Huisvesting in de financiële dienst
van de leningen die door die beide maatschappijen worden uitgegeven.

e) In tabel 13.B zijn de cijfers van tabel 13.A uitgedrukt in procenten van het
bruto nationale produkt; het zijn de belangrijkste ontwikkelingen in tabel 13.B die
in deel B hierna worden beschreven.

f) In tabel 13.1 wordt de netto financieringsbehoefte van de overheid in België,
zoals die blijkt uit rubriek 3 van tabel 13.B, vergeleken met het gemiddelde van
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de behoeften in alle andere landen van de Europese Economische Gemeenschap
(met uitzondering van Griekenland) en met de behoefte in de meeste van die landen
afzonderlijk.

De cijfers met betrekking tot de verschillende landen komen van de Europese
Economische Gemeenschap, behalve voor Nederland en België, waarvoor nationale
gegevens werden gebruikt, dit om rekening te houden met de belangrijke overheids-
uitgaven in de vorm van kredietverlening en participaties, die niet voorkomen in
de statistiek van de Europese Economische Gemeenschap. Om deze reden kunnen
de cijfers voor die twee landen niet geheel worden vergeleken met die van de
overige landen. De verschillen zijn evenwel niet van dien aard dat ze een verkeerd
idee zouden geven over de afwijkingen in evolutie tussen de diverse landen.

g) In grafiek 13.2 zijn de fiscale en parafiscale ontvangsten, uitgedrukt in pro-
centen van het bruto nationale produkt, opgenomen. Deze zijn kleiner dan de totale
overheidsontvangsten, aangezien de niet-fiscale en de niet-parafiscale ontvangsten
er niet toe behoren. Die benadering wordt traditioneel gebruikt voor het maken
van internationale vergelijkingen. Voor België stemmen de gegevens overeen met
rubriek 1.5 van tabel 13.B, terwijl de gegevens voor het buitenland uit dezelfde
bronnen komen als die welke gediend hebben om de netto financieringsbehoefte
van de overheid te berekenen, namelijk die welke vermeld zijn in punt f) hiervoor.

Grafiek 13.2 vermeldt eveneens de uitgaven in procenten van het bruto nationale
produkt. Ten behoeve van de vergelijking op internationaal vlak zijn die uitgaven
berekend door aan de fiscale en parafiscale ontvangsten de netto financierings-
behoefte toe te voegen. Op die manier worden de uitgaven verminderd met het
bedrag van de niet-fiscale en niet-parafiscale ontvangsten. De rubriek « Uitgaven»
van grafiek 13.2 stemt aldus voor België overeen met het saldo van de rubrieken
« Algemeen totaal van de uitgaven» en « Niet-fiscale en niet-parafiscale ontvangsten»
van tabel 13.B.

B. Belangrijkste ontwikkelingen

Aan de hand van tabel 13.B kunnen volgende belangrijke vaststellin-
gen worden gedaan :

a) Tussen 1981 en het verslagjaar zou de netto financieringsbehoefte
van de overheid afgenomen zijn van 16,5 tot 16,l pct. van het bruto
nationale produkt; tussen 1974 en 1979 was die behoefte ononderbroken
toegenomen; in 1980 en vooral in 1981 had die stijging zich niet enkel
voortgezet, maar was ze zelfs erg versneld. Terwijl de toestand van de
Belgische overheidsfinanciën niet meer is verslechterd, zou de netto finan-
cieringsbehoefte van de overheid in het geheel van de overige landen
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van de Europese Economische Gemeenschap - dit wil zeggen de in tabel
13.1 afzonderlijk vermelde landen plus Denemarken, Ierland en Luxem-
burg - nog zijn toegenomen. Binnen de Gemeenschap waren de evoluties
echter uiteenlopend: sterke verslechtering in Frankrijk en Nederland, na-
genoeg ongewijzigde toestand in de Bondsrepubliek Duitsland en Italië en,
voor het tweede opeenvolgende jaar, aanzienlijke verbetering in het Ver-
enigd Koninkrijk.

Die gunstiger evolutie van de netto financieringsbehoefte van de over-
heid in België dan in de andere landen van de Europese Economische
Gemeenschap zou te verklaren zijn door een snellere stijging van de fiscale
en parafiscale ontvangsten en een nauwelijks grotere toename van de
uitgaven dan gemiddeld in die landen (grafiek 13.2).

b) De stijging van de fiscale en parafiscale ontvangsten in België, van
44,6 pct. in 1981 tot 46,4 pct. in 1982, zou volledig toe te schrijven zijn
aan de directe belastingen, die van 18 tot 19,8 pct. zouden gestegen zijn
(tabelI3.B).

- Voor ongeveer de helft zou deze stijging voortvloeien uit verschui-
vingen bij de inning ervan. Deze vloeien in hoofdzaak voort uit de inhaling,
begin 1982, van de achterstand opgelopen bij de inkohieringen in 1981 en
de versnelde inkohiering in de tweede helft van 1982; zij hadden ook wel
te maken, hoewel in mindere mate, met de invoering van het stelsel van
het zogenaamde fiscale voluntariaat, een bonificatiesysteem voor de vooraf-
betaling van niet aan de bron ingehouden belastingen op de roerende en
onroerende inkomens en op de beroepsinkomens van de loontrekkenden.

Voorts zou de bovengenoemde groei van de directe belastingen toe
te schrijven zijn aan de toeneming van het belastbare inkomen per belas-
tingplichtige en aan de progressiviteit die eigen is aan de belastingschalen.
Diverse regeringsmaatregelen op het gebied van de fiscale wetgeving
hebben die vooruitgang daarentegen enigszins geremd. De belangrijkste
ervan waren de vermindering van de vennootschapsbelasting van 48 tot
45 pct., de fiscale voordelen verleend aan de bedrijven om de privé-inves-
teringen aan te moedigen en de verhoging van het plafond voor de decumu-
latie en de splitsing van de beroepsinkomens. Ook via de weerslag op het
belastbare inkomen - en dientengevolge op de bedrijfsvoorheffing - van
diverse maatregelen betreffende de sociale zekerheid, waarover hierna
verder wordt uitgeweid, werden de belastingontvangsten aangetast.

- De opbrengst van de indirecte belastingen zou ongeveer even snel
zijn toegenomen als het bruto nationale produkt. Achter die evolutie gaan
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evenwel twee tegengestelde bewegingen schuil. De inkomsten uit de be-
lasting over de toegevoegde waarde werden sterk aangetast ten gevolge van
de verlaging, van 17 tot 6 pct" van de aanslag op alle bouwwerken met be-
trekking tot particuliere woningen en op de levering van nieuwe particu-
liere woningen; die verlaging ging in op 1 maart 1982 en was bedoeld om de
activiteit in de bouwnijverheid te stimuleren; bovendien bleef het in die
sector verwachte herstel uit. Anderzijds werd de opbrengst van de indi-
recte belastingen gestijfd door de Il Maribel »<operatie waarmee in het
tweede halfjaar van 1981 van start was gegaan en die van toepassing
was gedurende heel 1982.

Er zij aan herinnerd dat die operatie bestond in een reeks verhogingen
van de belasting over de toegevoegde waarde en van de accijnsrechten en
in een opvoering van de weeldetaks, waarvan het toepassingsveld verruimd
werd. Die verzwaring van de indirecte belastingen diende als compensatie
voor de daling van de ontvangsten in de sociale zekerheid die voortvloeide
uit de verlaging, vanaf 1 juli 1981, van de meeste werkgeversbijdragen
tot de sociale zekerheid betreffende de handarbeiders; de vermindering
bedroeg 6,17 pct. van de brutolonen van die werknemers.

- Ondanks die verlaging van de werkgeversbijdragen tot de sociale
zekerheid, die in 1982 op een heel jaar betrekking had, en ondanks het feit
dat de stijging, zowel van de brutobezoldigingen van de loon- en wedde-
trekkenden als van de ondernemersinkomens van de zelfstandigen, gerin-
ger bleef dan die van het bruto nationale produkt, zouden de sociale-zeker-
heidsbijdragen, in procenten van dat produkt, niet veranderd zijn. Met
het oog op het financiële herstel van de sociale zekerheid werden verschei-
dene maatregelen getroffen om de financiële middelen van die sector op
te voeren of om het mogelijk te maken de subsidies van de centrale over-
heid te verminderen. De voornaamste maatregelen waren de ingrijpende
verhoging, op 1 januari 1982, van de loongrenzen voor de bijdragebere-
kening en de opheffing van die grenzen op loktober 1982, de verhoging
van 6,25 tot 7 pct. op 1 april 1982 van de werknemersbijdrage in de sector
van de pensioenen, de toepassing van een eenmalige afhouding van 7 pct.
op het dubbele vakantiegeld, een vermindering met een vast bedrag van
fr. 500 per maand en per gezin van de kinderbijslagen, een vaste bijdrage
van fr. 900 per maand voor alle kinderloze gezinnen en alleenstaanden,
een verlenging van de solidariteitsbijdrage voor de ambtenaren, een buiten-
gewone heffing op de belastbare inkomens boven fr. 3 miljoen en een
bijdrage van 3,5 pct. door de bruggepensioneerden en door hen die een
invaliditeitsuitkering ontvangen.
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- In de loop van het verslagjaar lagen de niet-fiscale en niet-parafis-
cale ontvangsten, die vooral afkomstig zijn van de financiële instellingen
van de openbare sector, opnieuw hoger dan in 1981, wat nogmaals groten-
deels een gevolg is van de gestegen inkomsten van de Staat uit hoofde van
zijn deelname in de verrichtingen van de Bank.

c) De toename van de lopende uitgaven vertraagde in 1982. De stijging
van 54,8 tot 56,4 pct. van het bruto nationale produkt zou vrijwel uitslui-
tend voortvloeien uit de nieuwe verzwaring van de rentelasten, van 8 tot
9,5 pct. Dank zij een belangrijke reeks maatregelen die werden getroffen om
het grootste deel van de overige uitgavencategorieën af te remmen, zou
men de totale uitgaven, de rentelasten niet meegerekend, bijna onveranderd
hebben kunnen houden.

- De vorengenoemde verhoging van de rentelasten was het resultaat
van de aanzienlijke financieringsbehoeften in 1981 en 1982 en van de hoge
gemiddelde rente die de overheid op haar schulden bleef betalen. Boven-
dien moest de overheid op haar deviezenschuld meer interesten betalen ten
gevolge van de waardevermindering van de nationale munt; alleen al de
devaluatie van de frank in februari leidde tot ongeveer fr. 4 miljard extra
uitgaven.

- Hoewel de ongunstige eonjunctuur in 1982 een aanzienlijke stij-
ging veroorzaakte van het gemiddelde aantal uitkeringsgerechtigde volle-
dig of gedeeltelijk werklozen, zouden de uitgaven voor werkloosheid en
ter bevordering van de werkgelegenheid nagenoeg niet zijn toegenomen,
namelijk van 4,2 tot 4,4 pct. van het bruto nationale produkt. Die beperkte
stijging was slechts mogelijk dank zij een verlaging, sedert april 1982,
van de gemiddelde dagelijkse werkloosheidsuitkering; deze vloeide voort
uit diverse besparingsmaatregelen, zoals de vermindering van de dage-
lijkse uitkering met 6 pct. voor werklozen die onder hetzelfde dak wonen,
de berekening van de dagelijkse uitkering op basis van 1/26" in plaats
van 1/25e van de maandelijkse bezoldiging en de vervanging van de werk-
loosheidsuitkering door een minder hoge wachttijdvergoeding voor de
jongeren. Tevens daalde het aantal personen die Weerkenin het kader van
de specifieke pregramma's ter bevordering van de werkgelegenheid (te-
werkgestelde werklozen, bijzonder tijdelijk kader en derde arbeidscircuit)
met ongeveer 7.000 eenheden. De achterstand opgelopen in de uitvoering
van het derde arbeidscircuit is daarvan de voornaamste oorzaak.

- Bijna alle overige categorieën van lopende uitgaven zouden
- steeds in procenten van het bruto nationale produkt - tussen 1981
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en 1982 ongeveer onveranderd zijn gebleven of zelfs een lichte daling
hebben vertoond.

De netto-uitgaven voor goederen en diensten zouden licht gedaald zijn,
van 17,7 tot 17,6 pct. De stijging van de bezoldigingen en pensioenen
- die het grootste aandeel in die uitgaven hebben - bleef beperkt ten
gevolge van de maatregelen tot inkomensmatiging en van specifieke be-
sparingsmaatregelen, onder meer op het vlak van de werkgelegenheid
in het onderwijs en van de pensioenen in de overheidssector. Tevens heeft
men zich aanzienlijke inspanningen getroost om de aankoop van materieel
te beperken.

De lopende overdrachten aan de particulieren - andere dan de werk-
loosheidsuitkeringen -, waartoe onder meer de kinderbijslagen, de uit-
keringen voor geneeskundige verzorging en de pensioenen van de privé-
sector behoren, zouden ongewijzigd zijn gebleven op 20,1 pct. Diverse be-
sparingsmaatregelen, voornamelijk op het vlak van de geneeskundige ver-
zorging - verhoging van het remgeld op verschillende gebieden, vermin-
dering van het geneesmiddelenverbruik, kostenbeheersing in de zieken-
huisverpleging door een vermindering van' het aantal bedden, enz. -,
maakten die stabilisering mogelijk.

De subsidies aan de bedrijven en de netto lopende overdrachten aan
het buitenland zouden nauwelijks veranderd zijn.

d) In procenten van het bruto nationale produkt zouden de kapitaaluit-
gaven licht toegenomen zijn : van 8,4 pct. in 1981 tot 8,5 pct. in 1982. Die
beweging is het resultaat van twee evoluties. De brutovorming van vast
kapitaal zou in 1982 kleiner zijn geweest dan in het voorafgaande jaar:
3,6 pct., tegen 4,1 pct. Die daling was veruit het duidelijkst bij de lokale
overheid, die met een uiterst ongunstige financiële toestand te kampen
had. De netto kapitaaloverdrachten daarentegen namen fors toe; Met die
stijging wordt een evolutie voortgezet die reeds de twee voorafgaande jaren
had gekenmerkt; zij weerspiegelt in hoofdzaak de toegenomen overheids-
interventie ten behoeve van de bedrijven, meer bepaald van de staalnijver-
heid.
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Tabel 13.1

INTERNATIONALE VERGELIJKING VAN DE
NETTO FINANCIERINGSBEHOEFTE (--) VAN DE OVERHEID

(In procenten van het bruto nationale produkt)

Gemiddelde
ve,n de
overige
landen Bonds- VerenigdBelgië van de republiek Frankrijk Italië Nederland

Europese Duitsland Koninkrijk
Economische

Gemeen-
schap l

1974 ..................... 4,1 2,1 1,4 3,8 + 0,62 - 7,0 1,9
1975 ..................... 6,4 5,4 5,8 4,8 2,2 -11,7 4,3

1976 ..................... 7,3 3,7 3,6 4,9 0,5 9,0 3,7
1977 ..................... 7,6 3,0 2,4 3,4 0,8 8,0 3,5
1978 ..................... 8,2 4,0 2,8 4,1 2,3 -10,5 3,6
1979 ..................... 8,9 3,8 3,0 3,4 1,4 -10,4 5,1
1980 ..................... -12,2 3,9 3,4 3,5 + 0,42 - 7,7 6,5
1981 ..................... -16,5 4,6 4,0 2,1 1,5 -11,9 7,9
1982 ..................... r-16,1 r~ 4,8 3,9 0,9 3,1 -11,7 r- 8,9

Bronnen " België : tabel IS.B. Overige. landen : Bureau voor de Statistiek der Europese Gemeenschappen j voor Nederland
ook het Min.isterie van Financiën. Berekeningen en ramingen van de Nationale Bank van België.

1 Exclusief Griekenland.
2, Netto financieringsvermogen.
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Grafiek 13.2

INTERNATIONALE VERGELIJKING VAN DE NETTO FINANCIEHINGSBEHOEFTE (-),
DE ONTVANGSTEN EN DE UITGAVEN VAN DE OVERHEID

(1n procenten van het bruto nationale produkt)

België
Gemiddelde van de overige londen van de Europese Economische Gemeenschap 1
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Bronnen: België : tabel lS.B. Overige landen : Bureau voor de Statistiek der Europese Gemeenscha.ppen; voor Nederland
ook het Ministerie van Financiën. Berekeningen en ramingen van de Nationale Bank vun België.

1 Exclusief Griekenland.
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Tabel 14

SYNTHESE VAN DE VERRICHTINGEN VAN HET BUITENLAND MET DE INGEZETEN SECTOREN
(Miljarden franken)

I-'~œ

I
1974 1975

I
1976 1977 1978

I
1979 1980

I
1981 1982 T

1. Beschikbaar inkomen (= netto lopende overdrachten
uit België) ........................................................ , 12 20 17 20 20 22 32 43 43

2. Netto-invoer van goederen en diensten uit België en aan
België betaalde netto factorinkomens ........................ 19 17 19 - 17 - 24 - 67 -128 -106 - 85

3. Brutobesparingen ter beschikking gesteld van België
(1 - 2) ............................................................ - 7 + 3 - 2 + 37 + 44 + 89 +160 +149 +128

4. Netto kapitaaloverdrachten uit België ........................ 4 6 5 5 7 9 8 9 10

5. Netto Iinancieringsverrnogen ter beschikking gesteld van
België (+) of netto financieringsbehoefte waaraan
België voldaan heeft (-) (3 + 4) ........................ - 3 + 9 + 3 + 42 + 51 + 98 +168 +158 +138

- --

Bronnen Nationaal Instituut voor de Statistïek en Netionale Bank van België. Berekeningen en ramingen van de Nationale Bank van België.



COMMENTAAR BIJ TABEL 14 :

SYNTHESE VAN DE VERRICHTINGEN VAN HET BUITENLAND
MET DE INGEZETEN SECTOREN

Methodologie

a) Het beschikbare inkomen dat het buitenland haalt uit de netto lopende over-
drachten uit België (rubriek 1) werd overgenomen uit tabel 8 (rubriek 4.1).

b) De netto-invoer van goederen en diensten uit België en de aan België betaalde
netto factorinkomens (rubriek 2) werden overgenomen uit tabel 7.b. (rubriek 5).
Naar analogie met de consumptie van de particulieren, wordt de betaling van die
netto-invoer en netto factorinkomens gelijkgesteld met een lopende uitgave van het
buitenland, die wordt afgetrokken van zijn beschikbaar inkomen om de brutobespa-
ringen te verkrijgen. Een negatief teken in rubriek 2 staat voor een netto-ontvangst
van het buitenland, wat betekent dat de uitvoer van goederen en diensten naar België
en de van België ontvangen factorinkomens groter waren dan de overeenstemmende
uitgaven.

c) Trekt men de netto-invoer van goederen en diensten uit België en de aan
België betaalde netto factorinkomens af van het beschikbare inkomen van het buiten-
land, dan verkrijgt men de brutobesparingen die het buitenland ter beschikking
stelt van België (rubriek 3). Een negatief teken geeft aan dat België een deel van
zijn besparingen ter beschikking heeft gesteld van het buitenland.

d) De netto kapitaaloverdrachten uit België (rubriek 4) omvatten, naast geld-
bewegingen om niet, de kredietverstrekking van de Belgische overheid aan andere
staten en haar participaties in internationale instellingen.

e) Voegt men de brutobesparingen die ter beschikking werden gesteld van België
bij de uit België afkomstige netto kapitaaloverdrachten, dan verkrijgt men het ter
beschikking van België gestelde financieringsvermogen of, indien het teken negatief
is, de netto financieringsbehoefte waaraan België heeft voldaan (rubriek 5). Dit
stemt overeen met de notie van een nettolening van of aan het buitenland die wordt
aangewend in de nationale rekeningen, en met het begrip saldo van het lopende
verkeer dat wordt gebruikt in de betalingsbalans.

f) De belangrijkste ontwikkelingen van tabel 14 worden niet geanalyseerd, want
de onderverdelingen die daarvoor nodig zijn vindt men niet in de nationale reke-
ningen. Gedetailleerde gegevens van de verrichtingen van het buitenland met de
ingezeten sectoren zijn slechts beschikbaar voor de lopende balans van de Belgisch-
Luxemburgse Economische Unie.

g) Die balans, die in hoofdstuk VI hierna wordt geanalyseerd, is niet volledig
vergelijkbaar met de in tabel 14 voorkomende cijfers, en dit om twee belangrijke
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redenen : enerzijds laat zij de transacties van België met Luxemburg buiten be-
schouwing, maar houdt ze rekening met de transacties van Luxemburg met derde
landen; anderzijds omvat ze niet bepaalde lopende verrichtingen die wel deel uit-
maken van rubriek 4 in tabel 14, terwijl ze sommige andere verrichtingen tot de
diensten rekent, hoewel die niet opgenomen zijn in rubriek 2 van tabel 14.

De aanpassingen vereist om van het ene concept naar het andere over te
schakelen zijn gering - meer bepaald gelet op de respectieve belangrijkheid van de
Belgische en Luxemburgse economieën -, zodat het verloop van het netto finan-
cieringsvermogen van het buitenland hoofdzakelijk te verklaren is door dezelfde
factoren als die welke worden vermeld om de evolutie van het lopende tekort van
de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie toe te lichten.
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HOOFDSTUK VI

TRANSACTIES VAN DE BELGISCH-LUXEMBURGSE

ECONOMISCHE UNIE MET HET BUITENLAND



Tabel 15

SYNTHESE VAN DE TRANSACTIES VAN DE BELGISCH-LUXEMBURGSE ECONOMISCHE UNIE MET HET BUITENLAND

(Saldi in miljarden franken)

1981 1082 l'

I
Eerste, negen

maanden
1974 1975 1976 197i 1978 19i9 1980 1981 1982 l'

I I
10 I 2e I 3e I 4e le I 20 I ge I 4. 1981 1982 V

kwart. kwart. kwart. kwart. kwart. kwart. kwart. kwart.

1. Lopend verkeer op transactiebasis I ... +30 + 6 +15 -20 -~6 -891- 145 - 150 I -32 -43 -45 -30 -74 n.b. ,~b;) ) -120 n.b.
1.1 Lopend verkeer op kasbasis l 2 ..• ( +35) (+22) (-13) c- 2) (-46) (-91)(-165) (-199) (-36) ( -.(0) (-49) (-54) ( -51) (-50) (- 145) (- 97)

2. Kapitaalverkeer :
2.1 Handelsvorderingen ontstaan n.a.v. -2877 )-10fi7

uitvoer en invoer en niet gemobili-

\
seerd hij de Belgische en Luxern-
burgse banken 3 •..••....•.•.•.••••...•• + 5 +16 -28 +18 -20 - 2 - 20 - 49 - 4 -17 - 4 -24 +23 n.b. n.b. - 25 n.b.

2.2 Overige transacties, à contant en ol'
termijn, van de privé-sector 3 ..•••• -25 -12 -28 -19 +18 - 8 + 21 - 156 -62 + 2 -67 -29 -29 -46 +10 - 127 - 65

2.3 Contante transacties van de opeD-
bare sector 4 ........................... - 5 - 5 + 8 . .. + 8 +72 + 154 + 258 +249 +41 +57 +79 +81 +79 +88 +44 + 38 +177 +211~I~~I~---

Totaal 2 ... + 6 +62 + 155 + 53 n.b.
1-

25 +421 + 8 +28 +73 n.b. n.b. n.b. + 25 n.b.

3. Vergissingen en weglatingen ............ + 7 +13 + 8 +12 + 4 - 4 + 17 + 1 n.b. +10 + 5 - 3 -11 -10 -12 + 2 n.b, + 12 - 20

4. (= 1 + 2 + 3 = 1.1 + 2.2 + 2.3
+ 3) Totaalovereenstemmend met de
mutatie van de netto goud- en deviezen-
reserves van de Nationale Bank yan

29België 5 +12· +18 -25 - 9 -16 -31 + 27 - 96 - 38 -47 + 4 -40 -13 -11 -20 +60 - 67 - 83 +....................................

p.m. Buitenlandse valuta's op termijn te
leveren door de Nationale Bank van
België aan de openbare sector 6 ... (+ 1) (+ 1) ( ... ) ( ... ) ( -12) (- 8) (+ 17) (+ 2) ( ... ) (+ 2) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) (+ 2) ( ... )

1 Teken + : overschot, teken - : tekort. Voor bijzonderheden wordt verwezen naar tnbel 16.
2 Rubriek 1 na aftrek van het lopende verkeer dat de tegenpost vormt van het onder rubriek 2.1 voorkomende ka piteetverkeer. Op die wijze stemmen de cijfers van rubriek Llovereen met de som van die van rubrieken 1 en 2.1.
3 Teken + : kapitaalinvoer, teken - : kapitaaluitvoer. Voor bijzonderheden wordt verwezen naar tabel 17.
"Teken + : kapitaalinvoer. teken - : kapitaaluitvoer. Voor bijzonderheden wordt verwezen naar tabel 18.
5 Teken + : stijging van de goud- en deviezenreserves, teleen - : vermindering van de goud. en deviezenreserves. Voor bijzonderheden wordt verwezen naar tabel 19.
6 Teken + : vermindering, teken - : vermeerdering.
7 Met inbegrip van de vergissingem en weglatingen.



COMMENTAAR BIJ TABEL 15 :

SYNTHESE VAN DE TRANSACTIES
VAN DE BELGISCH-LUXEMBURGSE ECONOMISCHE UNIE
MET HET BUITENLAND

A. Methodologie

a) Het saldo van het lopende verkeer (rubriek 1 van tabel 15), dit wil zeggen
van het goederen- en dienstenverkeer en de overdrachten, wordt geraamd op grond
van de betalingen die op die transacties betrekking hebben, onder meer aangevuld
met de uit- en invoer waaruit, wegens niet-betaling, handelsvorderingen ontstaan
zijn. Voor de periode na het eerste kwartaal van 1982 zijn de gegevens over het deel
van die vorderingen dat niet gemobiliseerd is bij de banken, weinig betrouwbaar;
voor die periode werd er derhalve de voorkeur aan gegeven voor het lopende verkeer
op transactiebasis (rubriek 1 van tabel 15) geen raming te maken, evenmin als voor
de verandering van het genoemde deel van de handelsvorderingen (rubriek 2.1 van
tabel 15). Rubriek 1.1 laat daarentegen wel, voor de hele door tabel 15 bestreken
periode, het verloop zien van het saldo van het lopende verkeer op kasbasis. de niet-
betaalde uit- en invoer zijn in die rubriek slechts begrepen voor zover de handels-
vorderingen waartoe zij hebben geleid gemobiliseerd werden bij de banken.

b) Op de vergissingen en weglatingen na, heeft een lopend tekort als tegenpost
een netto-invoer van kapitaal, dit wil zeggen een vermindering van de netto financiële
tegoeden van de economie op het buitenland of een stijging van haar nettover-
plichtingen; het omgekeerde is waar wanneer er een lopend overschot is. De ge-
noemde vermindering van de nettotegoeden is het resultaat van diverse bewe-
gingen in de financiële tegoeden en verplichtingen tegenover het buitenland, die
met het oog op de indeling en de analyse op meer dan één manier kunnen worden
gegroepeerd. Voor het Verslag zijn die talrijke kapitaalverrichtingen ingedeeld naar
drie grote categorieën van ingezetenen : de privé-sector (rubrieken 2.1 en 2.2), de
openbare sector (rubriek 2.3) en de Bank (rubriek 4).

c) Het kapitaalverkeer van de privé-sector en dat van de openbare sector om-
vatten elk niet alleen de transacties met het buitenland - de enige die in aanmerking
worden genomen in het gebruikelijke betalingsbalansschema -, maar ook de trans-
acties in buitenlandse valuta's van de ingezetenen met de binnenlandse overwegend
geldscheppende instellingen. Zo worden de plaatsingen van leningen in buitenlandse
valuta's door de openbare sector bij de ingezeten banken in rubriek 2.3 opgetekend
als kapitaalinvoer; als tegenpost worden de inschrijvingen op diezelfde leningen door
de banken in rubriek 2.2 opgetekend als kapitaaluitvoer (de bijzonderheden van die
transacties vindt men in tabellen 17 en 18). Het totaal van rubriek 2 «Kapitaal-
verkeer» ondergaat door deze uitbreiding van de in aanmerking genomen transacties
geen wijziging.
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d) Er zij nog op gewezen dat het kapitaalverkeer van de openbare sector, ofschoon
het in de betalingsbalans traditioneel « boven de lijn» wordt geplaatst, vanaf 1978
in feite, samen met de bewegingen in de goud- en deviezenreserves van de Bank,
de tekorten financiert van de gezamenlijke betrekkelijk « autonome» transacties : het
lopende verkeer en het kapitaalverkeer van de privé-sector.

B. Belangrijkste ontwikkelingen

Aan de hand van tabel 15 kunnen volgende belangrijke vaststellingen
worden gedaan :

a) Over de eerste negen maanden verminderde het tekort in het lopen-
de verkeer op kasbasis aanzienlijk : van fr. 145 miljard in 1981 tot
fr. 97 miljard; dat herstel tekende zich vooral af in het derde kwartaal
(rubriek 1.1 van tabel 15). Rekening houdend met de eerste beschikbare
aanwijzingen over de niet bij de banken gemobiliseerde handelsvorde-
ringen (rubriek 2.1 van tabel 15) - die verminderd zouden kunnen zijn,
terwijl ze in het voorafgaande jaar vermeerderd waren - ziet het er wel
naar uit dat het verloop van het lopende tekort op transactiebasis duidelijk
minder gunstig was dan dat van het tekort op kasbasis. Op grond van
nog zeer fragmentarische gegevens kan men het lopende tekort op transac-
tiebasis voor het gehele jaar 1982 op ongeveer fr. JAO miljard ramen.

b) Ook de transacties die men tot de kapitaaluitvoer van de privé-
sector kan rekenen, gaven een aanmerkelijk kleiner saldo te zien dan in
het voorafgaande jaar: fr. 65 miljard over de eerste negen maanden, tegen
fr. 127 miljard (rubriek 2.2 van tabelI5). De tegenstelling zou waarschijnlijk
nog scherper geweest zijn als men rekening had kunnen houden met de
niet bij de banken gemobiliseerde handelsvorderingen (rubriek 2.1 van
tabel 15).

c) Alles samen sloten de hierboven beschreven transacties - lopend
verkeer en kapitaalverkeer van de privé-sector - met een duidelijk kleiner
tekort dan in de eerste negen maanden van 1981 : fr. 162 tegen fr. 272
miljard. Ook voor het gehele verslagjaar zou er een merkelijke verbetering
zijn in vergelijking met 1981, ondanks de verslechtering in het vierde
kwartaal: fr. 287 tegen fr .. '355 miljard.

Hoewel de kapitaalinvoer door de openbare sector (rubriek 2.3 van
tabel15) minder belangrijk was dan in het voorgaande jaar (fr. 249 miljard,
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tegen fr. 258 miljard), zijn de goud- en deviezenreserves van de Bank
(rubriek 4 van tabel 15) minder sterk gedaald (fr. 38 miljard, tegen fr. 96
miljard). De vermindering van die reserves was vooral belangrijk in het
vierde kwartaal van 1982.
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Tabel 16 LOPEND VERKEER l

(Saldi in miltarden [ranken)

1981 1982 v Eerste negen
maanden

1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 waarvan : waarvan :
le

januari I 2e 3e 4e le ··1 2e 3e 1081 H)S2 t'kwart. kwart. kwart. kwart. kwart. Jan uan k t kt'
en maart en maart ·war. war.

februari februari

1
----------------

1. Goederenverkeer :
1.1 Uitvoer en invoer :

1.11 Transacties waaruit han-
delsvorderingen zijn ont-
staan die niet bij de Bel-
gische en Luxem burgse
banken gemobiliseerd wer-
den ........................ - 5 -16 +28 - 18 + 20 + 2 + 20 + 49 + 4 - 6 + 10 + 17 + 4 + 24 - 23 - 23 . .. n.b. n.b. + 25 n.b.

1.12 Overige transacties ...... + 3 -16 -79 - 92 -107 -142 -175 -220 - 49 - 36 - 13 - 63 - 54 - 54 - 49 -14 - 35 - 65 - 26 -166 -140

~ -321~ -llO -=--s7
--- ---

-171 1- 45 - 42 =-31=-4& --- --- --- --- --- -----_. --- ---
1.13 Totaal ..................... -140 -155 - 50 - 30 - 72 - 37 - 35 n.b. n.b. -141 n.b.

1.2 Loonwerk 2 ..................... +17 +16 +21 + 41 + 45 + 48 + 38 + 41 + Il + 9 + 2 + 13 + 7 + 10 + 1 + 1 + Il 1+ 24 + 31 + 36
1.3 Arbitrage 2 3 ..................... +14 ~ +22 + 26 ~ + 18 + 8 + 25 + 7 + Il - 4 + 7 + 8 + 3 + 9 + 5 + 4 + 10 + 13 + 22 + 32--------- ------ ------

TotaalI ... +29 + 1 - 8 - 43 - 33 - 74 -109 -105 - 27 - 22 - 5 - 26 - 35 - 17 - 62 - 31 - 31 n.b. n.b. - 88 n.b.

2. Dienstenverkeer 4 .................. +17 +29 +45 + 48 + 32 + 13 + 2 + 3 + 9 + 13 - 4 - 4 ... - 2 + 3 + 1 + 2 + 10 + 8 + 5 + 21

3. Overdrachten :
3.1 Van particulieren 5 ............... ... - 4 - 8 - 6 - 9 - 10 -ll - 15 - 3 - 2 - 1 - 3 - 5 - 4 - 4 - 3 - 1 - 3 - 2 -ll - 9
3.2 Van de overbeid 6 •••••••••••.•.• -16 -20 -14 - 19 - 16 -18~1~ -ll - 6 - 5 - 10 - 5 - 7 -ll - 8 - 3 - 13 - 13 - 26 - 37

------
Totaal 3 ... -16 -'24 -22 - 25 1- 25 - 28 - 38 1- 48 1- 14 - 8 - 6 - 13 - 10 -ll - 15 -11 - 4 - 16 - 15 - 37 - 46

= ==
4. (= 1 tot 3) Totaal van bet lopende

verkeer op transactiebasis ............ +30 + 6 +15 - 20 - 26 - 89 -145 -150 - 32 - 17 - 15 - 43 - 45 - 30 - 74 - 41 - 33 n.b. n.b. -120 n.b.

4bis. (= LI2 + 1.2 + 1.3 + 2
+ 3) Totaal van bet lopende ver-
keer op kasbasis ........................ +35 +22 -13 - 2 - 46 - 91 -165 -199 - 36 -ll - 25 - 60 - 49 - 54 - 51 - 18 - 33 - 50 + 4 -145 - 97

1

1 Vanaf 1977 met inbegrip van de via verrekening vereffende transactdes.
2 Op transactiebasis.
3 Door ingezetenen in het buitenland aangekochte en vldaar doorverkochte goederen.
4 Voor nadere bijzonderheden wordt verwezen naar tabel 16.3 .
.5 Deze rubriek omvat voornamelijk, als uitgaven, de gelden overgemaakt door in de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie gevestigde buitenlandse werknemers naar hun land van herkomst en, als ontvangsten, de besoldi-

gingen waarover de Belgen die in het buitenland werken in het kader van de technische bijstand, in België beschikken.
e Deze rubriek omvat voornamelijk, als uitgaven, de technische bijstand en de bijdragen van de Belgische en van de Luxemburgse Staat in de Europese instellingen en, Als ontvangsten, de stortingen van het Europese Oriëntatie-

en Garantiefonds voor de Landbouwaall de ingezeten landbouwers.



COMMENTAAR BIJ TABEL 16

LOPENDVERKEER

A. Methodologie

a) In rubriek 1.12 worden de uit- en invoer weergegeven op kasbasis, in ru-
briek 1.13 op transactiebasis. Om de onder punt a) van de methodologie van tabel 15
uiteengezette redenen gaan de gegevens op transactiebasis niet verder dan het eerste
kwartaal van 1982.

b) Tabel 16.1 schetst het recente verloop van de buitenlandse handel in waarde,
in volume en in prijzen (gemiddelde eenheidswaarden).

De enige bron op grond waarvan men de bewegingen in volume en in prijzen
van de uit- en invoer kan ramen, is de statistiek van de buitenlandse handel die het
Nationaal Instituut voor de Statistiek opstelt aan de hand van douanedocumenten.
Gedurende de laatste twee jaar vertoonde de op die basis geraamde waarde van
de buitenlandse handel - die de bewegingen van goederen voor loonwerk omvat -
een vrij gelijkaardige evolutie als die van de overeenstemmende transacties in de
betalingsbalans (rubrieken 1.13 en 1.2 van tabel 16). De prijs- en volume-index-
cijfers van tabel 16.1 zijn die welke het Nationaal Instituut voor de Statistiek zelf
opstelde op basis van de bovengenoemde statistiek van de buitenlandse handel.

c) In grafiek 16.2 zijn een aantal indicatoren opgenomen waarmee het verloop
van het concurrentievermogen van de verwerkende nijverheid, in termen van prijzen
en kosten, tegenover haar buitenlandse concurrenten kan worden nagegaan. Posi-
tieve veranderingspercentages in die grafiek wijzen in beginsel op een verslechtering
van het concurrentievermogen, negatieve percentages op een verbetering.

- Het concurrentievermogen in termen van verkoopprijzen van de verwerkende
nijverheid kan worden gemeten aan de hand van een dispariteitsindexcijfer van de
eenheidswaarden bij de uitvoer (eerste niveau van grafiek 16.2). Dat indexcijfer wordt
verkregen door het indexcijfer van de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie te
delen door dat van het gewogen totaal van de overige landen van de Organisatie
voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling, waarbij alle nationale indexcijfers
vooraf omgezet zijn in een gemeenschappelijke valuta 1. Aangezien de schommelingen
van dat indexcijfer beïnvloed kunnen zijn door de verschillende samenstelling van
de uitvoerkorven, kan men het concurrentievermogen inzake prijzen nauwkeuriger
meten door het dispariteitsindexcijfer te berekenen dat men zou hebben gekregen
als de structuur van de fabrikatenexport door de Belgisch-Luxemburgse Economische
Unie dezelfde was geweest als die van de landen van de Organisatie voor Econo-
mische Samenwerking en Ontwikkeling (rechterstaaf in de grafiek).

1 De gehanteerde methodologie en statistische bronnen zijn dezelfde als die in het artikelover
« Het verlies aan levenskracht van de Belgische economie in het voorbije decennium ,., Tijdschrift
van de Nationale Bank van België, LVIe iaargang, delen I, nrs. 5-6 en II, nr. 1, mei-juni-juli 1981,
blz. 3-87. Zie in het bijzonder tabel LVII, kolom (a).

125



- De concurrentiekracht inzake kosten van de Belgische verwerkende nijverheid
kan worden gemeten aan de hand van een dispariteitsindexcijfer van de kostprijzen,
de financiële lasten 'buiten beschouwing gelaten (tweede niveau van grafiek 16.2) 1.

Het Belgische indexcijfer, dat de teller van dat dispariteitsindexcijfer vormt, is een
gemiddelde, gewogen met coëfficiënten uit de input-outputtabellen, van drie index-
cijfers : dat van de ingevoerde inputs, dat van de aankopen bij andere binnenlandse
bedrijfstakken, geraamd tegen factorkosten, en dat van de loonkosten per eenheid
produkt in de verwerkende nijverheid. Het indexcijfer dat de noemer vormt is een
gewogen gemiddelde van indexcijfers overeenstemmend met dat van België, bere-
kend voor de zeven belangrijkste concurrenten (Bondsrepubliek Duitsland, Frankrijk,
Italië, Nederland, Verenigd Koninkrijk, Verenigde Staten en Japan). De berekeningen
werden uitgevoerd op indexcijfers uitgedrukt in een gemeenschappelijke munt.

- Het laatste niveau van grafiek 16.2 toont afzonderlijk de veranderingen van
het dispariteitsindexcijfer van de loonkosten per tewerkgestelde persoon, die van
het dispariteitsindexcijfer van de zichtbare arbeidsproduktiviteit en die van hun
resultante, namelijk het dispariteitsindexcijfer van de loonkosten per eenheid pro-
dukt 2, één van de drie bij de berekening van de kostprijs gebruikte bestanddelen.

B. Belangrijkste ontwikkelingen

Aan de hand van tabel 16 kunnen volgende belangrijke vaststellingen
worden gedaan :

a) De verbetering die het lopende saldo op kasbasis over de eerste
negen maanden van 1982 vertoont in vergelijking met het voorafgaande
jaar, zou voortvloeien uit de vermindering van het tekort in het goederen-
verkeer en de vergroting van het overschot in het dienstenverkeer; het
tekort in de overdrachten daarentegen zou zijn toegenomen.

b) In het eerste kwartaal werd in het goederenverkeer op transactie-
basis een aanzienlijk tekort opgetekend; dat kan wellicht ten dele worden
verklaard door de ongunstige invloed die in die periode van het jaar
doorgaans door de seizoenfactoren wordt uitgeoefend. Voor het overige
lijkt de belangrijke verergering van het tekort in de maand maart erop
te wijzen dat ook de devaluatie een rol heeft gespeeld. Enerzijds had deze
een ((mechanisch » effect: de voorheen bij contract bedongen prijzen in
de verschillende betalingsvaluta' s zijn ongewijzigd gebleven, zodat ze,

1 De gehanteerde methodologie en statistische bronnen zijn dezelfde als die van het artikelover « Het
verlies aan levenskracht van de Belgische economie in het voorbije decennium ,., Tijdschrift van
de Nationale Bank van België, LVI" jaargang, delen 1, nrs. 5-6 en II, ne. 1, mei-juni-juli 1981,
blz. 3-87. Zie inzonderheid tabel LVIII, kolom (a).

2 Zie kolom (c) van tabel LX en kolom (c) van tabel LXIII in bet artikel vermeld in noot 1 hiervoor.
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uitgedrukt in Belgische franken, verhoogd werden met het stijgingspercen-
tage van de buitenlandse valuta's toegepast op de fractie van de in die
valuta' s betaalbare invoer en uitvoer; aangezien die fractie traditioneel
hoger is voor de invoer dan voor de uitvoer, en aangezien het uitgangspeil
van de invoer dat van de uitvoer overtrof, volgde daaruit automatisch een
verhoging van het tekort in het goederenverkeer. Anderzijds en vooral heb-
ben de bedrijven wellicht hun voorraden aangevuld; de binnenlandse prijs-
controle zou aanleiding hebben gegeven tot een zekere stijging van de vraag
bij de gezinnen en bijgevolg van de invoer van consumptiegoederen, en
de mechanismen eigen aan het landbouwbeleid van de Europese Econo-
mische Gemeenschap zouden een verhoogde invoer van landbouwpro-
dukten hebben veroorzaakt.

Voor de twee daaropvolgende kwartalen is het goederenverkeer alleen
bekend op kasbasis. Volgens die gegevens zou het in het derde kwartaal
een overschot hebben gelaten (totaal van de rubrieken 1.12, 1.2 en 1.3),
wat in de jongste jaren slechts zeer zelden het geval is geweest.

c) Het verloop van het saldo van uit- en invoer tussen de eerste negen
maanden van 1981 en die van 1982 werd onder meer beïnvloed door dat
van de ruilvoet (tabel 16.1). Ondanks de appreciatie van de dollar en de
devaluatie van de Belgische en Luxemburgse frank tegenover de andere
valuta' s van het Europese Monetaire Stelsel zou de stijging van de gemid-
delde eenheidswaarden bij de invoer gematigd zijn gebleven; dat kan
worden verklaard door de relatief zwakke prijsstijging van de grondstoffen,
exclusief energie, en van sommige halffabrikaten. De gemiddelde eenheids-
waarden bij de uitvoer zouden iets sneller zijn toegenomen : enerzijds
hebben een groot aantal exporteurs na de devaluatie de kostenverzwaring,
die deze veroorzaakte, wellicht doorberekend in hun prijzen in Belgische
franken of, in sommige gevallen, hun prijzen in buitenlandsevaluta's zelfs
eenvoudig onveranderd gelaten, waardoor ze hun ontvangsten in Belgische
franken hebben verhoogd; anderzijds zijn de prijzen van de staalproduk-
ten in de eerste helft van het verslagjaar fors gestegen, onder meer ten
gevolge van de op Europees niveau gesloten akkoorden. Al bij al zou de
ruilvoet dus iets verbeterd zijn. Hoewel een dergelijke ontwikkeling na
een devaluatie verrassend kan lijken, dient te worden aangestipt dat de
ruilvoet van het geheel van de industrielanden van het ene jaar tot het
andere in niet te verwaarlozen mate blijkt te zijn verbeterd.

d) Tussen de eerste negen maanden van 1981 en die van 1982 zou het
indexcijfer van het uitvoervolume licht gestegen zijn (tabel 16.1), ondanks
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de aanzienlijke verzwakking van de wereldvraag. Die vrij gunstige ontwik-
keling houdt wellicht verband met het herstel van het concurrentiever-
mogen inzake kosten en prijzen van de verwerkende nijverheid, dat, volgens
de indicatoren in grafiek 16.2, sedert 1978 of 1980 op gang zou zijn
gekomen en zich gedurende het verslagjaar zou hebben voortgezet. Ten
aanzien van de ontwikkelingen in dit jaar (ramingen voor het geheel van
de twaalf maanden) kan men volgende vaststellingen doen :

- De vermindering van de dispariteit van de kostprijzen (tweede ni-
veau van grafiek 16.2) zou versneld zijn, zodat ze, in tegenstelling met het
voorafgaande jaar, belangrijker zou zijn geweest dan die geraamd voor de
eenheidswaarden bij de uitvoer (eerste niveau van grafiek 16.2); dat zou
wijzen op een begin van herstel van de relatieve rendabiliteit van de export-
b~slrijven uit de verwerkende nijverheid.

- De verlaging van de disparireit van de loonkosten per eenheid pro-
dukt (laatste niveau van grafiek 16.2) zou veel meer afgetekend geweest
zijn dan in het voorafgaande jaar, zowel wegens het verloop van de loon-
kosten per tewerkgestelde als wegens het verloop van de zichtbare arbeids-
produktiviteit.

e) De verhoging van het overschot in het dienstenverkeer tussen 1981
en 1982 (eerste negen maanden) is het resultaat van diverse bewegingen; de
twee belangrijkste - één in gunstige, één in ongunstige zin - zijn de vol-
gende (tabel 16.3) :

- een vermindering van het tekort van de post cc reisverkeer», waar
de ontvangsten zijn toegenomen en de uitgaven verminderd, wellicht om-
dat de waardevermindering van de frank een groter aantal ingezetenen en
buitenlanders ertoe heeft aangespoord hun vakantie in België en Luxem-
burg door te brengen;

- een verruiming van het tekort van de inkomsten uit beleggingen en
investeringen, die bijna volledig te verklaren is door de groei van de
rentelasten van de buitenlandse schuld van de openbare sector.

f) De verhoging, tussen de eerste negen maanden van 1981 en die van
1982, van het traditionele tekort in de overdrachten vloeit voort uit een
stijging van de uitgaven bij de overheidsoverdrachten (tabeI16). Het gaat
in hoofdzaak om de verhoging van de aan de Europese Gemeenschappen
betaalde bijdragen en belastingen. Bij de overdrachten van particulieren
neemt men daarentegen een lichte vermindering van het tekort waar.
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Tabel 16.1

BUITENLANDSE HANDEL

(Indexcijfers 1975 = 100)

i-'
t>O
CO

1981 1982 v Eer...te
negen maanden

1979 1980 1981

I
le I 2e I 3e I 4e le I 2e I 3e 1981 1982 vkwartaal kwartaal kwartaal kwartaal kwartaal kwartaal kwartaal

Waarden:

Uitvoer .......................................... 157,2 178,9 195,1 180,4 194,9 188,1 217,2 210,6 229,7 216,2 187,8 218,8
Invoer .......................................... 157,8 185,8 204,2 202,4 200,4 200,9 213,3 234,5 243,5 217,0 201,2 231,7

Volumes:

Uitvoer .......................................... 131,0 133,4 133,7 128,8 136,0 126,0 143,7 132,9 136,8 128,1 130,3 132,6
Invoer .......................................... 129,4 131,4 126,0 129,7 125,4 120,5 128,5 132,6 134,3 115,5 125,2 127,5
Dekkingspercentage l ........................ 101,2 101,5 106,1 99,3 108,5 104,6 111,8 100,2 101,9 110,9 104,1 104,0

Gemiddelde eenheidswaarden :

Uitvoer .......................................... 120,0 134,0 146,9 139,9 142,9 149,3 151,1 157,4 167,0 168,4 144,0 164,3
Invoer .......................................... 121,8 141,2 162,0 155,8 159,9 166,8 166,0 176,2 181,2 187,8 160,8 181,7
Ruilvoet 2 ....................................... 98,5 94,9 90,1 89,8 89,4 89,5 91,0 89,3 92,2 89,7 89,6 90,4

Bron Nationaal Instituut voor de Statistiek, douanestatistieken.

Indexcijfer van de volumes van de uitvoer
Indexcijfer van de volumes yan de invoer X 100.

Indexcijfer van de gemiddelde eenheidsw8arden bij de uitvoer
Indexcijfer van de gemiddelde eenheidswearden bij de invoer

x 100.



Grafiek 16.2

DISPARITEITSINDEXCIJFERS VAN DE PRIJZEN EN VAN DE KOSTEN
VAN DE VERWERKENDE NIJVERHEID TEGENOVER HET BUITENLAND

(Veranderingspercelltages t.O.V. het voorafgaande iaar)

10 10

fZ:j ~ Eenheidswaarden bij de uitvoer
Q GJ Eenheidswoorden bij de uitvoer gecorrigeerd voor structuurverschillen

met het buitenland
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Bronnen : Orgenisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling en Bureau voor de Statistiek der Europese
Gemeenschappen. Berekeningen en ramingen van de Natronale Bank van België.

1 Voor deze produktiviteit worden de veranderingspercentages uitgezet op een omgekeerde .schnal, om de richting aan te
wijzen waarin zij het verloop van de loonkosten per eenheid produkt beïnvloed hebben.



Tabel 16.3

DIENSTENVERKEER

(Saldi in miljarden franken)

I--'c.o
I--'

1981 19R2 v Eerste negen
maanden

1979 1980 1981

11982 vle 1 2e 1 3e 1 4e le 1 2e 1 3e 1981kwartaal kwartaal kwartaal kwartaal kwartaal kwartaal kwartaal

1. Vervoerkosten 1 .............................. +11 + 16 + 15 + 3 + 5 + 4 + 3 + 4 + 8 +11 + 12 + 23

2. Reisverkeer .................................... - 39 - 43 - 47 - 10 -14 - 16 - 7 - 5 - 6 - 10 - 40 - 21

3. Inkomsten uit beleggingen en investeringen + 10 - 2 - 3 + 3 - 5 + 3 - 4 - 6 - 3 - 5 + 1 -14
4. Niet elders vermelde overheidstransacties + 27 + 32 + 37 + 9 + 9 + 9 + 10 + 10 + 10 +11 + 27 + 31

waarvan : werkingsuitgaven van de Euro-
pese instellingen in de Belgisch-
Luxemburgse Economische
Unie .............................. (+ 24) (+ 26) (+ 34) (+ 8) (+ 9) (+ 8) (+ 9) (+ 10) (+ 10) (+ 10) (+ 25) (+ 30)

5. Grensarbeiders ................................. + 5 + 4 + 4 + 1 + 1 + 1 + 1 . .. ... + 1 + 3 + 1

6. Aannemingscontracten ..................... - 3 - 1 - 5 . .. - 1 - 2 - 2 .. . + 1 - 1 - 3 . ..
7. Overige diensten 2 ••••••.•.••••••••••••••••••••• + 2 - 4 + 2 + 3 + 1 + 1 - 3 ... . .. + 1 + 5 + 1

Totaal ... + 13 + 21 + 3 + 9 - 4 ... - 2 + 3 + 10 + 8 + 5 + 21

~--- ----- - ----

1 Vracht- en verzekeringskosten voor het goederenvervoer, voor dat deel dat kon worden gesch eiden van de uit- en invoer waarop het betrekking heeft; het andere deel is begrepen in
rubriek 1.1 van tabel 16; kosten voor personenvervoer, haven- en douanekosten, kosten voor huur, onderhoud en herstelling van schepen en vliegtuigen; nan- en verkoop van boord-
provisie:

2 Techniscbe en beleidsbijstand, royalties voor films, octrooien en auteursrechten, abonne menten en bijdragen, verzekeringspremies en -uitker ingen (met uitzondering van de ver-
zekeringskosten voor het goederenverkeer, geboekt onder rubriek l, en van de Iavens-, krediet- en kapitalisatieverzekeringen , die begrepen zijn in bet kapitaalverkeer) I makelaarslonen,
commissielonen en diverse handelskosten, enz.

** *



Tabel 17 KAPITAALVERKEER, A CONTANT EN OP TERMIJN, VAN DE PRIVE-SECTOR

(Miljarden franken)

1. Netto handelsvorderingen op het buitenland l :

1.1 Vorderingen ontstaan n.a.v. uit- en invoer en niet gemohili-

seerd bij <ieBelgische en Luxemburgse banken 1 2 - 20 I - 4911- 41 + 61-10 1-171- 41-241 +231 +231 I n.b·1 n.b·11 25 n.b.
1.2 Overige vorderingen - 23 17 ~~~-=--"---=---2:....~~~_~~ +13 - 14 + 9

Totaali... 25 - 20 - 66 -12 - 3 - 9 -22 - 5 -27 +21 +25 - 4 n.b. n.b. - 39 n.b.

2. Overige trarisacties van de ingezetenen van de privé-sector :
2.1 Investeringen en heleggingen van de bedrijven en partien-

lieren in het buitenland 2 ..

2.2

waarvan:
2.11 Effecten
2.12 Deposito 's

2.121 in Belgische en Luxemburgse franken .
2.122 in buitenlandse valuta 's .

2.13 Directe investeringen 3 .

Nettotegoeden in buitenlandse valuta's, à contant of op ter-
mijn, van de bedrijven en particulieren bij de Belgische en
Luxemburgse banken 4 .

Positie in buitenlandse va.lut a 's, à contant of op termijn,
van de Belgische en Luxemburgse banken 5 •..•••••••..•••..•

2.3

Totaal 2 ...

3. Overige transacties van de niet-ingezetenen met de ingezetenen
van de privé-sector :
3.1 Investeringen en beleggingen bij de bedrijven en particu-

lieren 6 .

waarvan:
3.11 Directe investeringen 3 .

3.12 Leningen 1 ..

3.2 'Nettotegoeden in Belgische en Luxemburgse franken, à
contant of op termijn, bij de Belgische en Luxemburgse
banken 8 .

Totaal 3 .

4. (= 1 tot 3) Eindtotaal .

4bis. (= 1.2 + 2 + 3) Eindtotaal zonder de handelsvorderingen
op het buitenland ontstaan n.a.v. uit- en invoer en niet gemobili-
seerd bij de Belgische en Luxemburgse banken .

- 77

1981 1982 v IEerste negen maanden

3e I 4elovart , kwart.
1

_- Ie 1 waarvan: I 2e 1

kwart. jan. en I . t kwart.
febr. maur

I wa4lrvan: I 2-e I 3:-11 1981 11982 vIe . I kwart. kwart,
kwart. Jan. en mum-t. I -----.J!!----+---Ifebr. _, ',_ ti I

1980 19811979

- 5 -32-27 - 4 ""':23 -38- 86 - 86 -102 -29 -21 - 8 -48 - 64

(- 14) (- 23) (- 41)1(-10)1(- 4)(- 6)(- 3)(- 6)(-22)(-14)(- 5)(- 9)(-13)(-20) (- 19) (- 47)

(- 26) c- 36) (- 37)1(- 5)(- 3)(- 2)(-11)(-14)(- 7)(- 5)(- 3)(- 2)(- 5)(-13) (- 30) (- 23)
(- 4) (- 19) (- 18) (-12)( ... )(-12)( ... )(- 3)(- 3)(-10)(- 9)(- 1)(+ 6)(.- 8) (- 15) (- 12)
(- 33) (- 2) (- 1) (+ 2)( + 5)( - 3)( + Il)( - 9) c- 5) c- 1) (- 5) (+ 4)( + 13) (- 6) (+ 4) (+ 6)

- 83 Il -17 I -ll I - 6 I -30 I -26 I -10 I - 2 I -10 I + 8 I -24 I + 4+ 15

+ 22

+ 5

- 20

- 73 - 22

- 23 - 6 I - 5 - 1 -19 + 2 -31 - 25 - 69

-168

+ 4 -27-ll -15

-208 -58- 49 -101 -50 I -20 -30 -54 -46 -42 -27 -15 -55 -71 -162

+ 37 +73 +108 Il +18 I + 8 I +10 I +48 I + 9 I +33 I +ll I + 7 I + 4 I +20 I +20 + 75 + 51

(+ 30)1 (+ 43)1 (+ 52)11(+ 9)1(+ 2)1(+ 7)1(+22)1(+ 5)1(+16)1(+ 2)1(+ 1)1(+ 1)1(+23)1(+12)11 (+ 36)1 (+ 37)
(+ 2) (+ 16) (+ 30) (+ 9)(+ 3)(+ 6),(+ 6)(+ 9)(+ 6)(+ 3)(+ 2)(+ 1)(+ 4)(+ 1) c- 24) (+ 8)

+ 27 + 49 39 ~22 - 1 -21 I +13 '-17 -13 + 4 ~3 + 1 - 9 +48 - 261 + 43
+ 64 +122 + 69 - 4 + 7 _ -ll +61 - 8 +20 +15 +10 + 5 +ll +68 + 49 + 94

- 10 + 1 -205 -66 -16 -50 I -15 -71 -53 - 6 + 8 -14 n.b. n.b. -152 n.b.

8 +21 -156 -62 -22 -40 + 2 -67 -29 -29 -127 - 65-15 -14 -46 +10

1 Teken + : vermindering yan de vorderingen; teken - : vermeerdering.
2 Teken + : vereffening van vroegere investeringen en beleggingen; teken - : nieuwe investeringen en beleggingen.
3 Oprichtingen van vennootschappen, venvervingen van participaties en leningen (met uitzondering van die waarvan men weet dat zij niet toegestaan zijn onder geaffilieerde bedrijven).
4 Teken + : vermindering van de nettotegoeden van de bedrijven en particulieren; teken - : vermeerdering.
5 Teken + : vermindering van de nettotegoeden van de banken; teken - : vermeerdering. Er is geen rekening gehouden met de vastgelegde middelen en de partlcipaties (geboekt onder rubriek 2.13), het niet-opeisbare (geboekt

onder rubriek 3.11), noch met de handelsvorderingen (geboekt onder rubriek 1.2).
6 Teken + : nieuwe investeringen en beleggingen; teken - : vereffening van vroegere investeringen en beleggin gen.
t Leningen waarvan men weet dat zij niet zijn toegestaan onder geaffilieerde bedrijven; het gaat voor het merendeel om leningen op lange t-ermijn door Belgische ondernemingen aangegaan in het buitenland.
8 Teken + : vermeerdering van de nettotegoeden van de niet-ingezetenen; teken - : vermindering.
N.B. De tekens + wijzen cp kapit.aalinvoer, de tekens - op kapita.a.luitvoer.



COMMENTAAR BIJ TABEL 17 :

KAPITAALVERKEER, A CONTANT EN OP TERMIJN,
VAN DE PRIVE-SECTOR

A. Methodologie

Volgens de aanbevelingen van het Internationale Monetaire Fonds zouden in de
betalingsbalans alleen de contante transacties, zowel in franken als in buitenlandse
valuta's, tussen de ingezetenen van de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie en
het buitenland als kapitaaltransacties van de privé-sector moeten worden opgetekend.
Sommige van die verrichtingen - inzonderheid van ingezeten banken met het buiten-
land - worden echter uitgevoerd als tegenpost van transacties onder ingezetenen of
van deviezentransacties op termijn. Tabel 17 vermeldt, behalve de vorengenoemde
contante transacties met het buitenland, de verrichtingen van de ingezeten banken in
buitenlandse valuta's met de belangrijkste niet-geldscheppende ingezeten sectoren en
de deviezentransacties op termijn. Zo kan men de mogelijke oorzaken van veranderin-
gen van de netto buitenlandse tegoeden van de banken lokaliseren : hun tegoeden in
vreemde valuta's op het buitenland kunnen bijvoorbeeld toenemen als tegenpost van
een stijging van hun nettoverplichtingen in buitenlandse valuta's tegenover de inge-
zeten bedrijven en particulieren; hun verplichtingen in vreemde valuta's tegenover
het buitenland kunnen toenemen omdat ze de inschrijving op certificaten in buiten-
landse valuta's van de Belgische Schatkist financieren door bij hun buitenlandse
correspondenten schulden in die valuta's aan te gaan; hun nettotegoeden in vreemde
valuta's op het buitenland kunnen ook veranderen omdat ze hun contante positie
in die valuta's (tegenover de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie en het buiten-
land samen) wijzigen,hetzij als tegenpost van termijntransacties in omgekeerde
richting, hetzij op cc autonome )) wijze; hun nettotegoeden in franken op het buiten-
land kunnen ook nog veranderen omdat de niet-ingezetenen contante transacties
doen als tegenpost van termijntransacties, enz.

B. Belangrijkste ontwikkelingen

Aan de hand van tabel 17 kunnen volgende belangrijke vaststellingen
worden gedaan :

a) Voor het geheel van de eerste negen maanden sloot het kapitaalver-
keer van de privé-sector, zoals reeds gezegd, met veel minder belangrijke
netto-afvloeiingen dan in 1981. De daling zou fr. 65 miljard hebben bedra-
gen; die vermindering zou heel waarschijnlijk nog belangrijker zijn geweest
als men rekening had kunnen houden met de handelsvorderingen op het
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buitenland ontstaan naar aanleiding van uitvoer- en invoertransacties en
die niet bij ingezeten banken zijn gemobiliseerd; zoals reeds gezegd, zijn die
vorderingen voor het tweede en het derde kwartaal van 1982 nog onbekend.
De voornaamste verbetering trad op in de kortlopende verrichtingen van in-
gezetenen en niet-ingezetenen. Een van de factoren die deze ontwikkeling
verklaart is wellicht het feit dat de daling van de rentetarieven op korte
termijn in België geringer was dan in het buitenland. Daardoor zijn de
renteverschillen ten gunste van de beleggingen in Belgische franken, vooral
in het tweede halfjaar, duidelijk ruimer geworden dan het voorafgaande
jaar en zelfs dan in 1980, toen ze hoog genoeg waren geweest om in het
kapitaalverkeer met het buitenland - met inbegrip van alle handels-
vorderingen -- een evenwicht te verzekeren (tabel 17.1).

b) Achter de beschreven ontwikkeling gaan uiteenlopende bewegingen
schuil in de loop van het jaar. In januari en februari werd kapitaal in-
gevoerd, waarschijnlijk ten gevolge van de vorming van een nieuwe Re-
gering - die een eind maakte aan een periode van politieke crisis - en
van de bekendmaking, door die Regering, van een programma om de
macro-economische evenwichtsbreuken in de Belgische economie weg te
werken (rubriek 4 van tabel 17).

In de maanden na de devaluatie lijkt het vertrouwen in de Belgische
frank daarentegen tijdelijk te zijn verzwakt, wellicht ten gevolge van de ge-
ruchten in verband met een nieuwe aanpassing van de spilkoersen binnen
hel Europese Monetaire Stelsel. In maart en in het tweede kwartaal van het
jaar kwam de kapitaaluitvoer dan ook weer op gang (rubriek 4bis van
tabel 17).

Na de heraanpassing van de spilkoersen op 14 juni kwam een eind aan
de speculatie op nieuwe wijzigingen van die koersen, en kon het kapitaal-
verkeer op korte termijn ten volle reageren op de renteverschillen ten
gunste van de Belgische frank; dat gaf in het derde kwartaal aanleiding
tot een netto kapitaalinvoer van fr. 10 miljard, tegen een netto-uitvoer
van fr. 67 miljard in 1981.

c) Onderzoekt men het kapitaalverkeer gedurende de eerste negen
maanden per categorie, dan neemt men vier treffende ontwikkelingen
waar:

- In tegenstelling met wat zich in 1981 had voorgedaan, toonden de
ingezeten bedrijven en particulieren een grotere voorkeur voor de langlo-
pende beleggingen (buitenlandse effecten : rubriek 2.11 van tabel 17) dan
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voor die op korte termijn in buitenlandse valuta's (deposito's in het buiten-
land of bij ingezeten banken: rubrieken 2.122 en 2.2).

- De tegoeden in buitenlandse valuta's van de ingezeten banken
(rubriek 2.3) zijn veel sterker toegenomen dan het voorafgaande jaar.

- De Belgische bedrijven hebben minder langlopende leningen aan-
gegaan in het buitenland (rubriek 3.12) : in 1981 hadden de openbare nuts-
bedrijven, inzonderheid de elektriciteitsproducenten, dergelijke leningen
opgenomen, maar in 1982 konden zij zich, dank zij een wijziging van de
wetgeving, via de uitgifte van aandelen op de binnenlandse markt finan-
eieren (zie hoofdstuk VII). .

- De niet-ingezetenen hebben hun nettotegoeden in franken bij de
ingezeten banken verhoogd, terwijl ze die in 1981 hadden verminderd (ru-
briek 3.2); de verhoging van 1982 is uitsluitend toe te schrijven aan de be-
langrijke stijging van de tegoeden in convertibele rekeningen gedurende het
derde kwartaal van het jaar.

Tabel 17.1

RENTE VOOR DEPOSITO'S IN EURO-VALUTA'S MET DRIE MAANDEN LOOPTIJD l

(Procenten)

Afwijking ten gunste (+)
of ten nadele (-) van de

Euro- Euro- Euro- Euro- Euro-Belgische frank t.O.V. :

dollar Duitse gulden Belgische

I I
mark frank de Euro-de Euro- Duitse de Euro-

dollar mark gulden
I

1979 ..................... 12,03 6,31 9,08 10,89 - 1,14 + 4,58 + 1,81
1980 ..................... 14,11 9,09 10,61 14,23 + 0,12 + 5,14 + 3,62
1981 ..................... 16,85 11,73 11,60 15,23 - 1,62 + 3,50 + 3,63
1982 ..................... 13,16 8,55 8,38 14,06 + 0,90 + 5,51 + 5,68

1982 Ie halfjaar ......... 15,10 9,45 9,27 14,87 - 0,23 + 5,42 + 5,60
2e halfjaar ......... 11,29 7,68 7,53 13,28 + 1,99 + 5,60 + 5,75

1 Jaarlijkse of zesmaandelijkse gemiddelden van de dagelijkse tarieven.

** *
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Tabel 18

CONTANT KAPITAALVERKEER VAN DE OPENBARE SECTOR

(Miljarden franken)

1931 1082 Eerste negen
maanden

1974 1975 1970 l(l77 1978 19';9 19BO 1981 1982 v

1981 I1e I 2e I 3e I 4e le I 2e I 3e I 4e 1982
kwart. lewart. kwart. kwart. kwart. kwart. kwart. kwart. v

I
1. Overheidstransacties :

1.1 met het buitenland ................................. - 4 - 4 - 3 ... +12 + 4 + 26 +109 +32 +27 +20 +30 +44 +40 +34 + 79 +118
1.2 in buitenlandse valuta's met de Belgische en

Luxemburgse banken 1 ........................... ... . .. + 1 - 2 . .. +36 + 65 + 98 +14 +19 +39 +26 +34 +42 + 7 + 72 + 83
---

Totaali ... - 4 - 4 - 2 - 2 +12 +40 + 91 +207 +46 +46 +59 +56 +78 +82 +41 +151 +201

2. Transacties van de bedrijven van de openbare
n.b. > n.b.sector 2 :

2.1 met het buitenland ................................. - 1 ... + 9 + 3 - 4 +32 + 63 + 31 - 5 + 3 +16 +17 + 1 + 6 + 3 + 14 + 10
2.2 in buitenlandse valuta 's met de Belgische en

Luxem burgse banken 1 ........................... '" - 1 + 1 - 1 . .. . .. . .. + 20 . .. + 8 + 4 + 8 .. . . .. ... + 12 ...
Totaal 2 ... - 1 - 1 +10 + 2 - 4 +32 + 63 + 51 - 5 +11 +20 +25 + 1 + 6 + 3 + 26 + 10

--- ---

3. Eindtotaal ................................................ - 5 - 5 + 8 . .. + 8 +72 +154 +258 + 249 +41 +57 +79 +81 +79 +88 +44 +38 +177 +211

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



COMMENTAAR BIJ TABEL 18 :

CONTANT KAPITAALVERKEER VAN DE OPENBARE SECTOR

A. Methodologie

Tabel 18 geeft een omstandige toelichting van het kapitaalverkeer van de
openbare sector dat voorkomt onder rubriek 2.3 van tabel 15. De openbare sector
bestaat uit het geheel van de eigenlijke overheid, de overheidsbedrijven en de finan-
ciële instellingen van de openbare sector.

B. Belangrijkste ontwikkelingen

Aan de hand van tabel 18 kunnen volgende belangrijke vaststellingen
worden gedaan :

a) Over de eerste negen maanden van het verslagjaar is de kapitaalin-
voer van de openbare sector toegenomen: fr. 211 miljard, tegen fr. 177 mil-
jard in 1981; de verrichtingen van de overheid hadden daarin het grootste
aandeel. Die kapitaalinvoer was vooral aanzienlijk in het eerste halfjaar; in
het derde kwartaal daarentegen was hij aanmerkelijk minder belangrijk,
doordat het tekort in het lopende verkeer en in het kapitaalverkeer van de
privé-sector geen aderlating meer veroorzaakte op de binnenlandse finan-
ciële markten.

b) Volgens nog voorlopige gegevens zou de kapitaalinvoer door de
openbare sector in het laatste kwartaal van 1982 slechts ongeveer fr. 38 mil-
jard hebben bereikt; aldus zou hij voor hetgehele jaar fr. 249 miljard heb-
ben bedragen, tegen fr. 258 miljard in 1981.
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Tabel 19

NETTO GOUD- EN DEVIEZENRESERVES VAN DE NATIONALE BANK VAN BELGIE

(Veranderingen in miljarden franken)

1978
1

1981 1982 Eerste negen
maanden

1974 1975 1976 1977 1979 1980 1981 1982

1981 Ile I 2e I Be I 4e le I 20 I 3e I 4e 1982
I kwart. kwart. kwart. kwart. kwart. kwart. kwart. kwart,

1. Goudvoorraad .......................................... . .. . .. ... ... . .. . .. . .. . .. . .. . .. ... . .. . .. . .. . .. ... . .. . .. . ..
2. Tegoeden bij het Internationale Monetaire Fonds l - 1 + 5 + 1 - 1 - 7 - 4 - 4 - 2 - 1 - 2 + 1 .. . - 1 . .. + 1 - 1 - 1 - 1 ...
3. Nettotegoeden of -verplichtingen tegenover het Eu-

ropese Fonds voor Monetaire Samenwerking 2

3.1 Ecu's ................................................ - - - - - -25 -27 -79 +48 -71 - 1 - 3 - 4 +19 - 3 +27 + 5 -75 +43
3.2 Overige ............................................. - 4 . .. ... -24 - 5 - 1 +28 - 3 -14 .. . . .. . .. - 3 + 3 . .. ... -17 ... + 3

4. Buitenlandse valuta 's ................................. +18 +14 -26 +16 - 2 - 1 +30 -10 -74 +25 + 4 -36 - 3 -35 -15 +32 -56 - 7 -18

5. Belgische franken 3 .................................... - 1 - 1 ... ... - 2 . .. . .. - 2 + 3 :,:PI=,:
- 2 + 2 - 3 + 2 + 2 . .. + 1

Totaal ... +12
+

181-25 - 9 -16 -31 +27 -96 -38 -13 -11 -20 -I" +60 -67 -83 +29

1 Deze omvatten : a) de rechten die de Belgische Staat als lid van het Internationale Monetaire Fonds bezit 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 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 is goedgekeurd.

2 Het teken + wijst op een vermeerdering van de nettotegoeden of op een vermindering van de nettoverplichtin gen j het teken - wijst op ten vermindering van de nettotegoeden of een vermeerdering van de nettoverplichtingen.
3 Verschil tussen de tegoeden op het buitenland (andere dan de handelsvorderingen) en de verplichtingen tegenover het buitenland, in het bijzonder tegenover de centrale banken en de Europese instellingen.



COMMENTAAR BIJ TABEL 19 :

NETTO GOUD- EN DEVIEZENRESERVES
VAN DE NATIONALE BANK VAN BELGIE

A. Methodologie

a) De veranderingen in de netto goud- en deviezenreserves van de Bank zijn,
zoals de andere transacties in de betalingsbalans, geboekt tegen de wisselkoersen
van de transacties. Zij houden geen rekening met de toewijzingen van bijzondere
trekkingsrechten aan België in 1979, 1980 en 1981 en evenmin met de transacties
waartoe het van kracht worden, op 13 maart 1979, van het Europese Monetaire
Stelsel en, later, van sommige toepassingsmodaliteiten ervan aanleiding heeft gegeven.

b) Tabel 19.1bevat een vergelijking op twee data tussen het bedrag, tegen
werkelijke wisselkoersen en prijzen, van de netto goud- en deviezenreserves van de
Bank enerzijds, en het bedrag, uitgedrukt op dezelfde wijze, van sommige schulden
van de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie en van België anderzijds. Voor
meer details in verband met de methode die gediend heeft om die tabel op te stellen,
wordt verwezen naar het artikelover Il Het verloop van de tegoeden en verplichtin-
gen van België tegenover het buitenland van 1970 tot 1981", Tijdschrift van de
Nationale Bank van België, LVIIe jaargang, deel I, nr. 6, juni 1982, blz. 29 en 30.

- De tabel heeft alleen betrekking op de openbare sector, de banken en de
Bank, aangezien dit de enige sectoren van de economie zijn waarvoor de uitstaande
bedragen van de schulden en vorderingen tegenover het buitenland bekend zijn.
Het is geen groot bezwaar dat men de nettovorderingen van de particulieren en de
niet-bancaire bedrijven moet verwaarlozen - omdat men ze niet met voldoende
nauwkeurigheid kan ramen -, dit niettegenstaande men weet dat ze op vrij aanzien-
lijke bedragen slaan. In de tabel worden immers alleen de vorderingen in aanmerking
genomen voor zover ze zonder te veel moeilijkheden zouden kunnen worden gemo-
biliseerd om schulden af te lossen; dat is echter niet het geval voor de bovengenoemde
vorderingen van de particulieren en de bedrijven. Doorgaans is dat evenmin het geval
voor de vorderingen van de overheidsbedrijven en de overheid, waarvan een niet
te verwaarlozen deel bestaat uit langlopende leningen van de Belgische Staat aan
ontwikkelingslanden; het is dus de brutoschuld van die twee sectoren die in de
tabel is opgetekend. Voor de banken en niet-geldscheppende financiële instellingen
van de openbare sector worden de vorderingen daarentegen als mobiliseerbaar be-
schouwd en ze worden derhalve afgetrokken van de schuld; er werd evenwel een
uitzondering gemaakt voor de bij de banken gemobiliseerde handelsvorderingen op
het buitenland, zonder welke de uitvoerhandel zou worden verlamd; die vorderingen
zijn pro memorie opgenomen in de tabel.

- De verplichtingen die de tegenpost vormen van de deposito's in franken
van ingezeten niet-bancaire bedrijven en particulieren bij buitenlandse banken zijn
afgetrokken van de schuld van de banken en van die van de openbare sector.
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B. Belangrijkste ontwikkelingen

Aan de hand van tabel 19 kunnen volgende belangrijke vaststellingen
worden gedaan :

a) Over de eerste negen maanden van 1982 zijn de goud- en deviezenre-
reserves met fr. 29 miljard gestegen, terwijl ze het jaar voordien met fr. 83
miljard waren gedaald. De grote categorieën transacties waarvan hiervoor
sprake was -lopend verkeer op kasbasis. kapitaalverkeer van de privé-sec-
tor en kapitaalverkeer van de openbare sector - hebben alle drie bijge-
dragen tot de ommekeer van de ene periode tot de andere.

b) Uitgedrukt tegen werkelijke prijzen en wisselkoersen bereikten de
netto goud- en deviezenreserves op 30 september 1982 een duidelijk hoger
peil dan aan het eind van het voorafgaande jaar (tabeI19.1). De verhoging
had volledig plaats in het derde kwartaal van het verslagjaar; zij vloeide
voort uit de transacties van die periode, maar vooral uit de forse stijging
van de goudprijs. Ondanks die verhoging, en in tegenstelling met de toe-
stand negen maanden vroeger, lagen de goud- en deviezenreserves op 30
september beneden de totale schuld van de Belgisch-Luxemburgse Econo-
mische Unie opgetekend in tabel 19.1. Aan de andere kant was het nega-
tieve verschil tussen die reserves en de schulden van dezelfde aard van
België afzonderlijk ruimer dan eind 1981, vooral wegens de forse stijging
van de brutoschuld van de overheid en van de overheidsbedrijven; de
nettoschuld van de banken daarentegen daalde een weinig.

c) In het laatste kwartaal van het jaar zou de vermindering van de
goud- en deviezenreserves met fr. 67 miljard (tabel 19) te wijten zijn aan
een tekort van om en bij de fr. 105 miljard voor het lopende verkeer en
het kapitaalverkeer van de privé-sector, dat slechts zeer gedeeltelijk werd
goedgemaakt door een overschot van fr. 38 miljard in het kapitaalverkeer
van de openbare sector.

Over het gehele jaar zijn de goud- en deviezenreserves aldus gedaald
met fr. 38 miljard.
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Tabel 19.1

BUITENLANDSE SCHULD VAN DE BANKEN EN VAN DE OPENBARE SECTOR
EN NETTO GOUD- EN DEVIEZENRESERVES VAN DE NATIONALE BANK VAN BELGIE

(Uitstaande bedragen i1l miljarden franken, tegen uierkeliike wisselkoersen en prijzen)

Eind december 1981 I Eind september 1982

Belgisch- I Belgisch- I
Luxemburgse België Luxemburgse BelgiëEconomische I Economische

Unie I Unie 1

Schuld (-) tegenover het buitenland en in bui-
tenlandse valutas tegenover de ingezeten
sectoren :

- nettoschuld van ne banken 1 .................. - 19 - 158 + 12 - 126
- nettoschuld van de niet-geldscheppende fi-

nanciêle instellingen van de openbare sector - 130 - 136 - 143 -- 148
- brutoschuld van de overheid 2 en van de

overheidsbedrijven ........................... - 502 - 555 - 782 - 860

Totaal van de schuld ................................. - 651 - 849 - 913 -1.134

Activa (+) :

- netto goud- en deviezenreserves van de
Nationale Bank van België .................. + 705 + 705 + 876 + 876

p.m. handelsvorderingen op het buitenland die
bij de banken gemobiliseerd zijn ......... + 128 + 127 + 117 + 117

1 Met inbegrip van de te,rmijnverrichtingen.

2 Exclusie-f de schutkistbons in Belgische franken afgegeven tot storting van de deelname van België in de internationale
kredietinstellingen.

** *
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Grafiek 20

WISSELKOERSEN l

GEWOGEN GEMIDDELDE KOERS VAN DE BELGISCHE FRANK OP DE GEREGLEMENTEERDE VALUTAMARKT

(indexciifers 1975 = 100)
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2 Formule :

l J....en 1974 tot 1980 : trimestriële gemiddelden van de dagkoersen. Jaren 1981 en 1982 maandelijkse gemiddelden van de
dagkoersen.
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COMMENTAAR BIJ GRAFIEK 20

WISSELKOERSEN

A. Methodologie

a) De indexcijfers van de gewogen gemiddelde wisselkoersen van de Belgische
frank op de gereglementeerde markt, die voorkomen op niveau 1 van grafiek 20,
zijn berekend door op de indexcijfers van de bilaterale koersen van de frank t.O.V.
de valuta's van de voornaamste handelspartners een weging toe te passen die repre-
sentatief is voor het aandeel van die partners respectievelijk in de uitvoer en de
invoer van de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie. De berekeningswijze van
die indexcijfers is op omstandige wijze toegelicht in bijlagen XIV en XV van het
artikelover « De indexcijfers van de gewogen of effectieve gemiddelde wisselkoers
van de Belgische frank », Tijdschrift van de Nationale Bank van België, Ll l" jaargang,
deel I, nr. 5, mei 1977, blz. 48-52.

b) Het tweede niveau van grafiek 20 geeft het verloop van het agio van de
vreemde valuta's op de vrije markt in procenten van hun koers op de gereglemen-
teerde markt. In tegenstelling met wat op de gereglementeerde markt gebeurt, waar
de Bank de koersen binnen de door het Europese Monetaire Stelsel vastgestelde
grenzen moet houden, vinden de transacties van de vrije markt plaats tegen een koers
die vrij tot stand komt, met andere woorden zonder interventie van de Bank.

In beginsel wordt het kapitaalverkeer afgewikkeld via de vrije markt, met uit-
zondering evenwel van de verrichtingen die verband houden met goederentrans-
acties. Voor sommige lopende transacties laat de wisselreglementering de keuze tussen
de twee markten vrij. Zodra de koersen op de vrije markt die op de gereglementeerde
markt gaan overtreffen, worden de uitgaven van die transacties derhalve op de
gereglementeerde markt gedaan, terwijl de ontvangsten worden geïnd op de vrije
markt; zo wordt deze markt gestijfd door een netto deviezenaanbod dat het mogelijk
maakt kapitaaluitvoer te financieren. In sommigeperiodes kan de vraag naar vreemde
valuta's met het oog op kapitaalexport echter zo aanzienlijk worden dat het aanbod
ervan niet toereikend is; dan kan het agio van de buitenlandse valuta's op de vrije
markt nogal groot worden.

c) Grafiek 20.1 toont het verloop van de afwijkingsindicator van de frank op de
gereglementeerde markt; die indicator verschaft een maat voor het gemiddelde
verschil tussen de werkelijk op die markt toegepaste koersen en de in het kader
van het Europese Monetaire Stelsel vastgestelde spilkoersen; voor de nauwkeurige
berekening ervan wordt verwezen naar het artikelover « Het Europese Monetaire
Stelsel", Tijdschrift van de Nationale Bank van België, LIve jaargang, deel II, nrs. 1-2,
juli-augustus 1979,blz. 39-41. De « afwijkingsdrempel " wordt overschreden wanneer
de afwijkingsindicator 75 pct. van zijn maximumwaarde bereikt.
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B. Belangrijkste ontwikkelingen

Aan de hand van grafiek 20 kunnen volgende belangrijke vaststellin-
gen worden gedaan :

a) Gedurende het eerste kwartaal van het jaar vertoonde de gewogen
gemiddelde koers van de Belgische frank op de gereglementeerde valuta-
markt een forse daling, die verband hield met de appreciatie van de
dollar en vooral met de beslissing van de Regering de frank vanaf 22 fe-
bruari te devalueren met 8,5 pct. binnen het Europese Monetaire Stelsel.

In de rest van het jaar ging de gewogen gemiddelde koers per saldo
nog iets naar beneden, vooral doordat de koers van de dollar in december
hoger was dan in maart. In december lag het met de invoer gewogen index-
cijfer op 94,6 (basis 1975 = 100), tegen 106,3 een jaar voordien, dit is
een depreciatie met 11 pct. In vergelijking met het gemiddelde van het
jaar 1979 - waarin de gewogen gemiddelde koers van de frank een
maximum had bereikt - bedroeg de depreciatie in december 17,9 pct.

b) Gedurende het jaar 1981 was het agio van de vreemde valuta's
op de vrije markt fors toegenomen; het maandgemiddelde voor december
had zelfs 12 pct. overtroffen.

In de loop van het verslagjaar is het verschil tussen de koersen op
beide markten gekrompen. Hoewel het agio terugliep in vergelijking
met eind 1981 (+ 9,6 pct. in juni, tegen + 12,6 pct. in december H~~l),
bleef het aanzienlijk tot het eind van het eerste halfjaar, ten gevolge
van de sterke voorkeur voor beleggingen in buitenlandse valuta's. In het
tweede halfjaar verzwakte de neiging tot kapitaaluitvoer, en het reisver-
keer - dat gedeeltelijk in biljetten op de vrije markt wordt vereffend -
sloot met minder grote tekorten, zodat het agio aanmerkelijk verminderde;
in december was het gedaald tot een gemiddelde van 2,9 pct.

c) Sedert de oprichting van het Europese Monetaire Stelsel lag de
marktkoers van de Ecu in franken, in maandgemiddelden. voortdurend
boven de spilkoers, zodat de waarde van de afwijkingsindicator van de
Belgische frank steeds positief is gebleven; de Belgische frank verkeerde
dus voortdurend in een zwakke positie in vergelijking met de gemiddelde
toestand van de overige valuta's van het Europese Monetaire Stelsel (gra-
fiek 20.1). Die tendens is te verklaren door het belangrijke structurele
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tekort in het lopende verkeer van de Belgisch-Luxemburgse Economische
Unie; de periodes waarin de afwijkingsindicator tijdelijk fors klom - wat
soms aanleiding gaf tot een overschrijding van de afwijkingsdrempel -
waren evenwelook gekenmerkt door kapitaaluitvoer via de gereglemen-
teerde markt : vorming, door ingezetenen, van handelsvorderingen op
het buitenland en deposito's in buitenlandse valuta's met het oog op de
betaling van invoer, verhoging, door ingezeten banken, van hun contante
deviezenpositie als tegenpost van termijnaankopen van vreemde valuta's
door ingezetenen, of terugtrekking, door niet-ingezetenen, van tegoeden
in convertibele franken bij Belgische en Luxemburgse banken.

Dergelijke tijdelijke spanningen kwamen in de loop van het verslag-
jaar driemaal aan het licht : in het begin van het jaar, als verlengstuk
van een beweging die eind 1981 was begonnen, in april-mei en in het
laatste kwartaal; gemeten aan de hand van maandgemiddelden, over-
schreed de afwijkingsindicator echter nooit de afwijkingsdrempel, zoals dat
het geval was geweest in 1979 en 1981. De zomermaanden waren daaren-
tegen een periode van duidelijke ontspanning: het maandgemiddelde van
de afwijkingsindicator daalde in juli zelfs tot het laagste peil - bijna tot
nul - sinds het Europese Monetaire Stelsel van kracht werd.
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Grafiek 20.1

AFWIJKINGSINDICATOR VAN DE BELGISCHE FRANK IN HET
EUROPESE MONETAUŒ STELSEL l
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HOOFDSTUK VII

FINANCIELE ACTIVA EN VERPLICHTINGEN



J--I

~

Tabel 21 FINANCIELE REKENINGEN PER SECTOR

(Miljarden franken)

Eerste tien maanden
1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 T

I1981 1982 v

1. Particulieren en vennootschappen :

1.1 Netto financieringsvermogen (+) of -behoef-
te (-) :
1.11 Particulieren .............................. + 147 + 175 + 208 + 175 + 170 + 180 + 222 + 384 + 361 n.b. n.b.
1.12 Vennootschappen ........................... - 59 - 35 - 18 + 1 + 32 + 13 + 32 + 52 + 124 n.b. n.b.
1.13 Totaal ....................................... + 88 + 140 + 190 + 176 + 202 + 193 + 254 + 436 + 485 n.b. n.b.

1.2 Netto financieeloverschot :
1.21 Vormmg van financiële activa (+) l :

1.211 Niet bij de banken gemobiliseerde
netto handelsvorderingen op het buiten-
land 2 .......................................... - 5 - 14 + 27 - 17 + 19 + 3 + 22 + 49 n.b. + 31 n.b.
1.212 Overige .............................. + 295 + 371 + 437 + 469 + 432 + 463 + 437 + 582 n.b . + 497 + 507
1.213 Totaal .............................. + 290 I + 357 + 464 + 452 + 451 + ,166 + 459 + 631 n.b . + 528 n.b.

1.22 Nieuwe verplichtingen (-) ............... - 186 - 214 - 277 - 277 - 277 - 310 - 246 - 209 n.b. - 164 - 93
1.23 Totaal (1.213 + 1.22) ..................... + 104 + 143 + 187 + 175 + 174 + 156 + 213 + 422 + 469 + 364 n.b.
(p.m. Totaal 1.212 + 1.22) .................. (+ 109) (+ 157) (+ 160) (+ 192) (+ 155) (+ 153) (+ 191) (+ 373) (n.b.) (+ 333) (+ 414)

1.3 Statistische afwijking (1.13 - 1.23) ......... - 16 - 3 + 3 + 1 + 28 + 37 + 41 + 14 + 16 n.b. n.b.

2. Overheid :

2.1 Netto fina.ncieringsbehoefte ..................... - 85 - 149 - 193 - 218 - 253 - 291 - 422 - 594 - 623 n.b. n.b.
2.2 Netto financieel tekort ........................... - 80 - 136 - 171 - 195 - 227 - 281 - 403 - 565 - 607 - 4923 - 5203

2.3 Statistische afwijking (2.1 - 2.2) ............ - 5 - 13 - 22 - 23 - 26 - 10 - 19 - 29 - 16 n.b. n.b.

3. Buitenland :

3.1 Netto. financieringsvermogen ter beschikking
gesteld van België (+) of netto Iinancierings-
behoefte waaraan door België is voldaan (- ) - 3 + 9 + 3 + 42 + 51 + 98 + 168 + 158 + 138 + 124 n.b.

3.2 Netto financieeloverschot (+) of
tekort (-) :
3.21 Tot niting gebracht in een verandering

van de niet bij de banken gemobiliseer-
de netto handelsvorderingen op het bui-
land (vermeerdering = _) 2 •..••••••••• + 5 + 14 - 27 + 17 - 19 - 3 - 22 - 49 n.b. - 31 n.b.

3.22 Overige .................................... - 12 - 2 + 31 + 24 + 73 + 128 + 185 + 207 n.b. + 155 + 92
3.23 Totaal ....................................... - 7 + 12 + 4 + 41 + 54 + 125 + 163 + 158 + 138 + 124 n.b.

3.3 Statistische afwijking (3.1 - 3.23) ......... + 4 - 3 - 1 + 1 - 3 - 27 + 5 ... . .. . .. n.b.

4. Saldo van de financiële overschotten en tekorten + 17 + 19 + 20 + 21 + 1 .. . - 27 + 15 " . - 44 - 144

1 Teken - : vermindering van financiële activa.
2 Vorderingen ontstaan naar aanleiding van uit- en invoer uit en in België.
3 Met uitzondering van de sociale zekerheid en van de gemeenschappen en gewesten.
4 Met inbegrip van de sociale zekerheid en van de gemeenschappen en gewesten.



COMMENTAAR BIJ TABEL 21 :

FINANCIELE REKENINGEN PER SECTOR

A. Methodologie

a) In tabel 21 worden voor de verschillende sectoren de saldi overgenomen van
de verrichtingen die voorkomen in de tabellen 10, Il, 12 en 14. Die tabel vormt
bovendien de schakel tussen deze laatste gegevens en de financiële gegevens.

b) Inderdaad, onder de rubrieken 1.J l, 1.12, 2.1 en 3.1 vindt men er de netto
financieringsvermogens en -behoeften van de sectoren, zoals zij voorkomen in de
laatste rubriek van de vorengenoemde tabellen. Per definitie dienen die saldi elkaar
op te heffen. In tabel 21.1 zijn ze uitgedrukt in procenten van het bruto nationale
produkt.

c) Het netto financieringsvermogen of de netto financieringsbehoefte van elke
sector wordt verkregen door het verschil te maken tussen zijn beschikbaar inkomen,
aangepast voor de kapitaaloverdrachten, en zijn uitgaven. Het moet in beginsel
precies gelijk zijn aan zijn financieeloverschot of tekort (rubrieken 1.23, 2.2, 3.23
van tabel 21), dat, van zijn kant, verkregen wordt door het verschil te maken tussen
de door de bedoelde sector gevormde financiële activa en zijn nieuwe verplichtingen.
Voor elke sector blijft er in de praktijk echter een statistische afwijking (rubrieken 1.3,
2.3 en 3.3), die onder meer voortvloeit uit het feit dat de registratiedatum van de
verrichtingen verschillend kan zijn naar gelang van de optiek: zo bijvoorbeeld worden,
voor de berekening van de financieringsbehoefte van de overheid, de verrichtingen
in een aantal gevallen geboekt op een andere datum dan die van de betaling, bij-
voorbeeld op het ogenblik waarop deze laatste eisbaar wordt, terwijl het de effec-
tieve betalingen zijn die de overheid ertoe brengen nieuwe verplichtingen aan te
gaan. Daarnaast, en wellicht in nog belangrijker mate, vloeien de statistische afwij-
kingen voort uit vergissingen en weglatingen bij het verzamelen van de gegevens.

d) Tevens moet het saldo van alle sectoriële financiële overschotten en tekorten
in beginsel gelijk zijn aan nul, aangezien elke nieuwe verplichting de vorming van
een financieel tegoed als tegenpost heeft. Dat zulks niet het geval is (rubriek 4),
is ook hier toe te schrijven aan vergissingen en weglatingen bij de optekening van
de gegevens.

e) Betreffende de financiële overschotten en tekorten dient nog het volgende
te worden aangestipt

- bij gebrek aan voldoende inlichtingen konden ze niet worden uitgesplitst
tussen de particulieren en de vennootschappen, zoals dat voor de netto financierings-
vermogens en -behoeften het geval was;

_ wegens de in hoofdstuk VI toegelichte redenen houden zij in 1982 geen
rekening met de netto handelsvorderingen op het buitenland die ontstaan zijn naar

149



aanleiding van uitvoer- en invoertransacties en die niet bij de banken gemobiliseerd
werden;

- de veranderingen van de financiële activa en verplichtingen in buitenlandse
valuta's werden gecorrigeerd om het zuiver boekhoudkundige effect van de wissel-
koersschommelingen uit te schakelen;

- voor de binnenlandse sectoren worden de vorming van financiële activa en
de nieuwe verplichtingen gedetailleerd in de tabellen 22, 23 en 24.

B. Belangrijkste ontwikkelingen

Aan de hand van tabel 21 kunnen volgende belangrijke vaststellingen
worden gedaan :

a) Tijdens het verslagjaar zou de netto financieringsbehoefte van de
overheid met zowat fr. 29 miljard zijn toegenomen, namelijk van fr. 594 mil-
jard in 1981 tot fr. 623 miljard in 1982. Die toename zou meer dan volledig
gecompenseerd zijn door de verhoging van het financieringsvermogen van
de particulieren en vennootschappen, die op ongeveer fr. 49 miljard wordt
geraamd, terwijl aan de andere kant het door het buitenland ter beschikking
van België gestelde financieringsvermogen met fr. 20 miljard zou zijn ge-
daald, namelijk van fr. 158 tot fr. 138 miljard.

b) Ondanks de algemene verslechtering van de activiteit en de wer-
king van de automatische stabilisatoren, zou de netto financieringsbe-
hoefte van de overheid in verhouding tot het nationale produkt enigszins
verminderd zijn, namelijk van 16"t) pct. in 1981 tot 16,1 pct. in 1982,
dit ten gevolge van de autonome besparingsmaatregelen en de stijging
van de directe belastingontvangsten. Aan de andere kant heeft het door de
Regering gevoerde beleid een overdracht van middelen naar de sector van
de vennootschappen mogelijk gemaakt, wat leidde tot een forse groei van
het netto financieringsvermogen van deze laatste, te meer daar hun inves-
teringen tijdens het verslagjaar vrij lusteloos zijn gebleken. Het netto
financieringsvermogen van de particulieren zou daarentegen met meer dan
een procentpunt zijn gedaald, ondanks de zwakke vraag naar woningen.
Door het herstel van de concurrentiepositie van de Belgische producenten
sinds enkele jaren, alsmede doordat de binnenlandse deflatie in België
sterker was dan in het buitenland, zou het door het buitenland ter be-
schikking van België gestelde financieringsvermogen zijn teruggelopen tot
3,6 pct. van het bruto nationale produkt, tegen 4,4 pct. in 1981 (tabeI21.1).
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c) De evolutie van de sectoriële financieringsbehoeften en -vermogens
blijkt te worden bevestigd door de voorlopige beschikbare gegevens over
de netto financiële tekorten en overschotten gedurende de eerste tien
maanden van het jaar (tabel 21). Volgens deze laatste zou het netto finan-
ciële overschot van de particulieren en vennootschappen - de niet bij de
banken gemobiliseerde netto handelsvorderingen op het buitenland buiten
beschouwing gelaten - zijn toegenomen met fr. 81 miljard in vergelijking
met de eerste tien maanden van 1981. Had men echter rekening kunnen
houden met het verloop van die vorderingen, dan zou - volgens de Irag-
mentarische gegevens waarover men beschikt - de vooruitgang wellicht
minder sterk zijn geweest.

Tabel 21.1

NETTO FINANCIERINGSVERMOGEN (+) OF -BEHOEFTE (-) PER SECTOR

(In procenten van het bruto nationale produkt)

1974 1975 1976 1977 1978 H179 1980 1981 1982 T

1. Particulieren ................... + 7,0 + 7,5 + 7,9 + 6,1 + 5,6 + 5,6 + 6,4 +10,7 + 9,3

2. Vennootschappen ................ - 2,8- 1,5 - 0,7 + 0,1 + 1,0 + 0,4 + 0,9 + 1,4 + 3,2

3. Overheid ......................... - 4,1 - 6,4 - 7,3- 7,6 - 8,2 - 8,9 -12,2 -16,5 -16,1

4. Buitenland ...................... - 0,1 + 0,4 + 0,1 + 1,4 + 1,6 + 2,9 + 4,9 + 4,4 + 3,6

** *
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Tabel 22

VORMING VAN FINANCIELE ACTIVA DOOR DE PARTICULIEREN EN VENNOOTSCHAPPEN l

(Miljarden franken)

In Belgische franken In buitenlandse valuta's 2 Overige Eindtotaal

Voor ten Voor Voor ten Voor Handels- Eindtotaal
zonder de

hoogste meer dan Totaal3 hoogste meer dan Totaal vorderingen Diversen handels-

1 jaar 1 jaar 1 jaar 1 jaar 4 vorderingen

1974 ...................................................... + 179 + 97 + 276 + 8 + 14 + 22 - 5 - 3 + 290 + 295

1975 ...................................................... + 216 + 112 + 328 + 7 + 33 + 40 -14 + 3 + 357 + 371

1976 ...................................................... + 230 + 154 + 384 + 20 + 14 + 34 + 27 + 19 + 464 + 437

1977 ............ ~......................................... + 188 + 224 + 412 + 18 + 17 + 35 - 17 + 22 + 452 + 469

1978 ...................................................... + 225 + 171 + 396 . .. + 20 + 20 + 19 + 16 + 451 + 432

1979 ...................................................... + 178 + 208 + 386 + 21 + 11 + 32 + 3 + 45 + 466 + 463

1980 ...................................................... + 116 + 259 + 375 + 49 + 23 + 72 + 22 - 10 + 459 + 437

1981 ...................................................... + 150 + 206 + 356 + III + 40 + 151 + 49 + 75 + 631 + 582

1981 Eerste 10 maanden .............................. + 57 + 188 + 245 + 93 + 25 + 118 + 31 + 134 + 528 + 497

1982 Eerste 10 maanden ........................... v + 82 + 250 + 332 + 31 + 45 + 76 n.b. + 99 n.b. + 507
_ ..

1 Vennootschappen exclusief de financiële instellingen, overheidsbedrijven, instellingen voor verzekeringen op het leven en tegen arbeidsongevallen en pensioenfondsen. Teken - : vermindering
van financiële activa.

2 Na- uitschakeling van de louter boekhoudkundige invloed van de wisselkoersverenderingen.
3 Voor nadere bijzonderheden wordt verwezen naar tabel 22.1. 1

4 Netto handelsvorderingen op het buitenland, ontstaan naar aanleiding van uit- en invoer uit en in België en Diet gemobiliseerd bij de banken.



COMMENTAAR BIJ TABEL 22 :

VORMING VAN FINANCIELE ACTIVA
DOOR DE PARTICULIEREN EN VENNOOTSCHAPPEN

A. Methodologie

a) Tabel 22 geeft een uitsplitsing, pel' valuta en per looptijd, van rubriek 1.21
« Vorming van financiële activa Il van tabel 21. Het gaat om de totale vorming van
financiële activa, zowel in België als in het buitenland.

b) De rubriek « Overige Il van tabel 22 is samengesteld uit activa waarvan de
uitsplitsing in Belgische franken of buitenlandse valuta's niet bekend is of geen zin
heeft : dat is het geval voor de « handelsvorderingen Il en voor diverse andere activa,
op het buitenland en op de financiële instellingen, die per saldo zijn berekend.

c) Tabel 22.1 verschaft een nog meer gedetailleerde uitsplitsing van de door de
particulieren en vennootschappen gevormde financiële activa in Belgische franken.
Sommige van die activa zijn in een ruimere context geplaatst of op meer gedetailleerde
wijze voorgesteld in de tabellen 22.2 tot 22.5. Tahel 22.2 toont aldus bij welke cate-
gorieën van financiële instellingen de deposito's op gewone boekjes zijn gevormd.
Tabel 22.3 geeft de uitsplitsing naar het houderschap van de totale netto-uitgiften van
obligaties en kasbons voor meer dan een jaar in Belgische franken en tabel 22.4
verstrekt de onderverdeling van hetzelfde totaal naar emittenten. Tabel 22.5 geeft de
indeling, naar emittenten, van de door de particulieren en vennootschappen verrichte
netto-aankopen die in de voorlaatste kolom van tabel 22.3 voorkomen.

B. Belangrijkste ontwikkelingen

Aan de hand van tabel 22 kunnen volgende belangrijke vaststellingen
worden gedaan :

a) Laat men de netto handelsvorderingen op het buitenland buiten be-
schouwing, dan was de vorming van financiële activa door de particulieren
en vennootschappen gedurende de eerste tien maanden van 1982 nau-
welijks groter dan in 1981 : fr. 507 miljard, tegen fr. 497 miljard. Waar-
schijnlijk zou, van het ene jaar tot het andere, zelfs een vermindering aan
het licht komen als men bij de raming van de gegevens rekening zou hou-
den met de genoemde vorderingen.
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b) De vorming van financiële activa in buitenlandse valuta' s, die gedu-
rende de eerste tien maanden van 1981 zeer belangrijk was geweest - ze
bereikte toen fr. 118 miljard - is teruggevallen op fr. 76 miljard in 1982.
Die achteruitgang trof enkel de vorming van financiële activa voor ten
hoogste een jaar, die teruggelopen is van fr. 93 tot fr. 31 miljard. Die
van activa voor meer dan een jaar is daarentegen verder toegenomen,
vermoedelijk wegens de verwachte rentedalingen voor de plaatsingen in
de meeste buitenlandse valuta' s, die de beleggers ertoe hebben aangezet
de beleggingen voor ten hoogste een jaar te vervangen door beleggingen
voor meer dan een jaar.

c) De vorming van financiële activa in Belgische franken is fors toege-
nomen, zowel bij de activa voor meer dan een jaar als bij die met een
kortere looptijd.

d) Uit tabel 22.1 blijkt dat achter de gestegen vorming van financiële
activa in Belgische franken voor ten hoogste een jaar tegengestelde bewe-
gingen schuil gaan : een vooruitgang voor de monetaire kasmiddelen en
vooral voor de termijndeposito' s, een achteruitgang voor de deposito's op
gewone boekjes. De duidelijke voorkeur voor de termijndeposito's, vooral
voor die van minder dan fr. 5 miljoen, zou onder meer kunnen samenhangen
met de daling van de depositovorming in buitenlandse valuta's en in de
hand zijn gewerkt door het ontstaan van een belangrijker renteverschil ten
gunste van de Belgische frank. De geringere vorming van deposito's op
gewone boekjes - die, zoals blijkt uit tabel 22.2, bij alle betrokken instel-
lingen wordt waargenomen - bevestigt de afnemende belangstelling van
de particulieren voor die activa sedert de vergoeding op andere activa
vanaf 1979 aantrekkelijker is geworden.

e) De groei van de vorming van financiële activa in Belgische franken
voor meer dan een jaar is in hoofdzaak terug te vinden in de rubriek
« Kasbons en obligaties » en, in mindere mate, in de rubriek « Aandelen n ,

- De totale netto-uitgiften van obligaties en kasbons zijn in de eerste
tien maanden van 1982 sterk gestegen: van fr. 178 tot fr. 302 miljard
(tabel 22.3). Naast de particulieren en vennootschappen hebben vooral
de financiële instellingen hun aankopen van die effecten (eerste en tweede
kolom van tabel 22.3) verhoogd door in te schrijven op het grootste
deel van de netto-uitgiften door de overheid.. die toegenomen zijn van
fr. 34 tot fr. 98 miljard in 1982 (tabel 22.4). Zij waren immers vrijwel
de enige sector die gebruik maakte van de belangrijke stijging van de
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netto-aankopen van obligaties en kasbons door de particulieren en ven-
nootschappen (tabel 22.5). De aankopen, door deze laatste, van overheids-
obligaties zijn daarentegen blijven slinken.

- De opnieuw toegenomen belangstelling voor nieuwe aandelenuit-
giften houdt onbetwistbaar verband met de fiscale voordelen toegestaan
door het Koninklijk Besluit nr. 15 van 9 maart 1982. Het zogenaamde
((Cooreman-deel ))van dat Besluit voorziet in de vrijstelling, tot op zekere
hoogte, van vennootschapsbelasting voor het deel van de winst dat in
de vorm van dividenden wordt uitgekeerd aan nieuwe aandelen die aan
de in dat Besluit gestelde voorwaarden voldoen. Daarenboven wordt op
de dividendophrengsten uit die nieuwe aandelen, voor de in het Besluit
vermelde periodes, geen personenbelasting geheven, behalve de roerende
voorheffing aan de bron, en zijn die effecten vrijgesteld van successie-
en schenkingsrechten. Hetzelfde Besluit bevat ook een zogenaamd ((Mono-
ry-deel )), dat op zekere voorwaarden de particulieren in staat stelt hun
aankopen van nieuwe of bestaande aandelen tot een bepaalde grens af
te trekken van hun belastbaar inkomen.
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Tabel 22.1

VORMING VAN FINANCIELF. ACTIVA IN BELGISCHE FRANKEN DOOR DE PARTICULIEREN EN VENNOOTSCHAPPEN

(Miljarden franken)

Voor ten hoogste een jaar Voor meer dan een jaar

I I

Deposito's op termijn

Monetaire Deposito's Deposito's Kasbons Eind·
kasmld- op van fr. 5 Kasbons Diversen Totaal en obli- Deposito's Aandelen 4 Totaal Totaal

delen gewone
miljoen en Overige

2 gaties 3boekjes l
meer in
België

I

1974 ........................... + 35 + 51 + 18 + 68 + 7 . .. + 179 + 91 - 1 + 7 + 97 + 276

1975 ........................... + 92 + 137 - 13 - 11 + 10 + 1 + 216 + 95 + 13 + 4 + 112 + 328

1976 ........................... + 37 + 106 + 44 + 43 + 4 - 4 + 230 + 149 + 3 + 2 + 154 + 384

1977 ........................... + 73 + 103 - 8 + 13 + 5 + 2 + 188 + 207 + 7 + 10 + 224 + 412

1978 ........................... + 48 + 106 + 22 + 29 + 15 + 5 + 225 + 160 + 1 + 10 + 171 + 396

1979 ........................... + 26 + 73 + 23 + 62 - 4 - 2 + 178 + 203 + 1 + 4 + 208 + 386

1980 ........................... + 4 + 2 + 11 + 112 - 11 - 2 + 116 + 256 + 1 + 2 + 259 + 375

1981 ........................... + 37 + 46 + 23 + 38 - 5 + 11 + 150 + 203 + 2 + 1 + 206 + 356

1981 Eerste 10 maanden ... + 3 - 19 + 30 + 43 - 5 + 5 + 57 + 184 .f- 2 + 2 + 188 + 245

1982 Eerste 10 maanden 1) + 15 - 43 + 33 + 87 - 4 - 6 + 82 + 231 + 6 + 13 + 250 + 332

1 Voor nadere bijeenderheden wordt verwezen naar tabel 22.2.
2 Overige activa. gevormd bij binnenlandse financiële instellingen en activa gevormd bij binnenlandse niet-financiële sectoren.
3 Voor nadere bijzonderheden wordt verwezen naar tabel 22.5.
4 Uitsluitend openbare uitgiften.



VORMING VAN DEPOSITO'S OP GEWONE BOEKJES l

Tabel 22.2

(Miljarden franken)

Depositonemende instellingen

I

Algemene Privé- Openbare Totaa!
Banken Spaar- en spaarkassen krediet-

Lijfrentekas instellingen

I

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 + 21 + 20 + 8 + 73
1980 ........................... + 2 - 2 - 2 + 4 + 2
1981 ........................... + 15 + 7 + 13 + 11 + 46

1981 Eerste 10 maanden ... - 4 - 13 - 4 + 2 - 19
1982 Eerste 10 maanden v - 11 - 18 - 11 - 3 - 43

1 Teken - : vermindering yan deposito's.
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Tabel 22.3
NETTO-UITGIFTEN VAN OBLIGATIES EN KASBONS MET MEER DAN EEN JAAR

LOOPTIJD IN BELGISCHE FRANKEN
Indeling naar het houderschap

(Miljarden franken)

Instellingen
met Overige Overigeoverwegend financiële Overheid Buitenland houders Totaalgeld- instellingen 2

scheppend 1
karakter

1974 ................................... + 41 + 26 + 2 + 91 + 160
1975 ................................... + 49 + 59 + 3 + 95 + 206
1976 .................................. + 33 + 40 + 2 + 9 + 149 + 233
1977 ................................... + 92 + 80 + 5 + 207 + 384
1978 ................................... + 53 + 67 + 3 + 160 + 283
1979 ................................... + 44 + 35 + 3 1 + 203 + 284
1980 .................................. + 2 + 16 + 1 + 1 + 256 + 276
1981 ................................... + 1 2 + 203 + 202

1981 Eerste 10 maanden ........... 5 + 2 + 2 5 + 184 + 178
1982 Eerste 10 maanden .........v + 35 + 43 + 4 11 + 231 + 302

1 Exclusief de netto-aankopen van sommige financiële instellingen, waarvan het bedrag voor 1982 niet bekend is : die van
de instellingen voor verzekering op het leven en tegen arbeidsongevallen en die van de pensioenfondsen.

2 De cijfers van de-ze kolom zijn als sluitpost berekend en vertegenwoordigen in hoofdzaak de netto-aankopen van de par-
ticulieren en vennootschappen.

Tabel 22.4

NETTO-UITGIFTEN VAN OBLIGATIES EN KASBONS MET MEER DAN EEN JAAR
LOOPTIJD IN BELGISCHE FRANKEN

Jndeling naar emittenten
(Miljarden franken)

Privé-
Openbare spaar-

kassen,finan- Overheide- hypotheek- OverigeOverheid ciële Banken Totaal 2
instel- bedrijven en kapi- emit-

lingen 1
talisatie- tenten

maat-
schappijen 1

1974 ..................... + 65 + 52 + 10 + 7 + 12 + 14 + 160
1975 ..................... + 97 + 54 + 5 + 9 + Il + 30 + 206
1976 ..................... + 100 + 67 + 18 + 16 + 15 + 17 + 233
1977 ..................... + 169 + 146 + 13 + 30 + 15 + 11 + 384
1978 ..................... + 166 + 1>0 + 22 + 21 + 13 + Il + 283
1979 ..................... + 150 + 75 - 1 + 27 + 25 + 8 + 284
1980 ..................... + 78 + 102 - 6 + 48 + 44 + 10 + 276
1981 ..................... + 17 + 91 + 4 + 44 + 33 + 13 + 202
198;1.Eerste10 maand .... + 34 + 81 - 6 + 38 + 29 + 2 + 178
1982 Eerste10 maand. v + 98 + 130 - 8 + 42 + 38 + 2 + 302

1 Inclusief de spaarbons of -certiflcaten,
2 Stemt overeen met de l.... tste kolom van tabel 22.8.



Tabe122.5

NETTO-AANKOPEN VAN OBLIGATIES EN KASBONS MET MEER DAN EEN JAAR
LOOPTIJD IN BELGISCHE FRANKEN DOOR DE PARTICULIEREN

EN VENNOOTSCHAPPEN

Indeling naar emittenten

(Miliarden franken)

Privé-
spaar·

Openbare kassen,
Overige

Overheid
finan- Overheids- hypotheek-
ciële bedrijven

Banken en kapi- emit- Totaal l

instel- talisatie- tenten
lingen maat-

schappijen

1974 ....................................... + 23 + 37 + 4 + 7 + II + 9 + 91
1975 ....................................... + 28 + 34 + 1 + 9 + 9 + 14 + 95
1976 ....................................... + 50 + 45 + 13 + 16 + 14 + II + 149
1977 ....................................... + 75 + 83 2 + 30 + 15 + 6 + 207
1978 ....................................... + 76 + 35 + 5 + '21 + 13 + 10 + 160
1979 ....................................... + 78 + 70 3 + 27 + 25 + 6 + 203
1980 ....................................... + 58 + 98 4 + 48 + 44 + 12 + 256
1981 ....................................... + 32 + 84 + 1 + 44 + 33 + 9 + 203

1981 Eerste 10 maanden ............... + 41 + 77 1 + 37 + 29 + 1 + 184
1982 Eerste 10 maanden ............ v + 29 + ll7 + 1 + 42 + 38 + 4 + 231

1 Stemt overeen met de voorlaatste kolom van tabel 22.3.

** *
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Tabel 23

NIEUWE VERPLICHTINGEN
VAN DE VENNOOTSCHAPPEN 1 EN PARTICULIEREN 2

(Miljarden franken)

Tegenover :

de Belgische

I

de Belgische

I

Totaal
financiële niet-financiële het buitenland

instellingen sectoren

1974 ........................... + 131 + 16 + 39 + 186
1975 ........................... + 16'2 + 15 + 37 + '214
1976 ........................... + '214 + \!6 + 37 + '277
1977 ........................... + '219 + 12 + 46 + '277
1978 ........................... + '211 + '2'2 + 44 + '277
1979 ........................... + '268 + 6 + 36 + 310
1980 ........................... + 175 + 9 + 6'2 + '246
1981 ........................... + 106 + 10 + 93 + '209

1981 Eerste 10 maanden ... + 86 + '2 + 76 + 164
1982 Eerste 10 maanden ... + '21 + '2'2 + 50 + 93

1 Exclusief de Iinnncië le instellingen.
2 Na. uitschukeling van de louter boekhoudkundige invloed van de wisselkoersveranderingen.
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a) Tabel 23 geeft een uitsplitsing van rubriek 1.22 ((Nieuwe verplichtingen»
van tabel 21.

COMMENTAAR BIJ TABEL 23

NIEUWE VERPLICHTINGEN
VAN DE VENNOOTSCHAPPEN EN PARTICULIEREN

A. Methodologie

De verplichtingen tegenover de Belgische niet-financiële sectoren zijn die welke
voortvloeien uit de openbare uitgiften van aandelen en obligaties door vennootschap-
pen, met uitzondering van het bedrag aandelen en obligaties dat de financiële instel-
lingen in portefeuille hebben, aangezien het dan om verplichtingen tegenover die
instellingen gaat; voor de eerste tien maanden van 1982 omvatten ze bovendien de
verplichtingen die voortvloeien uit de niet-betaling aan de Schatkist van bedragen
die sommige bedrijven verschuldigd zijn uit hoofde van de op de lonen en wedden
van hun personeel ingehouden bedrijfsvoorheffing.

De verplichtingen tegenover het buitenland omvatten de oprichting van vennoot-
schappen in België, het verkrijgen van deelnemingen, de van geaffilieerde bedrijven
ontvangen leningen, alsmede de door de bedrijven aangegane eigenlijke financiële
leningen.

b) Tabel 23.1 geeft een uitsplitsing van de eerste kolom van tabel 23; die uit-
splitsing komt in vrij ruime mate overeen met die welke zou kunnen worden opge-
maakt volgens de debiteursector - vennootschappen of particulieren - van de ver-
plichtingen : de persoonlijke leningen, kredieten op afbetaling en hypothecaire huis-
vestingskredieten worden immers in hoofdzaak toegestaan aan de particulieren; de
overige kredieten - investeringskredieten en overige discontokredieten, voorschotten
en acceptkredieten - zijn vooral verplichtingen van de vennootschappen, maar ook
van eenmanszaken; laatstgenoemde bedrijven werden in alle onderverdelingen in
hoofdstukken III tot V systematisch beschouwd als particulieren.

B. Belangrijkste ontwikkelingen

Aan de hand van tabel 23 kunnen volgende belangrijke vaststellingen
worden gedaan :

a) De nieuwe verplichtingen van de vennootschappen en particulieren
waren in de eerste tien maanden van 1982 duidelijk kleiner dan in 1981 :
fr. 9.'3miljard, tegen fr. 164 miljard. De vertraging die men sinds 1980 vast-
stelt kreeg in 1982 bijgevolg een nog duidelijker profiel.
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b) De vermindering, in 1982, van de nieuwe verplichtingen van de ven-
nootschappen en particulieren is in hoofdzaak terug te vinden bij de Bel-
gische financiële instellingen :. het bedrag van de nieuwe verplichtingen
tegenover die instellingen heeft immers slechts fr. 21 miljard bereikt, tegen
fr. 86 miljard het voorafgaande jaar. Zoals uit tabel 23.1 blijkt, vloeit die
aanzienlijke vermindering voort uit het verloop van de investeringskredie-
ten en van de overige discontokredieten, voorschotten en acceptkredieten :
de nieuwe verplichtingen in die vormen zijn in 1982 negatief geworden
(vermindering van de uitstaande bedragen), terwijl ze het voorafgaande
jaar nog ruimschoots positief waren geweest; die ommekeer weerspiegelt
ongetwijfeld voor een groot deel de aanzienlijke verhoging, in 1982, van
het netto financieringsvermogen van de vennootschappen die bij tabel 21
werd besproken.

Bij de overige verplichtingen tegenover de Belgische financiële in-
stellingen is het uitstaande bedrag van de persoonlijke leningen en afbeta-
lingskredieten, dat gedurende de eerste tien maanden van 1981 was gedaald
(negatieve nieuwe verplichtingen) _. een uitzonderlijke evolutie -, in 1982
vrijwelongewijzigd gebleven, in hoofdzaak omdat de vraag naar nieuwe
wagens zich handhaafde (naar aanleiding van het autosalon van januari);
aan de andere kant zijn de nieuwe verplichtingen in de vorm van hypothe-
caire huisvestingskredieten nog gedaald, wegens de aanhoudende crisis
in de bouw.

c) De nieuwe verplichtingen tegenover de Belgische niet-financiële sec-
toren - vrijwel nulover de eerste tien maanden van 1981 - hebben in
1982 fr. 22 miljard bereikt (tabel 23). Dat hoge bedrag is ten dele het ge-
volg van de niet-betaling aan de Schatkist door bepaalde bedrijven - in-
zonderheid overheidsbedrijven - van uit hoofde van de bedrijfsvoorhef-
fing verschuldigde bedragen; maar het vloeit ook voort uit de bepalingen
van het Koninklijk Besluit nr. 15 van 9 maart 1982 waarvan reeds sprake
was in verband met de financiële activa; dank zij die bepalingen kregen
de vennootschappen de kans om belangrijke openbare uitgiften van aan-
delen te doen, en zo opnieuween bron aan te boren om hun eigen midde-
len te versterken.

d) Juist de mogelijkheid om middelen aan te trekken door aandelenuit-
giften op de Belgische markt is een van de redenen waarom de bedrijven,
inzonderheid openbare nutsbedrijven, minder financiële leningen hebben
aangegaan in het buitenland. De evolutie van die leningen verklaart
dat de nieuwe verplichtingen tegenover het buitenland tussen de eerste
tien maanden van 1981 en die van 1982 met fr. 26 miljard gedaald zijn.
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(Miliarden franken)

Tabel 23.1

NIEUWE VERPLICHTINGEN VAN DE VENNOOTSCHAPPEN EN PARTICULIEREN
TEGENOVER DE BELGISCHE FINANCIELE INSTELLINGEN l

Overwegend aan particulieren Overige kredietentoegestane kredieten

Hypothe- Overige Eind-Persoonlijke
caire discontokre- totaalleningen en kredieten Totaal Investe.rings- dieten , voor- Totaalkredieten op voor de kredieten 2 schotten en

afbetaling
huisvesting accept-

kredieten

1979 ..................... + 21 + 108 + 129
I + 52 + 87 + 139 + 268

1980 ..................... + 6 + 80 + 86 + 41 + 48 + 89 + 175
1981 ..................... - 10 + 41 + 31 + 23 + 5'2 + 75 + 106

1981 Eerste 10 m. ...... - 8 + 42 + 34 + 15 + 37 + 52 + 86
1982 Eerste 10 m. ...... + 3 + 32 + 35 + 1 - 15 - 14 + 21

1 Na uitschakeling van de louter boekhoudkundige invloed van de wisselkoersveranderingen.
2 Men inbegrip van de wijziging in de portefeuille aandelen en obligaties van vennootschappen in het bezit van de

financiële instellingen.

** *
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Tabel 24

NETTO FINANCIERINGSBEHOEFTE VAN DE OVERHEID
EN FINANCIEEL TEKORT (-) OF OVERSCHOT (+) VAN HAAR DIVERSE SUBSECTOREN

(MiZlarden [ranken)

Netto finan- Financieel tekort of overschot van de subsectoren
cierings- Statistische
behoefte Overige een- Lokale Subtotaal Gemeenschap- Sociale afwijking
van de Schatkist trale overheid overheid pen en zekerheid Totaal

overheid (e) = (b) + gewesten (b) = (e) + (i) = (a)
(a) (b) (c) (d) (c) + (d) (f) (g) (f) + (g) - (b)

1974 ............................................. 85 - 57 - 23 - 20 - 100 + 20 - 80 5

1975 ............................................. 149 110 - 25 - 23 - 158 - + 22 - 136 13
1976 ............................................. 193 133 - 24 - 29 - 186 - + 15 171 22
1977 ............................................. 218 - 168 - 28 - 19 - 215 - + 20 - 195 - 23
1978 ............................................. - 253 - 183 - 32 26 - 241 - + 14 - 227 26
1979 ..."......................................... 291 212 49 29 - 290 - + 9 281 - 10
1980 ............................................. - 422 - 297 47 - 62 - 406 + 3 - 403 - 19
1981 ............................................. - 594 - 454 - 46 - 65 565 - . .. 565 29
1982 ............................................. r 623 - 509 r 57 r 40 r 606 r . .. r- I T- 607 r- 16

1981 Eerste 10 maanden ..................... n.b. - 437 32 23 492 n.b. n.b. n.b. n.b.
1982 Eerste 10 maanden ..................v n.b. 483 39 + 2 520 n.b. n.b. n.b. n.b.

-----~



COMMENTAAR BIJ TABEL 24 :

NETTO FINANCIERINGSBEHOEFTE VAN DE OVERHEID
EN FINANCIEEL TEKORT (-) OF OVERSCHOT (+)
VAN HAAR DIVERSE SUBSECTOREN

A. Methodologie

a) In kolom (a) van tabel 24 komen de cijfers voor van rubriek 2.1 « Netto finan-
cieringsbehoefte » van de overheid van tabel 21. De kolommen (b) tot (h) geven
een uitsplitsing, naar subsectoren van de overheid, van rubriek 2.2 « Netto financieel
tekort» van de overheid van dezelfde tabel 21.

b) Het financiële tekort van de Schatkist [kolom (b)] komt overeen met haar
nieuwe verplichtingen, waarvan tabel 24.3 een onderverdeling verstrekt. Laatstge-
noemde tabel werd opgemaakt op basis van de officiële stand van de Rijksschuld
(tabel 24.1), waaruit de transacties die geen aanleiding gaven tot geldbewegingen,
werden verwijderd (tabel 24.2).

c) Het financiële tekort van de subsector « Overige centrale overheid» [kolom (c)]
komt overeen met de veranderingen van de nettoschuld van sommige centrale over-
heidslichamen buiten de Schatkist en van de gedebudgetteerde schuld ten laste van
de Schatkist. Deze laatste omvat :

- de schuld die de Schatkist heeft aangegaan doordat financiële instellingen
voor haar rekening een deel van de hulp aan de nationale sectoren, de bouwpremies
en het « Staatsaandeel» van de leningen aan de lokale overheid hebben gefinancierd;

- de schuld van de overheid tegenover de Nationale Maatschappij voor de
Huisvesting en de Nationale Landmaatschappij, voortvloeiend uit de interventie van
het Nationaal Fonds voor de Huisvesting in de financiële dienst van de door die
twee instellingen uitgegeven leningen;

- de door de Schatkist overgenomen schuld van de sectoren « Ziekte-invalidi-
teit» en « Pensioenen van de zelfstandigen » van de sociale zekerheid.

Laatstgenoemde schuld, zowel als de schulden die de Schatkist heeft overge-
nomen van staalbedrijven, werden in tabel 24 niet opgetekend in het jaar waarin de
Schatkist ze formeel heeft overgenomen; ze werden wel toegerekend aan de jaren
waarin ze oorspronkelijk door de betrokken sectoren werden aangegaan.

Voor het jaar 1982 werd eveneens rekening gehouden met de vorderingen van
de overheid op de privé- en openbare bedrijven die, omdat zij het hoofd moesten
bieden aan thesaurieproblemen, de betaling van de op de lonen en wedden van hun
personeel ingehouden bedrijfsvoorheffing hebben uitgesteld.

d) Het financiële tekort van de lokale overheid [kolom (d)] stemt overeen met de
verandering van haar nettoverplichtingen tegenover het Gemeentekrediet van België
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en tegenover de andere financiële instellingen, verhoogd met haar netto-uitgiften
van leningen in Belgische franken en in buitenlandse valuta's.

e) Aangezien de financiële activa en verplichtingen van de subsectoren cc Ge-
meenschappen en gewesten » en cc Sociale zekerheid » niet nauwkeurig bekend zijn,
is het onmogelijk hun financieel tekort of overschot te ramen.

Volgens de laatste beschikbare gegevens, zouden de ontvangsten en uitgaven van
de gemeenschappen en gewesten in 1982 in evenwicht zijn, zodat zij noch een finan-
cieel tekort, noch een financieeloverschot zouden vertonen [kolom (f)].

Ten aanzien van de sociale zekerheid heeft men verondersteld dat het finan-
ciële overschot of tekort [kolom(g)] gelijk was aan het financieringsvermogen of aan
de financieringsbehoefte. Laatstgenoemd begrip komt overeen met de lopende be-
sparingen van de instellingen voor sociale zekerheid, met inbegrip van de Dienst
voor de Overzeese Sociale Zekerheid en de Fondsen voor Bestaanszekerheid, vermin-
derd met de brutovorming van vast kapitaal door die instellingen. Deze gegevens,
die overgenomen zijn van het Nationaal Instituut voor de Statistiek en, voor 1982,
van het Ministerie van Sociale Voorzorg, werden aangepast om rekening te houden
met de overdrachten van schulden aan de Schatkist door de sectoren cc Ziekte-invali-
diteit » en cc Pensioenen van de zelfstandigen ».

Aangezien ze slechts op jaarbasis beschikbaar waren, konden de gegevens be-
treffende de subsectoren cc Gemeenschappen en gewesten » en cc Sociale zekerheid ))
niet worden opgenomen in het totaal van het financiële tekort van de overheid voor
de eerste tien maanden van het jaar.

f) De statistische afwijking [kolom (i) van tabel 24], die staat voor het verschil
tussen de netto financieringsbehoefte van de overheid en haar financieel tekort, vloeit
ten dele voort uit mogelijke verschillen in de boekingsdata van bepaalde begrotings-
uitgaven : terwijl men voor de berekening van de netto financieringsbehoefte de
ordonnancering van de uitgave (de betalingsopdracht aan een rekenplichtige van
de Staat) in aanmerking neemt, steunt men voor de berekening van het financiële
tekort op het verloop van de overheidsschuld, die slechts toeneemt op het ogenblik
van de effectieve betaling door de Schatkist. In 1981 was het deel van de geordon-
nanceerde uitgaven dat geen aanleiding gaf tot betalingen in de loop van hetzelfde
jaar belangrijker dan in het verleden (wat de belangrijke statistische afwijking voor
1981 verklaart). Deze in 1981 geordonnanceerde uitgaven werden betaald in 1982,
wat aanleiding gaf tot een verhoging van het financiële tekort zonder de netto finan-
cieringsbehoefte te beïnvloeden; daardoor was de statistische afwijking in 1982 ge-
ringer. Die verschuiving van de betalingen tussen 1981 en 1982 verklaart eveneens
waarom de verhoging van het financiële tekort van de overheid tussen 1981 en 1982
(fr. 42 miljard) duidelijk hoger lag dan die van haar netto financieringsbehoefte
(fr. 29 miljard) 1. .

1 Bij gebrek aan informatie over eventuele verschuivingen van betalingen tussen 1982 en 1983,
werd verondersteld dat een dergelijk verschijnsel zich niet meer zou voordoen.
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B. Belangrijkste ontwikkelingen

Aan de hand van tabel 24 kunnen volgende belangrijke vaststellingen
worden gedaan :

a) Het financiële tekort van de overheid (met uitzondering van de sub-
sectoren cc Gemeenschappen en gewesten » en cc Sociale zekerheid ») steeg
van fr. 492 miljard in de eerste tien maanden van 1981 tot fr. 520 miljard in
1982 [kolom (e) van tabel Zd]. Die stijging met fr. 28 miljard vloeit voort uit
de verhoging van het Schatkisttekort, van fr. 437 tot fr. 483 miljard. De
lokale overheid daarentegen, die in de eerste tien maanden van 1981 nog
te kampen had met een financieel tekort van fr. 23 miljard, boekte een
financieel overschot van fr. 2 miljard.

b) Voor het gehele jaar, en rekening houdend met de subsectoren cc Ge-
meenschappen en gewesten » en cc Sociale zekerheid », zou het financiële
tekort van de overheid opgelopen zijn van Fr .. 565 miljard in 1981 tot fr. 607
miljard in 1982.

Het financiële tekort verhoogde aldus met fr. 42 miljard, vermits de in-
krimping van het tekort van de lokale overheid meer dan gecompenseerd
werd door een vergroting van dat van de overige subsectoren. Met name
het financiële tekort van de Schatkist is opgelopen van fr. 454 miljard in
19tH tot fr. 509 miljard in het verslagjaar. De groei van de officiële Rijks-
schuld (tabeI24.1) was nog groter in 1982, namelijk fr. 646 miljard; die groei
vloeit echter voor een deel voort uit verrichtingen die niet leiden tot geld-
bewegingen (tabel 24.2) en die in het verslagjaar zeer belangrijk waren.
De diverse soorten nieuwe verplichtingen waarmee het werkelijk te finan-
eieren tekort werd gedekt, hebben zich op de volgende wijze ontwikkeld
(tabel 24.3) :

- De nieuwe verplichtingen van de Schatkist in Belgische franken,
exclusief het directe en indirecte beroep van de Schatkist op de Bank, ste-
gen van fr. 168 miljard in 1981 tot fr. 258 miljard. Zij vertegenwoordigden
in 1982 dus ruim de helft van het totale financiële tekort van de Schatkist,
wat het jaar voordien niet het geval was geweest. Zowel de gevestigde als
de vlottende schuld in Belgische franken stegen meer in 1982 dan in 1981.

- Per saldo zijn de nieuwe verplichtingen van de Schatkist die aan-
leiding gaven tot een schepping van liquiditeiten, tussen 1981 en 1982
teruggelopen, namelijk van fr. 286 tot fr. 251 miljard: de toename van de



schuld in buitenlandse valuta's was in 1982 belangrijker dan in 1981, maar
die van de portefeuille schatkistcertificaten in het bezit van het Rentenfonds
en gefinancierd door de Bank bleef beperkt tot fr. 31 miljard, tegen fr. 72
miljard het jaar voordien. Het plafond van de bijzondere bijstand van de
Bank aan het Rentenfonds, waarmee deze instelling de genoemde porte-
feuille Iinanciert, werd verhoogd, namelijk van fr. 150 miljard op 31 de-
cember 1981 tot fr. 170 miljard op 26 januari 1982 en tot fr. 190 miljard
op 4 mei 1982. Aan het eind van het jaar bleef op dat plafond een marge
van fr. 9 miljard beschikbaar.

c) De groei van het financiële tekort van de subsector « Overige cen-
trale overheid » - van fr. 46 tot fr. 57 miljard voor het hele jaar - vloeit
vooral voort uit een belangrijke verhoging van de hulp aan de nationale
sectoren die in moeilijkheden verkeren, vooral aan de staalbedrijven. Het
tekort van 1982 zou nog veel groter zijn geweest indien men geen rekening
had gehouden met de vorderingen die de overheid bezit ten gevolge van
de niet-betaling, door bepaalde bedrijven, van de op de lonen en wedden
van hun personeel ingehouden bedrijfsvoorheffing.

De vermindering van het financiële tekort van de lokale overheid, van
fr. 65 miljard in 1981 tot fr. 40 miljard in 1982, kan door verscheidene fac-
toren worden verklaard : de belangrijkste zijn de vermindering van' de in-
vesteringen, de uitkering, door de Schatkist, van de gemeentelijke en pro-
vinciale belastingen die voor rekening van de gemeenten en provincies wer-
den ingekohierd (zoals reeds gezegd in hoofdstuk V, was in die inkohierin-
gen in 1981 een grote achterstand opgelopen, die in 1982 werd goedge-
maakt), en, in mindere mate, de aflossing, door het Rijksinstituut voor
Ziekte- en Invaliditeitsverzekering, van een deel van zijn schulden aan de
openbare centra voor maatschappelijk welzijn, wat de gemeenten in staat
heeft gesteld hun subsidies aan die centra te verminderen.
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Tabel 24.1

OFFICIELE STAND VAN DE RIJKSSCHULD

(Miljarden franken)

Schuld in Belgische franken Schuld
in buitenlandse valuta's ä

Einde periode Indirecte I
Eind-

Directe sch uld I schuld Directe I Indirecte I totaal

Gevestigdel Vlottende (geves- Totaal

I
schuld schuld Totaal

tigde) 1
1

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
1981 ........................... 1.127 702 222 2.051 384 4 388 2.439
1982 ........................... 1.184 934 325 2.443 637 5 642 3.085

Bron : Ministerie van Financiën, Bestuur der Thesaurie.
1 Sehu1d uitgegeven door sommige overheidsinstellingen, maar waarvan de rente en de aflossing ten laste vallen van de

begroting van de Rijksschuld. Voor 1982 inclusief het deel van de, schulden van de Intercommunale Verenigingen voor
Autowegen door het Wegenfonds overgenomen krachtens de wet van 2 juli 1981 en het Koninklijk Besluit van 10 decam,
ber 1981, d.w.z. het totaal van deze schulden met uitzondering van de leningen van de Autosnelweg ES.

2 Exclusief de intergouvernementele schulden voortvloeiend uit de oorlog 1914·1918.



Tabel 24.2

VERANDERINGEN VAN DE RIJKSSCHULD DIE VOOR DE SCHATKIST
AANLEIDING GAVEN TOT GELDBEWEGINGEN

(Miljarden [ranken)

I
1979 1980

I
1081 I 1!J82

I

1. Veranderingen van de Rijksschuld l + 21'2 + 318 + 48'2 + 646

'2. Verrichtingen zonder geldbewegingen :.
a) Schatkistcertificaten in het bezit

van het Internationale Monetaire
Fonds 2 ................................. ... + 17 + 7 + 7

b) Gevestigde schuld in Belgische
franken van de Intercommunale
Verenigingen voor Autowegen over-
genomen door het Wegenfonds ...... - - - + 96

c) Wisselkoersverschillen 3 ............ ... + 4 + '21 + 34

Totaal '2 ... . .. + '21 + '28 + 137

3. Saldo (= 1 - '2) 4 ..................... + '212 + '297 + 454 + 509

1 Volgens tabel 24.1.
2 De afgifte van schatkistcertificaten aan het Internationale Monetaire Fonds voor de gedeeltelijke storting van de ver-

hogingen van het Belgische quotum geeft uiteraard geen aanleiding tot een thesaurie-ontvangst j de overige veranderiu-
gen in de portefeuille van het Fonds, die gepaard gaan met zijn ve-rrichtingen in Belgische franken, hebben, overeen-
komstig de wettelijke en conventionele bepalingen die van kracht zijn, ontvangsten en uitgaven bij de Nationale Bank
van België en niet bij de Schatkist tot gevolg.

3 De wisselkoersverschillen stemmen overeen met het verschil tussen, enerzijds, de tegenwaarde in Belgische franken van
de leningen in buitenlandse valuta's die voorkomt in de officiële stand van de Rijksschuld, waar ze berekend is op basis
van de spilkoersen of de wisselkoeren op de datum van de stand en, anderzijds, het bedrag Belgische franken dat de
Schatkist werkelijk heeft ontvangen ten gevolge van die Ieningen in buitenlandse valuta's.

4 Voor nadere bijzonderheden wordt veewezen naer tebel 24.3.
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Tabe124.3

NIEUWE VERPLICHTINGEN VAN DE SCHATKIST

(Miljarden franken)

Veranderingen in de schulden
die aanleiding gaven tot Veranderingen van de overige

schepping van liquiditeiten door de schulden in Belgische franken
Nationale Bank van België

Schatkist-
certifiee-

ten in het
Schat- bezit Schuld Eind-
kisteer- van het in totaal
tificaten Renten- buiten- Vlottende Gevestigdein het fonds en landse Totaal

schuld schuld
Tot.al

bezit van geIinan- valuta'sde Bank oierd l(marge) door voor-
schotten
van de
Bank

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

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

1981 ........................... ... + 72 +214 +286 +142 + 26 +168 +454

1982 ........................... ... + 31 +'220 +251 +193 + 65 +258 +509

l Aangeaien hun opbrengst door de Schatkist aan de Nationale Bank van België wordt afgestaan tegen Belgische, franken,
geven deze leningen in buitenlandse valuta's eveneens aanleiding tot een liquiditeit.sschepping door deze laatste.





HOOFDSTUK VIII

FINANCIELE MARKTEN EN RENTETARIEVEN



Tabel 25 BRUTOBEHOEFTEN AAN MIDDELEN VAN DE PARTICULIEREN,
DE VENNOOTSCHAPPEN EN DE OVERHEID EN DEKKINGSELEMENTEN

(Miljarden franken)

1974 1975 1976 1977 I 1978 1979 1980

774

354

6133

I-'

~

1. Brutobehoeften aan middelen .

2. Dekkingselernenten :
Op de binnenlandse markten beschikbare mid-
delen :

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

min
2.12 Vorming van financiële activa andere

dan in Belgische franken ..
2.13 Toeneming van de bankbiljetten in

het bezit van de particulieren en de
vennootschappen .

2.14 Toeneming van de geblokkeerde (mo.
net.aire 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 onder
2.5 .

2.3 Statistische aanpassing

2.4 (= '2.1 + 2.2 + 2.3) Totaal ..

Overige :
2.5 Toeneming van de verplichtingen in

buitenlandse valuta's van de openbare
sector l ..

2.51 van de Schatkist ..
2.52 van de rest van de openbare sector 2

2.53 (= 2.51 + 2.52) Totaal ..

2.6 Toeneming van het binnenlandse beroep
op de Nationale Bank van België .........

3. (= 1 - 2.4 = 2.53 + 2.6) Schaarste aan
middelen op de binnenlandse markten .

266 1 350 1 448 1 472 1 504 1 591 1 649

295 1 371 1 437 1 469 1 432 1 463 1 437

-(

13

Eerste 10 maanden
1981

1981 1982 v

-( 17) 1-( 33) 1-(

6563

497

217) i-( 169) -( 151)

582

14) 1-( 38) 1-( 31) 1-( il3) 1-( 12) 1-( 68) 1-( 60) 1-(

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

276 1 321

16
21

271 1 360

59
20

16) 1-( 28) 1-(

2) 1-( ... ) 1-(

388! 408

31 1 53

21) 1-(

4) 1-(

395

9) 1-( 4) 1-( 3) 1-(- 4) 1-( ... )

383 1 373

3) 1-( ... ) 1-( 3) 1-(- 1)

359 1 333

1-<- 4)

I 360

72 86 I 109
1 30 - 17 5 45

. 431 I 450 474-----s27

17
5

2
234

507

6
214

387

I

1

I
2 - 1 - 1 12 42 92 214 I 170 I 204

___ 1_1- 1 2 4 ... 30 52 77 53 38 I

1 - 3 1 3 12 72 144 291 223 I 242

4 1- 7 41 38 42 45 - 22 102 79 1- 16

302 I
I

5 10

406

1

54 117 122

381

22642 41

1 Zowel rechtstreeks in het buitenland aangegaan als via financiële instellingen van de privé-sector,
2 Gezamenlijke overheid andere dan de Schatkist, overheidsbedrijven en openbare kredietinstellingen.
3 :\Iet uitzondering van de sociale zekerheid, de gemeénscheppen en de gewesten.
4 l\Iet inbegrip van de sociale zekerheid, de gemeenschappen en de gewesten.
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COMMENTAAR BIJ TABEL 25 :

BRUTOBEHOEFTEN AAN MIDDELEN VAN DE PARTICULIEREN,
DE VENNOOTSCHAPPEN EN DE OVERHEID
EN DEKKINGSELEMENTEN

A. Methodologie

a) Tabel 25 geeft weer via welke kanalen de brutobehoeften aan middelen van
de gezamenlijke binnenlandse sectoren konden worden gedekt. In rubriek 1 worden
vooreerst de nieuwe verplichtingen van de verschillende sectoren samengeteld : daar-
toe heeft men, met omkering van de tekens, het totaal gemaakt van de nieuwe ver-
plichtingen van de particulieren en vennootschappen (rubriek 1.22 van tabel 21) en
van het netto financiële tekort van de overheid (rubriek 2.2 van tabel 21).

In de elementen die het mogelijk hebben gemaakt die behoeften aan middelen
te dekken en die opgenomen zijn onder rubriek 2, kan - ex post - een onderscheid
worden gemaakt tussen, enerzijds, de middelen die « spontaan Il of « autonoom ))
beschikbaar waren op de binnenlandse markten en, anderzijds, die waarop slechts een
beroep werd gedaan omdat de eerste ontoereikend waren en die bijgevolg de uit-
drukking zijn van de schaarste aan middelen op die markten.

b) Van de eerste groep maken onder meer deel uit de middelen in Belgische
franken die de ingezetenen - particulieren en vennootschappen - direct of indirect
(via de vorming van deposito's in franken bij buitenlandse financiële instellingen, die
deze laatste opnieuw in België beleggen) ter beschikking stellen van de binnenlandse
markten (rubriek 2.1 van tabel 25).

Om het bedrag van die middelen te bepalen, is als volgt te werk gegaan :

- Men is uitgegaan van de totale vorming van financiële activa door de parti-
culieren en vennootschappen, met uitzondering van de netto handelsvorderingen
op het buitenland ontstaan naar aanleiding van uit- of invoer en niet gemobiliseerd
bij de banken (rubriek 2.11 van tabel 25, ontleend aan tabel 21, rubriek 1.212).
Het niet in aanmerking nemen van deze vorderingen berust op louter pragmatische
gronden; zoals vermeld in de toelichting bij tabel 15, kon hun bedrag voor de
meest recente periode nog niet voldoende nauwkeurig worden geraamd en kon het
dus ook niet opgenomen worden in de cijfers voor de eerste tien maanden van 1982.
Of dat bedrag al dan niet in aanmerking wordt genomen, beïnvloedt overigens geens-
zins het saldo van de op de binnenlandse markten beschikbare middelen, omdat het,
in voorkomend geval, ook bij rubriek 2.12 van tabel 25 dient gevoegd te worden, die,
zoals men hierna zal zien, in mindering wordt gebracht van het totaal van de finan-
ciële activa.

- Vervolgens heeft men van de totale vorming van financiële activa afgetrok-
ken: de vorming van financiële activa andere dan in Belgische franken (rubriek 2.12



van tabel 25), van activa in de vorm van bankbiljetten in het bezit van de particu-
lieren en de vennootschappen (rubriek 2.13) en van activa die de financiële instellin-
gen hebben gebruikt om geblokkeerde (in geval van de invoering van een monetaire
reserve) en vrije tegoeden aan te leggen bij de Bank (rubriek 2.14). Deze laatste
twee soorten van activa mogen hier niet in aanmerking worden genomen, omdat
het geen werkmiddelen zijn die de financiële instellingen, andere dan de Bank,
kunnen gebruiken om hun kredietverlening te financieren.

Tot de categorie van middelen die spontaan op de binnenlandse markten worden
aangeboden, kunnen tevens sommige vormen van kapitaalinvoer gerekend worden
die hoe dan ook zouden plaatshebben, ongeacht of de middelen op die markten
schaars of overvloedig zijn; men denke bijvoorbeeld aan de oprichting of de uit-
breiding van zetels van buitenlandse vennootschappen in België of aan de buiten-
landse participaties in bestaande Belgische vennootschappen. Toch kan het onder-
scheid tussen die spontane kapitaalinvoer en de andere slechts op een enigszins
arbitraire manier doorgevoerd worden : met name werd hier van de veronderstelling
uitgegaan dat alle kapitaalinvoer spontaan plaatshad, behalve de leningen in bui-
tenlandse valuta's opgenomen door de openbare sector. Die pragmatische benadering
ex post houdt evenwel in dat bij de als spontaan bestempelde bewegingen eveneens
kapitaalstromen voorkomen die in feite geïnduceerd zijn, bijvoorbeeld door rente-
stijgingen toe te schrijven aan de schaarste aan middelen ex ante, maar die als
zodanig moeilijk te kwantificeren zijn. Zo gedefinieerd, omvatten de spontane kapi-
taaltoevloeiingen opgenomen onder de rubriek 2.2 van tabel 25 : de veranderingen
van de brutoverplichtingen van de privé-bedrijven tegenover het buitenland en in
buitenlandse valuta's tegenover de Belgische financiële instellingen - die als kanaal
kunnen fungeren voor uit het buitenland afkomstige kapitalen -, de wijzigingen
in de nettoverplichtingen in buitenlandse valuta's tegenover België en het buitenland
van de financiële instellingen uit de privé-sector en die in de nettoverplichtingen
in Belgische franken tegenover het buitenland van de financiële instellingen en van de
overheid, met uitzondering van de verplichtingen welke geacht worden de tegenpost
te zijn van de vorming van financiële activa in franken in het buitenland (vorming
die reeds in rubriek 2.1 is opgenomen).

c) Van de tweede groep dekkingselementen [die waarop slechts een beroep werd
gedaan omdat de onder punt b) vermelde middelen ontoereikend waren] maken
deel uit: de leningen in buitenlandse valuta's opgenomen door de openbare sector
(rubriek 2.53 van tabel 25) en het beroep van de binnenlandse sectoren op het her-
disconto en de voorschotten van de Bank in haar hoedanigheid van « laatste uitlener lJ

(rubriek 2.6); zoals reeds beklemtoond, gaat men ervan uit dat die elementen de
uitdrukking zijn van de schaarste aan middelen die - ex post - op de binnenlandse
markten bestond. Per definitie dienen beide groepen dekkingselementen samen,
afgezien van een statistische aanpassing, precies overeen te stemmen met het geheel
van de bruto middelenbehoeften, aangezien het aanbod yan middelen ex post nood-
.zakelijkerwijze gelijk moet zijn aan de vraag. Daar sommige elementen - met name
die welke tot de tweede groep behoren - afgezonderd werden om de schaarste
aan middelen tot uiting te doen komen, kan die schaarste (rubriek 3) rechtstreeks
berekend worden door de som te maken van de betrokken elementen (rubriek 2.53
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+ rubriek 2.6); op grond van de hiervoor vermelde identiteit, kan ze echter ook
indirect verkregen worden, namelijk door van het totaal van de brutobehoeften
aan middelen (rubriek 1) de gezamenlijke op de binnenlandse markten beschikbare
middelen (rubriek 2.4) af te trekken.

d) Tabel 25.1 heeft betrekking op dezelfde periode als de laatste kolom van
tabel 25, namelijk de eerste tien maanden van het verslagjaar; voor de meeste van haar
rubrieken beschikt men echter over gegevens voor het gehele jaar. De voornaamste
ontwikkelingen in 1982 zullen dan ook worden toegelicht op basis van tabel 25.2
die deze periode bestrijkt. Toch is de samenstelling van tabel 25.2 dezelfde als die
van tabel 25.1; de hierna volgende methodologie is dan ook zowel op de ene als op
de andere toepasselijk.

De sectoren die in de verschillende kolommen van tabel 25.1 en tabel 25.2
zijn opgenomen, zijn niet dezelfde als die waarvan sprake is geweest in hoofdstuk V :
de cc Schatkist li is een subsector van de overheid; de cc Niet elders vermelde openbare
sector li bevat de overheid andere dan de Schatkist en ook vennootschappen, met
name de overheidsbedrijven; de cc Financiële instellingen li zijn ook vennootschappen.
De reden waarom de Schatkist, de niet elders vermelde openbare sector en de finan-
ciële instellingen apart beschouwd werden, is de volgende : het zijn de enige sectoren
die, in het Belgische financiële bestel, toegang hebben tot de geldmarkt, waarbij zij de
mogelijkheid hebben, direct of indirect, een beroep te doen op de laatste kredietgever.
De schaarste aan middelen werd nu op een zodanige wijze gedefinieerd, dat ze
noodzakelijkerwijze dient gedekt te worden door een beroep op die markt. Bijgevolg
zijn de drie bovengenoemde sectoren de enige die - steeds per definitie - een tekort
aan middelen kunnen hebben. Men kan inderdaad eonstateren dat de algebraïsche som
van de eerste drie kolommen van rubriek 1 van tabel 25.1 (fr. 226 miljard) gelijk is aan
het bedrag dat opgenomen is in de laatste kolom van rubriek 3 Il Schaarste aan mid-
delen op de binnenlandse markten li van tabel 25.

Binnen de sector van de financiële instellingen werden de Luxemburgse banken
samengebracht met de Belgische banken, omdat zij, wanneer ze overtollige middelen
hebben in Belgische franken, gelijkaardige beleggingen doen op de Belgische geld-
markt als de Belgische banken zelf. Dat overschot van de Luxemburgse banken
heeft als voornaamste oorzaken, enerzijds, de terugkoop door de Bank van buiten-
landse valuta's voortvloeiend uit het overschot van het Groothertogdom op het
buitenland en, anderzijds, de vorming van deposito's in franken door Belgische
ingezetenen; een overschot aan middelen van de Belgische banken kan dezelfde
oorzaken hebben. De cc Overige sectoren en onbepaalde sectoren li, die gegroe-
peerd zijn in de voorlaatste kolom van tabellen 25.1 en 25.2, komen hierin hoofd-
zakelijk voor om het geheel boekhoudkundig in evenwicht te brengen, aangezien
hun transacties als zodanig nauwelijks betekenis hebben; het gaat immers om ver-
richtingen van de particulieren, van de vennootschappen (andere dan die welke in
de voorgaande kolommen werden opgenomen) en van het buitenland, die heterogene
sectoren zijn, alsook om transacties verricht door de sectoren uit de voorgaande
kolommen maar die niet aan één van hen kunnen toegerekend worden; er zij
evenwelopgemerkt dat het positieve bedrag dat onder rubriek 1 werd opgetekend,



erop wijst dat elke middelenschaarste noodzakelijkerwijze als tegenpost een overschot
heeft, eventueel zelfs in hoofde van het buitenland.

De diverse sectoren kunnen te maken hebben met een schaarste (-) of een over-
schot (+) aan middelen - rubriek 1 -, dit onder meer om de volgende redenen :
de Schatkist en de niet elders vermelde openbare sector hebben af te rekenen met
een schaarste wanneer hun netto-uitgiften van overheidsfondsen in Belgische franken
(rubrieken 1.11 voor de Schatkist, 1.12 voor de niet elders vermelde openbare sector)
ontoereikend zijn om hun begrotingstekort te dekken; hunnerzijds hebben de finan-
ciële instellingen te maken met een schaarste of een overschot naarmate de middelen
die zij van hun cliënteel aantrekken - voor de openbare kredietinstellingen, met inbe-
grip van hun gezamenlijke netto-uitgiften van overheidsfondsen in Belgische franken
(rubriek 1.12)- lager of hoger zijn dan de overheidsfondsen in Belgische franken die
zij verwerven en de kredieten die zij toestaan aan de particulieren en niet-financiële
vennootschappen.

Uit rubriek 1 « Schaarste (-) of overschot (+) aan middelen II van tabellen 25.1
en 25.2 blijkt dat een totale schaarste aan middelen een saldo kan zijn van schaarsten
in sommige sectoren en van overschotten in andere. Rubriek 2 « Tegenposten II toont
vervolgens aan hoe elke sector een beroep heeft gedaan op de geldmarkt om zijn
tekort te dekken of, integendeel, er zijn overschot aan middelen heeft aangeboden.

In de subrubrieken 2.11 tot 2.14 wijzen de tekens + en - erop dat de betrokken
sector, via de transactie die het voorwerp uitmaakt van de betrokken subrubriek,
middelen heeft verkregen afkomstig van andere sectoren (+) of aan die sectoren
middelen heeft verstrekt (-); voor ieder van die subrubrieken moet de som van de
voor de diverse sectoren opgenomen bedragen vanzelfsprekend gelijk zijn aannul.
Voor de subrubrieken 2.211 tot 2.213 geven de tekens + en - dezelfde aanwijzing,
zij het met dit verschil dat de diverse transacties die erin zijn opgetekend, plaats-
hebben tussen de openbare sector en de Bank, waarbij eerstgenoemde zich middelen
aanschaft bij laatstgenoemde (+) of, integendeel, haar terugbetaalt (-); dat verklaart
waarom de genoemde transacties sommige balansposten van de Bank wijzigen; deze
wijzigingen zijn opgenomen in de laatste kolom van tabellen 25.1 en 25.2. De
subrubrieken 2.221 en 2.222 hebben alleen betrekking op de financiële instellingen
en de Bank : een toegenomen beroep van de eerstgenoemde op het herdisconto of
op de voorschotten van de laatstgenoemde geeft aanleiding tot een teken + en een
kleiner beroep op een teken -.

In rubriek 3 « Overige transacties van de Nationale Bank van België II tenslotte
zijn de transacties opgenomen die, in de balans van de Bank, de tegenpost zijn van
haar transacties die opgetekend zijn onder rubrieken 2.214 en 2.223.

e) In tabel 25.3 wordt, in een eerste kolom, het overschot aan middelen van de
financiële instellingen dat voorkomt in de derde kolom van rubriek 1 van tabel 25.2,
onderverdeeld per maand, terwijl in de volgende kolommen de bijdragen, die de
verrichtingen van de openbare sector en van de Bank geleverd hebben tot die maan-
delijkse overschotten (of schaarsten), zijn vermeld. Het totaal, voor de twaalf
maanden, van ieder van de kolommen die betrekking hebben op die bijdragen, stemt
overeen met één of meer rubrieken van tabel 25.2 en wel als volgt :
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- kolom « Schaarste of overschot aan middelen van de Schatkist en van de niet
elders vermelde openbare sector II : rubriek l, som van de eerste twee kolommen met
tegengestelde tekens (deel van de behoeften aan middelen van die sectoren dat gedekt
werd door een beroep op de geldmarkt); .

- kolom « Afstand, door de openbare sector, van door hem geleende buiten-
landse valuta's II : rubriek 2.14, voorlaatste kolom;

- kolom ((Interventies van de Nationale Bank van België II : rubriek 3.1;

- kolom ((Bankbiljetten II : rubriek 3.2;

- kolom ((Overige II : rubriek 3.3.

Er zij nog op gewezen dat het totaal van de transacties op de valutamarkt
overeenstemt met de totale netto-aankopen (-) of nettoverkopen (+) van buiten-
landse valuta's door de privé-sector en van die door de openbare sector voor zijn
lopende verrichtingen met het buitenland.

f) Tabel 25.4 « Voornaamste bestanddelen van de liquiditeit van de financiële
instellingen II geeft, enerzijds, de portefeuille schatkist- en Rentenfondscertificaten
in Belgische franken voor ten hoogste een jaar [kolom (a)] en, anderzijds, de marges
die beschikbaar zijn op de herdiscontoplafonds [kolom (d)] 1) van de openbare krediet-
instellingen, 2) van de banken en 3) van de privé-spaarkassen. Het verloop van die
twee bestanddelen ondergaat de invloed van de overschotten en schaarsten aan
middelen van de drie betrokken categorieën financiële instellingen, maar eveneens,
wat het tweede bestanddeel betreft, van de wijzigingen in de herdiscontoplafonds.

De verandering, tussen 1981 en 1982, van kolom (a) stemt, voor iedere categorie
van instellingen, overeen met rubriek 2.11 van tabel 25.2; die van kolom (c) « Geher-
disconteerde wissels )) - waarvan het bedrag, samen met dat van de herdiscontopla-
fonds [kolom (b)], de op deze plafonds beschikbare marges bepaalt - verschilt daaren-
tegen voor de banken van rubriek 2.221 van tabel 25.2 : deze laatste houdt immers
rekening met het geheel van de wissels die door deze instellingen bij het Herdiscon-
tering- en Waarborginstituut en bij de Bank werden geherdisconteerd, terwijl ko-
lom (c) van tabel 25.4het deel van de geherdisconteerde « Credit expart »<wissels niet
opneemt dat aangerekend werd op het daartoe speciaal door de Bank aan het Her-
discontering- en Waarborginstituut toegestane plafond en dat bijgevolg de op de
plafonds van de banken beschikbare marges niet heeft aangetast.

Tabel 25.4 vermeldt in kolom (e) eveneens de gebruiksgraad van de herdisconto-
plafonds (de verhouding tussen de geherdisconteerde wissels enerzijds en de her-
discontoplafonds anderzijds). De gebruiksgraad van de banken is opgenomen in
grafiek 25.5, waar hij vergeleken wordt met het verschil tussen de rente van schat-
kistcertificaten voor drie maanden en de rente die het Herdiscontering- en Waarborg-
instituut toepast op de wissels met een resterende looptijd van drie maanden en die
in feite de kostprijs van de herdiscontering weergeeft; om dat verschil te berekenen
werden de lijsttarieven aangepast, daar ze, voornamelijk wat de betalingsmodaliteiten
betreft, onderling niet vergelijkbaar zijn; het tarief van de schatkistcertificaten wordt
immers toegepast na vervallen termijn, terwijlomgekeerd het tarief van het Herdis-
contering- en Waarborginstituut vooraf wordt toegepast.



B. Belangrijkste ontwikkelingen

Aan de hand van tabel 25 kunnen volgende belangrijke vaststellingen
worden gedaan :

a) In de eerste tien maanden van het verslagjaar was de schaarste
aan middelen op de binnenlandse markten aanmerkelijk geringer dan in
het voorafgaande jaar : van fr. 302 miljard in 1981, liep ze terug tot
fr. 226 miljard in 1982. Deze teruggang kan worden toegeschreven aan
diverse factoren :

- in de eerste plaats was het totaal van de brutobehoeften aan
middelen van de binnenlandse sectoren ongeveer fr. 43 miljard kleiner
dan in 1981; de verdere stijging van het financiële tekort van de overheid
werd immers meer dan volledig gecompenseerd door de forse verminde-
ring van de nieuwe door de particulieren en vennootschappen aangegane
verplichtingen;

- bovendien werden die behoeften in ruimere mate gedekt door
de vorming van financiële activa in Belgische franken door de ingezetenen;
niet alleen nam de totale vorming van financiële activa met fr. 10 mil-
jard toe, maar bovendien nam een geringer deel ervan de vorm aan van
activa andere dan in Belgische franken. Het relatieve aandeel van de
vorming van financiële activa in Belgische franken in de dekking van
de totale behoeften, dat gedurende de hele door de tabel bestreken periode
van jaar tot jaar was verminderd, zou in 1982 opnieuw toegenomen zijn, nl.
van 51 tot 59 pct.;

- ten slotte zou de ((autonome » kapitaalinvoer ongeveer fr. 6 miljard
hebben bedragen, tegen een uitvoer van circa fr. 2 miljard in 1981.

b) De vermindering van de schaarste is uitsluitend tot uiting gekomen
in het verloop - een vermindering in 1982, volgend op een vermeerdering
in het voorafgaande jaar - van het beroep van de binnenlandse sectoren
op het herdisconto en op de voorschotten van de Bank, aangezien de
openbare sector - in feite uitsluitend de Schatkist - nog meer nieuwe
verplichtingen in buitenlandse valuta's aanging dan in 1981.

c) Tussen eind oktober en eind december 1982 nam de schaarste uit-
breiding en steeg ze van fr. 226 tot 302 miljard (som van de eerste drie
kolommen van rubriek 1 van tahellen 25.1 en 25.2). Zoals uit deze rubriek

180



181

blijkt, hadden alleen de Schatkist en de niet elders vermelde openbare sec-
tor in 1982 af te rekenen met een schaarste aan middelen. De gezamenlijke
financiële instellingen boekten daarentegen een aanzienlijk overschot.

d) Dat overschot kwam hoofdzakelijk tot uiting bij de openbare krediet-
instellingen en bij de banken; de bijkomende middelen van de financiële
instellingen, onder meer teweeggebracht door het financiële tekort van de
overheid, werden slechts zeer gedeeltelijk opgeslorpt door nieuwe kredie-
ten verstrekt aan de particulieren en vennootschappen - fr. 21 miljard
tijdens de eerste tien maanden (tabel 23), waarvan fr. 36 miljard verleend
door de openbare kredietinstellingen en fr. 3 miljard door de privé-spaar-
kassen, terwijl het uitstaande bedrag van de door de Belgische banken
verleende kredieten met fr. 18 miljard daalde - en door de verhoging van
de portefeuille overheidsfondsen in Belgische franken voor meer dan een
jaar - fr. 78 miljard tijdens de eerste tien maanden (som van de eerste
twee kolommen van tabel 22.3), waarvan fr. 38 miljard bij de Belgische
banken en fr. 45 miljard bij de privé-spaarkassen. De openbare kredietin-
stellingen hebben hun overschot aangewend om in te schrijven op certifi-
eaten in Belgische franken voor ten hoogste een jaar (rubriek 2.11 van tabel
25.2); de banken gaven aan het grootste deel van hun overschot dezelfde
bestemming en maakten van het surplus gebruik om het uitstaande be-
drag geherdisconteerde wissels te verminderen (rubriek 2.221).

e) Tabel 25.3 toont aan hoe overwegend de invloed is geweest die
gedurende het hele verslagjaar van de kastoestand van de Schatkist (en
van de niet elders vermelde openbare sector) op die van de financiële
instellingen uitging. Gedurende de maand waarin de transacties op de
valutamarkt de grootste vernietiging van Belgische franken veroorzaakten
(maart), beschikten de financiële instellingen niettemin over een overschot
aan middelen, vooral wegens de gelijktijdige schaarste bij de Schatkist.
De maanden waarin het overschot van de financiële instellingen het grootst
was (augustus en september) waren eveneens die waarin de schaarste
van de Schatkist het hoogste pei] van het jaar bereikte. Omgekeerd, waren
de enige maanden waarin de financiële instellingen te maken kregen met
een werkelijk zeer grote schaarste (oktober en december), ook de enige
waarin de Schatkist een overschot had.

f) Zoals reeds gezegd, vertoonde de niet elders vermelde openbare
sector in 1982 een schaarste aan middelen die hij niet volledig kon dekken
door de opbrengst van de cessie van leningen in vreemde valuta's (rubrie-



ken 2.14 en 2.213 van tabeI25.2); het saldo moest gedekt worden door een
vermindering van zijn tegoeden in eertilicaten van de Schatkist en van het
Rentenfonds.

g) De inschrijvingen op certificaten door de financiële instellingen en
de inningen waarvan zopas sprake was vanwege de niet elders vermelde
openbare sector, bezorgden de Schatkist per saldo middelen voor een be-
drag van fr. 198 miljard (eerste kolom van rubriek 2.11 van tabel 25.2).
Toch was dit bedrag aanzienlijk kleiner dan dat van haar schaarste aan
middelen. Om het saldo te Iinancieren, was de Schatkist verplicht een be-
roep te doen op de laatste uitlener, wat ze in 1982 bijna volledig deed
door aan de Bank de opbrengst van leningen in buitenlandse valuta's af te
staan (rubriek 2.213); het bedrag van deze laatste, nI. fr. 220 miljard,
stelde de Schatkist in staat het beroep op de Bank via het Rentenfonds
(rubriek 2.212) te beperken tot fr .. '31 miljard.

h) Zoals blijkt uit tabel 25.4, vormen de certificaten in Belgische fran-
ken voor ten hoogste een jaar het overheersende bestanddeel van de
liquiditeit van de financiële instellingen. In de loop van de laatste jaren
steeg hun bedrag immers aanzienlijk. Dit laatste is wellicht in belangrijke
mate de weerspiegeling van het feit dat de financiële instellingen de over-
heidsfondsen in Belgische franken de rug toekeerden; het verloop van de
rentetarieven in de jongste jaren was over het algemeen immers geken-
merkt door het hogere peil van de korte rente ten opzichte van de lange
rente, terwijl deze laatste het voorwerp was van hausseverwachtingen,
waardoor de aankoop van overheidsfondsen eveneens werd ontmoedigd. In
de laatste maanden van het verslagjaar sloeg de toestand op dat gebied om,
maar dat gebeurde te laat om de cijfers voor het gehele jaar merkbaar te
beïnvloeden.

i) Wanneer zij een overschot aan middelen hebben, kunnen de Bel-
gische banken - de overige financiële instellingen kunnen dat nauwelijks
- het bedrag van hun geherdisconteerde wissels verminderen en aldus de
beschikbare marges op hun plafonds opnieuw uitbreiden in plaats van hun
portefeuille certificaten te verhogen. Hun keuze tussen deze twee bestem-
mingen wordt beïnvloed door het verschil tussen het rendement van de
certificaten en de kostprijs van de herdiscontering. Wanneer dat verschil
aanmerkelijk toeneemt, worden de Belgische banken er immers toe aange-
zet hun herdiscontoplafonds intensiever aan te spreken om in te schrijven
op certificaten; wanneer het verschil daarentegen vermindert of ontoe-
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reikend lijkt, worden ze niet of onvoldoende aangezet om tot een dergelijke
arbitrage over te gaan. Dit gedrag van de banken wordt geïllustreerd
in grafiek 25.5. Zo ging de duidelijke inkrimping van het verschil in het
voordeel vanhet rendement van de certificaten in het tweede kwartaal van
1980 gepaard met een eveneens duidelijke daling van de gebruiksgraad van
hun herdiscontoplafonds; vervolgens vertoonde het verschil de neiging toe
te nemen alvorens zich tot november 1981 te handhaven op een hoog peil;
toen steeg de gebruiksgraad van de herdiscontoplafonds van de ban-
ken opnieuw, en vervolgens bleef hij tot het eind van het jaar op een
hoog peil. Na in december 1981 duidelijk te zijn verzwakt, bleef het ver-
schil betrekkelijk gering in 1982 en verdween het zelfs aan het einde van
het derde kwartaal, wat gepaard ging met een forse vermindering van de
gebruiksgraad van de plafonds van de banken; in de loop van het vierde
kwartaal werd het echter opnieuw positief, wat in ruime mate bijdroeg tot
de stijging van de gebruiksgraad van de betrokken plafonds in die periode.

De herdiscontoplafonds van de gezamenlijke financiële instellingen
werden van fr. 117 miljard eind 1981 op fr. 126 miljard gebracht een jaar
later: die verhoging vloeide voort uit de toepassing van de normale regels
voor de trimestriële aanpassing van de plafonds, zonder dat de berekenings-
wijze ervan werd gewijzigd. Voorts zij erop gewezen dat het nieuwe stelsel,
op 1 december 1981 voor de duur van een jaar van kracht geworden en
bedoeld om de voortzetting te vergemakkelijken van de financiering, door
de Pool Creditexport, van de op middellange termijn betaalbare uitvoer, op
1 december 1982 voor een nieuwe periode van een jaar werd verlengd.



Tabel 25.1 SCHAARSTE (-) OF OVERSCHOT (+) AAN MIDDELEN VAN DE DIVERSE SECTOREN EN HUN TEGE~POSTEN
(Eerste tien maanden van 1982 in miljarden franken)

Schatkist

I
1 Financiële instellingen i
! I waarvan I OverigeNiet elders I I sectoren en

vermelde I I I onbepaalde
openbare I Totaal lOpenbare I Belgische en Privé- I sectoren

sector I I krediet- I Luxemburgse spaarkassen I
instellingen banken

Totaal over-
eenstemmend

met de
wijzigirigen

in de balans-
posten van de

Nationale
Bank van

België

~
00~

1. Schaarste (-) of overschot (+) aan middelen :
(= transacties buiten de geldmarkt) ..
waarvan :
1.1 Overheidsfondsen in Belgische franken l :

1.11 Staatsfondsen 2 .

1.12 Overige overheidsfondsen 3 .

1.2 Tegoeden van de particulieren bij het Bestuur
der Postchecks .

2. Tegenposten (= transacties op de geldmarkt) :
2.1 Transacties met subjecten andere dan de laatste

uitlener :
2.11 Cert ificaten in Belgische franken voor ten

hoogste een jaar l 4 ..

2.12 Daggeld : - gewaarborgd (nettobedragen)
- buiten protocol ..

2.13 Interbankenmarkt .
2.14 Buitenlandse valuta 's geleend door de open-

bare sector en afgestaan op de valutamarkt
2.15 Totaal ..

2.2 'I'ransacties met de laatste uitlener :
2.21 Transacties van de openbare sector met de

Nationale Bank van België :
2.211 Schatkistcertificaten afgestaan aan de

Nationale Bank van België .
2.212 Schatkistcertificaten afgestaan aan

het Rentenfonds en door dit laatste
gefinancierd met de bijzondere bij-
stand van de Nationale Bank van
België .

2.213 Buitenlandse valuta's geleend door
de open bare sector en afgestaan aan
de Nationale Bank van België ..

2.214 Totaal .
2.22 Beroep van de financiële instellingen op de

Nationale Bank van België :
2.221 Geherdisconteerde wissels .
2.222 Verkregen voorschotten .
2.223 Totaal .

3. Overige transacties van de Kationale Bank van België:
:3.1 Interventies op de valutamarkt 5 .

3.2 Bankbiljetten 6 ..

3.3 Overige t.ransact ies .
3.4 Totaal .

- 400

(+
(

(+

+ 180

81)
)

7)

n.b.

46

11

32

3

+

3

(n.b.)

6)

(n.b.)

82)

(n.b.)

2)

- 200
+ 3
+ 9

38

+ 180

+ 16

+ 204

(- 5)
(+ 12)

(n.b.)

+

+
+

+

43

+ 220

(- 56)
(+ 100)

(n.b.)

- 191

+ 6
- 185

(+ 88)

(- 4)
(+ 131)

(n.b.)

c- 97)
(+ 1)
( ... )
(+ 6)

(+
(-

(-

(+ 117) (+

(- 36)
(- 6)

(n.b.)

c- 81)
(+ 4)
( ... )
(- 5)

84) (-

(- 19)
c- 26)

(n.b.)

(+
(+
(
(-

(+

+ 226

c- 20)
t - 112)

(- 7)

2)
1)

)
2)

1) 38

+ 16

+ 204
+ 220 + 3

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

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

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

3 (-
3)
3)

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

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

+ 220

200
+ 3
+ 9

34
2

(-
(

1) I (- 37) I t - 3) I - - 34...) (+ 2) (...) - + 2 I
1) (- 35) (- 3) I - - 32

n.b.

32 (-

- 188 - 188n.b.

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

1 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.
2 Schatkistcertificaten voor meer dan een jaar en obligaties uitgegeven door de Schatkist.
3 Obligaties en kasbons uitgegeven door de niet elders vermelde openbare sector en door de openbare kredietinstellingen.
4. Ceeuüceten van de Schatkist en van het Rentenfonds.
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Tabel25.2 SCHAARSTE (-) OF OVERSCHOT (+) AAN MIDDELEN VAN DE DIVEBSE SECTOREN EN HUN TECENPOSTEN

(Jaar 1982 in nultarden franken)

I Financiële instellingen I Totaal over-
eenstemmend

met de
Niet elders I waarvan ! Overige wijzigingenvermelde I sectoren enSchatkist openbare i onbepaalde in de balans-

l'otaal Openbare Belgische en posten van de
sector I krediet- Luxemburgse

Privé- I sectoren Nationale
instellingen banken spaarkassen I Rank van

België

1. Schaarste (-) of overschot (+)aan middelen : I
(= transacties buiten de geldmarkt) .................. - 449 - 53 + 200 (+ 121) (+ 71) ( ... ) + 302 -
waarvan:
1.1 Overheidsfondsen in Belgische franken l :

1.11 Staatsfondsen 2 ................................. (+ 63) (n.b.) (n.b.) (n.b.) (n.b.) (n.b.) (- 63) -
1.12 Overige overheidsfondsen 3 ..................... - (n.b.) (n.b.) (n.b.) (n.b.) (n.b.) (n.b.) -

1.2 Tegoeden van de particulieren bij het Bestuur
der Postchecks .......................................... (- I) (n.b.) (n.b.) (n.b.) (n.b.) (n.b.) (+ 1) -

2. Tegenposten (= transacties op de geldmarkt) :
I2.1 Trarisacties met subjecten andere dan de laatste

uitlener :
2.11 Certifica.ten in Belgische franken voor ten

hoogste een jaar l 4 .............................. + 19S + 6 - 204 (- 125) (- 69) (- I) - -
2.12 Daggeld : - gewaarborgd (nettobedragen) - - - (- I) (+ 3) (+ 1) - -

- buiten protocol ............... - .. . . .. ( . .. ) ( . .. ) ( . .. ) ... -
2.13 Interbankenmarkt .............................. - - - (n.b.) (n.b.) (n.b.) - -
2.14 Buitenlandse valuta 's geleend door de open-

I

bare sector en afgestaan op de valutamarkt ... + 39 + S (+ S) ( - ) ( - ) - 47 -
2.15 Totaal ............................................. + 19S + 45 - 196 (- llS) (- 66) ( . .. ) - 47 -

2.2 Transacties met de laatste uitlener :
2.21 Transacties van de openbare sector met de

Nationale Bank van België :
2.2ll Schatkistcertificaten afgestaan aan de

Nationale Bank van België ............ .. . - - ( - ) ( - ) ( - ) - ...
2.212 Schatkistcertificaten afgestaan aan

het Rentenfonds en door dit laatste Igefinancierd met de bijzondere bij-
stand van de Nationale Bank van
België .................................... + 31 - - ( - ) ( - ) ( - ) - + 31

2.213 Buitenlandse valuta's geleend door
de openbare sector en afgestaan aan
de Nationale Bank van België ...... + 220 + S - 3 (- 3) ( - ) ( - ) - + 225

2.214 Totaal .................................... + 251 + S - 3 (- 3) ( - ) ( - ) - + 256
2.22 Beroep van de financiële instellingen op de

Nationale Bank van België :
) I2.221 Geherdisconteerde wissels ............ - - - 1 ( ... (- 5) ( ... ) - - 1

2.222 Verkregen voorschotten .................. - - .. . ( ... ) I ( .. . ) ( ... ) -
I

...
2.223 Totaal .................................... - - - 1 ( . " ) I (- 5) ( ... ) - - 1

3. Overige trarisacties van de Nationale Bank van België:
3.1 Tnterventies op de valutamarkt 5 .................. n.b. n.b. n.b. (n.b.) (n.b.) (n.b.) - 265 - 265
3.2 Bankbiljetten 6 ....................................... n.b. n.b. n.b. (n.b.) (n.b.) (n.b.) . .. . ..
3.~ Overige transacties .................................... n.b. n.b. n.b. (n.b.) (n.b.) (n.b.) + 10 + 10
3.4 Totaal ................................................... n.b. n.b. n.b. (n.b.) (n.b.) (n.b.) - 255 - 225

1 Een vermeerder-ing 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.
2 Schatkistcertificaten voor meer dan Een jaar en obligaties uitge~even door de Schatkist.
3 Obligaties en kasbons uitgegeven door de niet elders vermelde openbare sector en door de openbare krediet instelfingen.
4 Cert ificaten van de Schatkist en van het Hentenfonds.
5 Teken + : netto-aankopen van buitenlandse valuta's door de Nationale Bank van België; te ken - : nettoverkopen.
6 Teken + : vermindering van de biljettenomloop ; teken - vermeerdering.



Tabel 25,3

BIJDRAGEN VAN DE VERRICHTINGEN VAN DE OPENBARE SECTOR EN VAN DE
NATIONALE BANK VAN BELGIE TOT HET MAANDELIJKSE OVERSCHOT OF DE

MAANDELIJKSE SCHAARSTE AAN MIDDELEN
VAN DE FINANCIELE INSTELLINGEN

(Miliarde« franken)

Bijdragen

Schaarste Transacties op de valutamarkt
Overschot. (+) of over-

(+) of schot (-)
schaarste aan Afsland
(-) aan middelen (-), door Inter-venties

IVö2 middelen van de de openbare van de Bank· Overigevan de Schatkist sector. van Nationale Totna.! biljetten 2
financiële en van de door hem Bank vaninstelfingen niet elders geleende België lvermelde vreemde

openbn.re valuta's
sector

Januari .................. + 54 + 52 - 3 - 12 - 15 + 12 + 5

Februari ............... + 32 + 65 - 8 - 25 - 33 - 2 + 2
Maart ..................... + 10 + 55 - 4 - 50 - 54 + 1 + 8
April ..................... - 1 + 52 - 1 - 43 - 44 - 8 - 1
Mei ..................... + 20 + 49 - 2 - 20 - 22 - 15 + 8
Juni ..................... - 9 + 48 - 9 - 33 - 42 - 2 - 13
Juli ..................... + 55 + 36 - 3 + 12 + 9 + 10 ,. ,

Augustus ............... + 77 + 75 - 1 + 2 + 1 + 5 - 4
September ............... + 77 + 75 .. , - 9 - 9 + 3 + 8
Oktober .................. - 95 - 61 - 7 - 22 - 29 - 1 - 4
November ............... + 31 + 57 - 7 - 16 - 23 + 4 - 7
December ............... - 51 - 1 - 2 - 49 - 51 - 7 + 8

Totaal van het jaar ...... + 200 + 502
I

- 47
I

- 265 - 312 ., , + 10

1 Teken + : netto-aankopen van buitenlandse valuta's door de Nationale Bank van België; teken - nettoverkopen.
2 Teken + : verminder-ing van de biljet.tenomloop; teken - : vermeerdering.
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Tabel 25.4

VOORNAAMSTE BESTANDDELEN VAN DE LIQUIDITEIT
VAN DE FINANCIELE INSTELLINGEN

(Mil;arden franken)

Schatkist- Herdiscontoplafonds bij de
en Renten- Nationale Bank van België

Tota.a.lfondscert.ifi- van deenten in p.m. : Ge- opgetekende
Einde van de periode Belgische Geherdis- Beschikbare bruiksgraad liquiditeits-Iranken Totaal conteerdel marges bestanddelen

voor ten
hoogste wissels

(e) = (c)

een jaar (bf
(d) = (in (i) =

(a) lb) (c) (b) - (c) (procenten) (a) + (d)

1. OPENBARE KREDIETINSTELLING EN

1978 .................................... 63 11 5 6 (45 ) 69
1979 .................................... 57 12 5 7 (42 ) 64
1980 .................................... 73 13 2 11 (15 ) 84
1981 .................................... 135 14 4 10 (29 ) 145
1982 .................................... 260 14 4 10 (29 ) 270

2. BELGISCHE EN LUXEMBURGSE BANKEN

1978 .................................... 43 72 64 8 (89) 51
1979 .................................... 65 80 72 8 (90 ) 73
1980 .................................... 165 89 51 38 (57 ) 203
1981 .................................... 218 96 77 19 (80 ) 237
1982 .................................... 287 104 73 31 (70) 318

3. PRIVE·SP AARKASSEN

1978 .................................... 2 5 1 4 (20) 6

1979 .................................... 2 6 3 3 (50) 5
1980 .................................... 6 6 2 4 (33) 10
1981 .................................... 28 7 5 2 (71) 30
1982 .................................... 29 8 5 3 (63 ) 32

r

r

r

t

i
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Grafiek 25.5

GEBRUIKSGRAAD VAN DE HERDISCONTOPLAFONDS VAN DE BANKEN EN VERSCHIL
TUSSEN HET RENDEMENT V.-\N DE SCHATKISTCERTIFICATEN EN DE

KOSTPRIJS VAN HET HERDISCONTO 1

(Procenten)

Gebruiksgrcad van de herdiscontoplafonds van de banken (rechterschaal )

Verschil tussen de rente van de schatkistcertificaten voor drie maanden en de rente
toegepast door hef H.W.I. op wissels met een resterende looptijd
van drie maanden (Iinkerschool )

100

···'.
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\
\
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I
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80
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\.,

60

40

- 1 20

1980 1981 1982

1 Maandelijkse gemiddelden van de dagelijkse gegevens.
2 Voor de periode van januari tot juni 1980, tijdens welke de herdiscontoplafonds werden ingedeeld in subplafonds A en B,

gaat het om het tarief van toepassing op het papier aangerekend op subplafond B.
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Grafiek 26

(Procenten)

RENTETARIEVEN

Staatsleningen voor meer dan 5 jaar 1

Interbankendeposito's (3 maanden) 2

Gewogen gemiddelde rentevoet van de Nationale Bank van België
Euro-dollar (3 maanden)

20

16

12

1974 1976 1978 1980 1981 1982

20

16

12

l Rendement bij de uitgifte tot de eindverveldag. vóór belast inpheffing _bij de bron. Inclusief. de leningen v,,:n het
Wegenfonds en, ID 1981, de lening van het Gemeentekrediet van België 1981·85-89 en de lening van de Regle van
Telegrafie en Telefonie 1981-88. Deze laatste twee leningen werden hier opgenomen omwille van het beperkte aantal
~eni.ngen da~ door de Staat in 1981 is uitgegeven, alsook omdat het rende-ment van de bijzondere lening uitgegeven in
JUIll 1981 met kan worden vergeleken met dat van andere emissies.

2 Jaren 1974 tot 1980 : gegevens aan het einde van het kwartaal. Jaren 1981 en 1982 : gegevens 88n het einde van de maand.
3 De gewogen gemiddelde rentèvoef wordt pas vanaf juli 1974 berekend.
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COMMENTAAR BIJ GRAFIEK 26

RENTETARIEVEN

A. Methodologie

a) Grafiek 26 geeft een samenvatting van het renteverloop in België en in het
buitenland.

De buitenlandse rente is die van de Euro-dollar voor drie maanden, die een van
de belangrijkste rentegegevens is voor het Belgische monetaire beleid.

Het rendementspercentage bij de uitgifte, tot de eindvervaldag, van de leningen
van de Staat en van die van het Wegenfonds, is representatief voor de rente op lange
termijn in België.

Als indicator van de tarieven van de Belgische geldmarkt geldt de rente van
de interbankendeposito's voor drie maanden; men had daarvoor eveneens de rente
van de schatkistcertificaten voor drie maanden kunnen nemen, want, zoals blijkt
uit tabel 26.1, vertonen die twee rentetarieven een erg gelijkaardig verloop.

De verschillende rentetarieven van de Bank, die voorkomen in tabel 26.2, zijn
in grafiek 26 samengevat in de gewogen gemiddelde rentevoet van de Bank, dit
wil zeggen de gemiddelde kostprijs van het beroep op haar door de financiële in-
stellingen, die daarmee op directe of indirecte wijze kredieten aan de bedrijven en
particulieren financieren; die kostprijs wordt berekend door het gemiddelde te maken
van de verschillende rentetarieven van de Bank l, gewogen met de uitstaande bedra-
gen van de financiering die de financiële instellingen tegen deze tarieven verkregen.

b) Grafiek 26.3 verschaft een overzicht van de creditrentetarieven op korte ter-
mijn. Voor de deposito's op gewone spaarboekjes bij de Algemene Spaar- en Lijf-
rentekas is de interest een fictieve brutorente; omdat de inkomsten uit de deposito's op
die spaarboekjes thans ten belope van fr. 30.000per jaar vrijgesteld zijn van belasting,
kan hun effectief rentetarief (basisrente + getrouwheidspremie) niet worden ver-
geleken met de andere rentepercentages; de fictieve brutorente vormt een geldige
vergelijkingsbasis voor de particulier die op de inkomsten uit zijnandere beleggingen
niet meer of niet minder betaalt dan de bij de bron geheven belasting.

c) In grafiek 26.4 wordt een vergelijking gemaakt tussen het rendement op
lange termijn op enkele buitenlandse markten en in België, na eventuele belasting-
heffing bij de bron; voor België gaat het om de roerende voorheffing van 20 pct. en

1 Met inbegrip van de bijzondere rentevoet toegepast op de herdiscontering, . door het Herdiscon-
tering- en Waarborginstituut. van « Creditexport Q -wissels met een resterende looptijd van ten
hoogste een jaar en waaraan uitvoer ten grondslag ligt naar landen die geen lid zijn van de Euro-
pese Economische Gemeenschap (zie blz. 183 van dit Verslag).
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voor de Bondsrepubliek Duitsland om de couponbelasting van 25 pct.; ten aanzien
van de Euromarkt, de Verenigde Staten en Nederland, zij erop gewezen dat daar bij
de bron geen enkele belasting wordt geheven op de inkomsten uit de obligaties die in
grafiek 26.4 zijn opgenomen. Grafiek 26.4 is dus van toepassing op de Belgische
belegger die, bij de vergelijking van de rendementspercentages op lange termijn,
enkel rekening houdt met de eventuele belastingheffing bij de bron.

d) Grafiek 26.5 geeft een overzicht van de debet- en creditrentetarieven op lange
termijn van de openbare kredietinstellingen; zij toont namelijk het verloop van de
kostprijs van een deel van de nieuwe middelen die de openbare kredietinstellingen
aantrekken via doorlopende uitgiften van kasbons en obligaties, en vergelijkt die
kostprijs met het rendement van bepaalde nieuwe beleggingen in de vorm van
hypothecaire leningen en investeringskredieten.

B. Belangrijkste ontwikkelingen

Aan de hand van grafiek 26 kunnen volgende belangrijke vaststellingen
worden gedaan :

a) Het verloop van de geldmarktrente in België was, qua oriëntatie
en zelfs qua omvang, gelijkaardig aan dat van de Euro-dollar en, meer alge-
meen, aan dat van de belangrijkste Euro-valuta's. Na in de loop van
1981 een maximum te hebben bereikt, zetten die rentetarieven e-en neer-
waartse beweging in die vanaf het midden van 1982 duidelijk in omvang
toenam. De Belgische geldmarktrente werd eveneens beïnvloed door fac-
toren eigen aan België; eind 1981 had zij een betrekkelijk hoog peil bereikt
ten gevolge van spanningen die zich in december op de valutamarkt hadden
voorgedaan; toen die spanningen weggeëbd waren, liep zij opnieuw terug;
ten gevolge van nieuwe spanningen vanaf de maand maart bereikte de
geldmarktrente ten slotte eind juni opnieuw het peil van het eind van het
voorafgaande jaar. Gedurende het tweede halfjaar en vooral tijdens het
derde kwartaal, toen de Bank op de valutamarkt per saldo buitenlandse
valuta's kon aankopen, vertoonde de Belgische geldmarktrente een duide-
lijk neerwaartse trend; zo liep de rente voor interbankendeposito' s voor
drie maanden terug van 15,63 pct. eind juni tot 12,88 pct. eind september
en tot 12,19 pct. eind december (tabel 26.1).

De invloeden waarvan hierboven sprake is geweest - spanning of
ontspanning op de valutamarkt, verloop van de buitenlandse rentetarieven
op korte termijn en vooral hun daling tijdens het tweede halfjaar - vormen
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evenveel factoren die het de Bank, nu eens wel dan weer niet, mogelijk
maakten haar tarieven (tabel 26.2) in de buurt te brengen van het peil
dat verantwoord was geweest in het licht van de slechte binnenlandse
conjunctuur. De evolutie van de gemiddelde gewogen rentevoet van de
Bank was aldus gelijklopend met die van de Belgische geldmarkt.

b) De tarieven van de grote termijndeposito's van fr. 5 tot 20 mil-
joen, creditrentetarieven op korte termijn (grafiek 26.3) die samenhangen
met die van de geldmarkt, evolueerden op dezelfde wijze als deze
laatste. Aangezien de rentepercentages voor termijndeposito's van
fr. 1 tot 3 miljoen minder afnamen in de loop van het jaar, liep het nega-
tieve verschil met die van de termijndeposito's van fr. 5 tot 20 miljoen
terug van 4 pct. eind december 1981 tot 2,375 pct. een jaar later. De
overige creditrentetarieven op korte termijn, die na overleg tussen de di-
verse categorieën financiële instellingen worden vastgesteld, veranderden,
net als in de laatste jaren, veel minder dan die van de geldmarkt. De
rente op gewone spaarboekjes, die ten tijde van de voorgaande hausse-
periode de beweging niet had gevolgd - omdat een hogere vergoeding,
die het totale depositobedrag ten goede zou zijn gekomen, de rendabiliteit
van sommige categorieën financiële instellingen, gespecialiseerd in het
aantrekken van die soort spaargelden, in gevaar had kunnen brengen -,
bleef in 1982 ongewijzigd; van hun kant werden de tarieven van de ge-
wone deposito's voor drie maanden tegen het eind van het jaar verminderd
met 0,25 pct.

Mede ten gevolge van de stabiliteit van de kostprijs van een deel
van de middelen van de financiële instellingen waarvan zopas sprake was,
was de verlaging van de debetrentetarieven voor de kredieten op korte
termijn minder groot dan die van de geldmarktrente; zo werd de effec-
tieve minimumrente, toegepast op de discontokredieten en op de gewone
kaskredieten aan eersterangscliënten, tussen eind juni en eind december
verlaagd met respectievelijk 2,75 en 2 pct.

c) Uit grafiek 26 blijkt ook dat het rendementspercentage bij de uit-
gifte van staatsleningen in 1982 met ongeveer 0,50 pct. verminderde. Alles
samen werd de daling van de rente op de kapitaalmarkt vooral teweegge-
bracht door het werkelijke en het verwachte verloop van de kortlopende
rente; de omvang van die daling was echter heel wat minder groot dan die
op de geldmarkt; zij was eveneens minder fors dan in het buitenland, zoals
blijkt uit grafiek 26.4.
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De teruggang van het rendement bij de uitgifte van staatsleningen
ging gepaard met een vermindering met 0,50 pct. van de rendementsper-
centages van de meeste doorlopend door de openbare kredietinstellingen
uitgegeven kasbons en obligaties. Dientengevolge hebben deze instellingen
hun debetrentetarieven voor de kredieten op lange termijn, investeringskre-
dieten en hypothecaire leningen, in dezelfde mate verlaagd (grafiek 26.5).
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Tabel 26.1

RENTE VAN INTERBANKENDEPOSITO'S EN VAN SCHATKISTCERTIFICATEN
VOOR DRIE MAANDEN

(Procenten)

Einde van de periode Interbankendeposito's

I
Schatkistcertificaten

10,00 9,25
14,69 14,40
13,13 12,75
15,63 16,00

15,38 15,15
14,19 14,25
14,63 14,50
14,88 15,00
15,00 15,00
15,63 15,75
14,38 14,50
13,88 13,75
12,88 12,75
12,75 12,75
12,38 12,25
12,19 12,25

1978
1979
1980
1981

1982 Januari
Februari
Maart
April
Mei
Juni
Juli
Augustus
September
Oktober
November
December
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Tabel 26.2

RENTETARIEVEN VAN DE NATIONALE BANK VAN BELGIE

(Procenten)

OFFICIEEL DISCONTO- EN VOORSCHOTIENT ARIEF SPECIALE TARIEVEN

Herdiscontomo-
gelijkheid van Voorschotten
het. Herdiscon- boven het

Voorschotten in Disconto van tering- en Waar- maandelijkse

Disconto 1
rekening-courent Einde periode op subplafond B borginstituut quotum

op overheids- voor de toegekend aanaangerekende mobilisering de openbarepapier 2 wissels van niet op de krediebinstellin-
herdiscontoplu- gen, banken en
fonds aengere- privé-speerkeesen

kend papier

Einde jaar 1978 8,50 9,00 9,50...........................
1978 ............................................. 6,00 8,50 1979 12,50........................... 13,50 13,50
1979 ............................................. 10,50 12,50 1980 ........................... - 13.00 13,00
1980 .................. ' ........................... 12,00 12,00 1981 ........................... - 17,50 17,50
1981 ............................................. 15.00 17;00
1982 11.50 1982 Januari ............... 16,00 16,00

............................................. 12,50 Februari - 16,00 16.00............
Maart .................. - 15,00 15.00

1982 1 januari - 6 januari .................. 15.00 17.00 April .................. - 15.50 15,50
7 januari - 3 maart .................. 14,00 15.00 Mei .................. - 15,50 15,50
4 maart - 7 april ..................... 13,00 13,50 Juni .................. - 15,50 15.50
8 april . 28 juli ........................ 14,00 15,00 Juli .................. - 15,00 15,00
29 juli - 18 augustus .................. 13,50 14,50 Augustus ............ - 14.50 14.50
19 augustus - 8 septamber ......... 13,00 14,OG September ............. - 13,50 13,50
9 september - 20 oktober ............ 1'2.50 13,50 Oktober ............... - 13,00 13.00
21 oktober - 11 november ............ 12,00 13.00 November ............ - 12,50 12.50
12 november - 31 december ......... 11 ,50 12.50 December ............ - 12,50 12,50

1 Van toepassing op wissels die aangerekend worden op het totale herdiscontoplafond of
op het subplafond A.

2 Maximaal beleningspercent-age : 95 pct. op de schatkistcertificaten, certificaten van het
Rentenfonds en kasbons van de parastatale instellingen uitgegeven met een looptijd VRn

ma.ximum 374 dagen, en 80 pct. op het overige overheidspapier.



Grafiek 26.3

CREDITRENTETARIEVEN OP KORTE TERMIJN 1

(Procenten)

20

Grote deposito's bij de banken (3 maanden) 2

Deposito's van 1 lot 3 miljoen bij de banken (3 maanden)
Deposito's op gewone spaorboekjes bij de ASLK A

Gewone deposito's bij de banken (3 maanden)

20

16 16

12 12

1974 1976 1978 1980 1982

1 Rentetarieven vóór belastingheffing bij de bron.
2 Rentetarieven van kracht aan het einde. van de maand.
3 Indicatieve rentetarieven voor de deposito's van fr. 5 tot 20 miljoen.
4 Inclusief de getrouwheidsprernie, maar exclusief de premies die van 1 april 1980 tot 31 december 1981 zijn toegestaan

op de depositoverhogingen. Fictief brutoteriet.
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Grafiek 26.4

RENDEMENTS PERCENT AGES OP LANGE TERMIJN 1 IN BELGIE
EN HET BUlTENLAND

(Procenten)

Euromarkt

Verenigde Stalen 3

België 4
Nederland 5
Bondsrepubliek Duitsland 6

16 16

12 12

1974 1976 1978 1980 1982

Bronnen " Euromarkt en Bondsrepubliek Duitsland : Ftuunciële statistieken van de Organisatie voor Economische Samen-
werking en Ontwikkeling. Verenigde Staten : Federal Reserve Bulletin. Nederland Kwartaalbericht van
De Nederlandsche Bank. Berekeningen van de Nationale Bank van België.

1 Bendementepercentages op de secundaire markt, na eventuele belastingheffing bij de bron.
2 Euro-obligaties in dollars met een resterende looptijd van 7 jaar tot minder dan 15 jaar, uitgegeven door de openbare

sector. De berekening en de samenstelfing van het staal werden gewijzigd in januari 1977.
3 Obligaties van de federale regering (10 [ear en meer).
4 Staatsobligaties voor meer dan 5 jaar.
S Laatste drie stanteleningen op lange termijn,
6 Obliga.ties van de openbare sector.
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Grafiek 26.5

RENTETARIEVEN OP LANGE TERMIJN VAN DE OPENBARE KREDIETINSTELLINGEN

(Procenten)

___ Investeringskredieten van de Nationale Maatschappij voor Krediet aan de Nijverheid

___ Hypothecaire leningen van de Algemene Spoor- en lijfrentekas

--- Kasbons voor 5 jaar uitgegeven door de openbare kredietinstellingen

16 16

12 12

1974 1976 1978 1980 1982

l Rendement bij de uitgifte, vóór bel ae tingheCfing bij de bron.
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Beheer





Met grote spijt hebben wij eind februari 1982 afscheid genomen van
gouverneur Cecil de Strycker, die de leeftijdsgrens had bereikt.

De heer de Strycker, doctor in de handelswetenschappen, trad in
februari 1945 in dienst van de Bank waar hij verbonden werd aan het
departement Buitenland. Reeds van het begin af aan gaf hij blijk van
zijn grote begaafdheden. In 1948 werd hem de leiding van de dienst
Wisselreglementering toevertrouwd en eind 1954 die van het departement
Buitenland. In september 1958 werd hij tot directeur van de Bank be-
noemd. Zijn uitzonderlijke bekwaamheid, alsmede de rijke ervaring die
hij in onze Instelling had verworven, brachten hem in 1971 tot het ambt
van vice-gouverneur.

Deze schitterende loopbaan werd eind februari 1975 bekroond toen
het Zijne Majesteit de Koning behaagde de heer de Strycker tot gouver-
neur van onze Instelling aan te wijzen. De benoeming in deze hoge functie
bevestigde de verdiensten en de kwaliteiten van een man die, tijdens
een bijzonder moeilijke periode, zijn ambtsplichten vervulde met een
opmerkelijke scherpzinnigheid en een buitengewoon gezag, waarbij hij
steeds getuigde van een voorname hoffelijkheid.

Onder de talrijke mandaten die de heer de Strycker tijdens zijn loop-
baan heeft vervuld, willen wij vooral vermelden dat hij voorzitter was van
het Belgisch-Luxemburgs Instituut voor de Wissel, van de Raad voor de
Openbare Kredietinstellingen en van Creditexport, ondervoorzitter van de
Nationale Delcrederedienst, beheerder van de Algemene Spaar- en Lijf-
rentekas, lid van de Bankcommissie, lid van het Bestuurscomité van het
Herdiscontering- en Waarborginstituut en van het Comité van het Ren-
tenfonds.

Ook op internationaal gebied was hij een prominente figuur. Hij was
beheerder van de Bank voor Internationale Betalingen, voorzitter van
het Europees Fonds voor monetaire samenwerking en van het Comité
van Presidenten van de Centrale Banken van de Lid-Staten van de Euro-
pese Economische Gemeenschap. Bovendien vervulde hij het ambt van
gouverneur van het Internationaal Monetair Fonds en van plaatsver-
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vangend gouverneur van de Internationale Bank voor Herstel en Ont-
wikkeling.

Door zijn verheven opvatting van het algemeen belang verwierf
hij de achting en het vertrouwen van allen die het voorrecht hadden met
hem samen te werken.

Het heeft Zijne Majesteit de Koning behaagd gouverneur de Strycker
de eretitel van zijn ambt te verlenen. Het was ons ook aangenaam te
vernemen dat aan de heer de Strycker, voor de uitstekende diensten
die hij aan het Land heeft bewezen, bij koninklijk besluit van 16 novem-
ber 1982 de titel van Baron werd toegekend.

Ter opvolging van de heer de Strycker werd de heer Jean Godeaux,
voorzitter van de Bankcommissie, bij koninklijk besluit van 16 februari 1982
als gouverneur van de Bank aangesteld voor een ambtsperiode van vijf
jaar, ingaande 1 maart 1982.

** *

Bij koninklijk besluit van 13 oktober 1982 werd het mandaat van
directeur van de heer Marcel D'Haeze verlengd voor een termijn van
ten hoogste zes maanden, met ingang van 16 oktober 1982, d.i. de datum
waarop hij de leeftijdsgrens had bereikt, en bij koninklijk besluit van
19 oktober 1982 werd hij in zijn functie van vice-gouverneur bevestigd.

** *

De Bank betreurde in het afgelopen boekjaar het overlijden van de
heer Roger van de Wyer, censor, en de heren Alfred Putzeys en André
de Guchteneëre, ereregenten.

Begin januari 1983 vernamen wij ook met ontroering het plotselinge
overlijden van de heer August Cool, minister van State en. ereregent
van onze Instelling.

De Regentenraad sluit zich aan bij de hulde die het College der
censoren heeft gebracht aan de nagedachtenis van de heer van de Wyer.

De Raad wenst ook bijzondere eer te bewijzen aan de nagedachtenis
van de voornoemde ereregenten die de Bank een waardevolle medewer-
king hebben verleend.

** *
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Overeenkomstig artikel83 van de statuten is de algemene vergadering
op 22 februari 1982 overgegaan tot de statutaire verkiezingen.

Zij vernieuwde de mandaten van regent van de heer Jozef Houthuys,
gekozen op de voordracht van een der meest representatieve werknemers-
organisaties, en van de heren Raymond Pulinckx en Jan Hinnekens, respec-
tievelijk gekozen op voorstel van de meest representatieve organisaties
van de industrie en van de landbouw.

De vergadering heeft voorts tot regent verkozen, de heer Rik Van
Aerschot, voorgedragen door de Minister van Financiën, ter vervanging
van de heer Hendrik Cappuyns, die in april 1980 de leeftijdsgrens had
bereikt, maar door de Minister van Financiën ertoe werd gemachtigd,
krachtens artikel 56 van de statuten, zijn mandaat te voleindigen.

Zij vernieuwde bovendien het mandaat van censor van de heer Lucien
Roegiers, alsmede dat van de heer Roger van de Wyer die, zoals
vermeld, op 13 april 1982 voortijdig is overleden. De vergadering heeft
ook de heer Théo Vandervorst tot censor verkozen, ter vervanging van
de heer Henri De Kerckheer die in juni 1981 de leeftijdsgrens had bereikt,
maar door de Minister van Financiën eveneens ertoe werd gemachtigd
zijn mandaat te voltooien.

Overeenkomstig de artikelen 53 en 55 van de statuten, verstrijken
al deze mandaten na de gewone algemene vergadering van februari 1985.

Als blijk van erkentelijkheid voor de uitstekende diensten die zij aan
de Bank hebben bewezen, heeft de algemene vergadering eenstemmig
de heer Hendrik Cappuyns, regent, en de heer Henri De Kerckheer, censor,
ertoe gemachtigd de eretitel van hun functie te dragen.

** *

De heer Pol Dasin, schatbewaarder van de Bank sedert 4 oktober 1979,
werd op 17 november 1982 gepensioneerd, na een loopbaan van meer
dan 39 jaar, waarin hij de Bank steeds met bekwaamheid en toewijding
heeft gediend.

De Bank heeft er prijs op gesteld de verdiensten van de heer Dasin
te erkennendoor hem de titel van Ereschatbewaarder te verlenen.
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De Algemene Raad heeft de heer Maurice Demanet, onderdirecteur,
chef van het departement Krediet, als zijn opvolger aangewezen.

** *

Mej. Marie-Henriette Lambert, adviseur bij het departement Studiën,
is met ingang van 18 november 1982 tot adviseur van de Directie be-
vorderd.

** *

Het Museum voor geld en geschiedenis van de Nationale Bank van
België, geopend bij het Hoofdbestuur, is sedert 15 januari 1982 toegan-
kelijk voor het publiek. Het Museum omvat uitsluitend stukken uit de
verzamelingen van de Bank, biedt een historische terugblik op de ont-
wikkeling van het geld, waarbij de aandacht vooral werd gericht op de
betaalmiddelen van eigen bodem, en geeft een overzicht van de geschie-
denis van de Bank en van de functies die zij vervult.
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Personeel





De Bank betreurde in 1982 het overlijden van de heren Rogier Davin,
Peter Janssen, Gérard Laurent en François Morvoet.

Hun nagedachtenis zal in ere worden gehouden.

** *

Talrijke leden van het kaderpersoneel gingen met pensioen : de heren
Pol Dasin, schatbewaarder, Jacques Wens, onderdirecteur, chef van het
departement Immobiliën, Georges Pirson, onderdirecteur, chef van het
departement Algemene Controle, François Heyvaert, onderdirecteur, chef
van het departement Buitenland, Jan Luyckfasseel, onderdirecteur, chef
van het departement Overheidsfondsen, Jean Tielemans, agent te Hoei,
Henry Lienart van Lidth de Jeude, agent te Leuven, Mej. Andrée Arnould,
adviseur bij de dienst Internationale Akkoorden, de heren Marcel
Wellemans, agent te Hasselt, Victor Brandelaer, agent, Gérard Walnier,
agent te Namen, Joseph Van Aken, inspecteur-generaal, chef van de dienst
Rijkskassier, Louis Van Schepdael, adviseur bij de dienst Internationale,
Akkoorden, Paul Jacobs, inspecteur-generaal, chef van de dienst Opleiding,
Jean Lins, afdelingshoofd te Antwerpen, Frans Kemps, afdelingshoofd te
Antwerpen, Mevr. Lucienne Swings-Lamoureux, afdelingshoofd bij de
dienst Personeel, de heren Pierre Jansegers, afdelingshoofd bij de dienst
Opleiding, Georges De Clercq, afdelingshoofd te Gent, Alfons Gelenne,
bureelhoofd te Antwerpen, André Javaux, bureelhoofd te Aarlen, Adrien
Mostaert, chef-technicus bij de dienst Gebouwen en Joseph Vroye, chef-
tekenaar-guillocheerder bij de technische dienst van de Drukkerij.

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

Zij wenst ook haar dankbaarheid te betuigen aan de leden van het
uitvoerend personeel die in het afgelopen jaar werden gepensioneerd :
de heer René Beeckman, Mevr. Rachel Beelen-Verbeek, de heren Jean
Boykens, Joseph Buekenhout, Camiel Buseijne, Frans Carion, Emile
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Coekaerts, Mevr. Paula Damman-Killens. de heer Jean De Backer, Mevr.
Jeanine De Backer-Possenier, Mevr. Suzanne De Bruyn-Dignef, de heer
Louis De Coninck, Mevr. Yvette De Groote-Roose, de heren Jean De Jonge,
Frans Demol, Marcel De Pesseroev, Mevr. Marie-Louise De Roock-De Bie,
Mevr. Yvonne de Houck-Piron, Mevr. Marie De Smedt, Mevr. Marie-Louise
De Smedt, Mevr. Marcelle De Vos, de heren Fernand Evrard, Gérard
Foriers, Mevr. Léonie Gichumm-Waegenaar, de heer Jean Haeck, Mevr.
Monique Hanssens, de heren Georges Hubrechts, Emile Hujoel, Mevr.
Gusta Jennes-Lambrechts, de heer Paul Ladriere, Mevr. Micheline
Lequeux-Servais, Mevr. Véronique Libert-Janssens, Mevr. Simonne
Logghe-Devisscher, de heer Marcel Maeck, Mevr. Joséphine Maerens-
Drabs, Mevr. Suzanne Mahieu-Franks, de heren Albert Mertens, Pierre
Mertens, Mevr. Ghislaine Moreels-Carrez, Mevr. Giuseppa Nerinckx-
Gelsomini, de heer Jean Nevens, Mevr. Milly Nockels, de heer Hubert
Olivier, Mevr. Josephina Persoons-Crabbe, de heren Ludovicus Platteau,
Léon Roelandt, Maurice Salade, Mevr. Jeanne Samin-Charles, Mevr.
Mathilda Tassenon-Vierendeels, Mevr. Marie-José Valette-De Greef, de
heren Emilius Van Den Brant, Léon Vandurme, Mevr. Simone Vankeijen-
bergh-De Corte, de heren Alphonse Van Overmeire, Jacques Van Peteghem,
Leonard Van Roye, Guillaume Van Tongelen, Arthur Verbeiren, Mevr.
Maria Verbist-Meurrens, de heren Jaak Verbruggen, Robert Verhoosel,
Prosper Vermeir, Joannes Voets, Mevr. Hélène Wayet-Mevessen, Mevr.
Angèle Weyts, Mevr. Hélène Wilberts.

De meeste pensioneringen vonden plaats in het kader van de wetten
betreffende het brugpensioen.

In het sociale vlak droeg 1982 vooral de stempel van de verschillende
maatregelen inzake loonmatiging, die door de Regering werden afgekon-
digd in het raam van de bijzondere machten.

Harerzijds heeft de Bank zich verder toegelegd op de verbetering
van haar personeelsbeheer. Na langdurige onderhandelingen met de Vak-
bondsafvaardiging kon een overeenkomst worden gesloten waarin nieuwe
regels voor de indienstnemingen en bevorderingen werden vastgelegd.
De daarin opgenomen bepalingen maken het mogelijk, enerzijds, bij de
personeelsvoorziening selectiecriteria te hanteren die beter aangepast zijn
aan de behoeften van de Bank en, anderzijds, 'een grotere overeenstem-
ming tot stand te brengen tussen graden en functies, waarbij het per-
soneel, via beroepsexamens, tevens reële loopbaanvooruitzichten worden
geboden.
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Ter uitvoering van de nieuwe taken die haar zijn toevertrouwd, als-
mede om het toenemend werkvolume op te vangen, zag de Bank zich ertoe
genoopt haar personeelssterkte op te voeren : in het voorbije jaar traden
70 nieuwe medewerkers in dienst. Het totale bestand is aldus gestegen
tot 3.020 personeelsleden.

De Bank heeft eveneens 60 nieuwe R.V.A.-stagiairs aangenomen
onder een halftijd-werkregeling, overeenkomstig de recente wettelijke
bepalingen betreffende de stage van jongeren. Bovendien heeft zij, zoals
de wet haar toestaat, bij wijze van proef besloten het zesmaandscontract
van de R.V.A.-stagiairs, wier stage gunstig werd beoordeeld, eenmaal te
verlengen.

Ten slotte werd het opleidingsprogramma uitgebreid, met name door
de invoering van de audiovisuele technieken.

** *

De Bank stelt het op prijs hierbij uiting te geven aan haar erkente-
lijkheid voor de wijze waarop de leden van het personeel zich van hun
taak hebben gekweten en voor de inspanning die zij zich hebben getroost
om de ontwikkeling van de nieuwe technieken bij te houden.
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Ontleding van de

Jaarrekening betreffende

het boekjaar 1982





BALANS
(In duizenden franken)

ACTIVA

GOUDVOORRAAD

Per 31-12-1981 Per 31-12-1982

58.213.957 58.213.957

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

De 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 1982, een equivalent van
F 14,6 miljard.

Op diezelfde datum wordt de goudvoorraad als volgt bewaard

in het buitenland 57.854.309

in België 359.648

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 31-12-1981 Per 31-12-1982

15.342.722 14.601.333

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

De vermindering met F 741,4 miljoen, van het ene
jaar tot het andere, spruit voort uit de aangroei van de
tegoeden in Belgische franken van het Fonds ingevolge
terugkopen van hun nationale valuta of de aankoop
van B.T.R. tegen Belgische franken door volgende lan-
den: Bangla Desi, Bolivië, lamaica, Roemenië, Turkije
en Zambia 743.817

na aftrek van de Belgische franken aangewend voor
de dekking van de uitgaven van het Fonds voor eigen
rekening 2.428

741.389

Leningen 2

In de loop van het afgelopen jaar werd door het Internationaal Munt-
fonds geen beroep gedaan op België uit hoofde van de Algemene Lenings-
akkoorden.

1 0,888671 gr. fijn goud, definitie van het bijzonder trekkingsrecht tot 1 april 1978.
0,0182639 gr. fijn goud, definitie van de Belgische frank (art. I, § l, van de wet dd. 3 juli 1972).

2 Zie verslag nopens de verrichtingen van het boekjaar 1969, blz. 150 en 1.51.
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Bijzondere trekkingsrechten
Per 31-12-1981 Per 31-12-1982

30.553.442 32.695.573

Het tegoed in bijzondere trekkingsrechten vertoont een nettotoene-
ming met F 2.142,1 miljoen die als volgt verklaard wordt

a) 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 ((oliefaciliteit » 550.253

b) 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 april1982 (art. V, sectie 9,
van de statuten van het Fonds) .

c) 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 apri11982, 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) .

849.553

888.297

d.i., in totaal . 2.288.103

waarvan dient afgetrokken te worden :

de tegenwaarde van bijzondere trekkingsrechten
die, op voorstel van het Fonds, tegen dollars van de Ver-
enigde Staten van Amerika werden gecedeerd aan een
financiële instelling deelnemend in het departement
van de bijzondere trekkingsrechten van het I.M.F., op
grond van sectie 2 (b) van artikel XIX van zijn statuten 145.972

-------

Nettotoeneming . 2.142.131

De per ,'31december 1982 geboekte actiefpost van F 32.695,6 miljoen
heeft ten belope van F 23.610,7 miljoen als tegenpost op de passiefzijde de
rekening op onbepaalde termijn cc Internationaal Muntfonds : Bijzondere
trekkingsrechten, netto cumulatieve toewijzing Il 1.

2 Zie blz. 230 van onderhavig verslag.
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ECU'S
Per 31-12-198] Per 31-12-1982

33.640.363 72.953.310

De Ecu's staan geboekt tegen de spilkoers die F 40,7572 voor 1 Ecu l

bedroeg per 31 december 1981 en F 4·1,9704 voor 1 Ecu per 31 decem-
ber 1982; tussen beide data liep het tegoed in Ecu's op van 825,4 tot
1.622,3 miljoen Ecu' s, d.i. een toeneming met 796,9 miljoen Ecu's inge-
volge de boeking van de volgende verrichtingen :

(in duizenden Ecu's)

enerzijds, terugkoop van Ecu's tegen diverse valuta's

en anderzijds,

a) betaling aan het E.F.M.S. van rente
op de netto-aanwending van Ecu's .

b) teruggave aan het E.F.M.S. van
307 miljoen Ecu's samengaand met
een gelijkwaardige vermindering van
de verbintenis voorkomend onder de
rubriek (( Ecu's te leveren aan het
E.F.M.S. ))op het passief 2 •

1.364.057

260.197

306.993 567.190

Nettotoeneming . 796.867

Ingevolge de aangroei van het tegoed in Ecu's en de voornoemde
vermindering van de verbintenis in Ecu's overeenstemmend met de in-
krimping van het Ecu-bedrag bekomen door middel van de ((swap ))-
kredieten met het E.F.M.S., loopt de netto-aanwending van Ecu's, per
31 december 1982, terug met 1.103,9 miljoen Ecu's.

VREEMDE VALUTA'S
Per 31-12-1981 Per 31-12-1982

112.004.93.'3 49.416.046

De tegoeden van de Bank in vreemde valuta's zijn in de balans opge-
nomen voor de tegenwaarde ervan tegen de spilkoers, wat de valuta's

l 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
én zijn aandeel in de monetaire bijstand op korte termijn.

2 Zie blz. 230 van onderhavig verslag.
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betreft van de landen die deelnemen aan het Europees Monetair Stelsel,
en, wat de overige valuta's aangaat, tegen de vroegere spilkoers, in voor-
komend geval gewijzigd overeenkomstig de monetaire aanpassingen aan-
gekondigd door de betrokken landen.

De tegoeden in vreemde valuta's ingeschreven ten name van de Bank
in het buitenland omvatten, behalve haar eigen voornoemde tegoeden, de
dollars van de Verenigde Staten van Amerika die, tegen Ecu's, contant wer-
den gecedeerd aan, en op termijn teruggekocht van het E.F.M.S. 1 en waar-
van 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 1982 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 in dollars respectievelijk tegen de gemiddelde aankoop-
prijs 2 en de vroegere spilkoers is geboekt op de rekening « Uitgedrukte
en niet-gerealiseerde koersverschillen » voorkomend onder de overgangs-
rekeningen op het actief 3.

TE ONTVANGEN VREEMDE VALUTA'S EN GOUD

Per 31-12-1981 Per 31-12-1982

Europees Fonds voor Monetaire Samen-
werking

Andere

39.609.969 35.657.197

De bedragen voorkomend onder de eerste subrubriek vertegenwoor-
digen de tegenwaarde van 20 pct. van de goud- en dollarreserves die de
Bank in de vorm van « swap »<kredieten tegen Ecu's bij het E.F.M.S. heeft
ingebracht. In het bedrag per :31 december 1982 is het aandeel van het
goud F 14,6 miljard 4 en dat van de dollars F 21,1 miljard.

1 Begrepen in de bedragen voorkomend onder de rubriek «Te ontvangen vreemde valuta's en goud s.
2 41,63 per 31 december 1982 tegen 34,49 per 31 december 1981.
3 Zie blz. 226 van onderhavig verslag.
4 Zie blz. 215 van onderhavig verslag.
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INTERNATIONALE AKKOORDEN
Per 31-12-1981 Per 31-12-1982

968.042 1.086.776

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 .'31-12-1981 Per 31-12-1982

4.475.776 2.282.138

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

is met F 2.281,1 miljoen geslonken ten gevolge van terugkopen door lid-
staten, begunstigden van bedoelde bijstand; per 31 december 1982 be-
draagt het F 760,5 miljoen, d.i. de tegenwaarde van 15,6 miljoen B.T.R.

De deelneming van de Bank in de door het Internationaal Muntfonds
in het leven geroepen aanvullende financieringsfaciliteit (afgekort A.F.F.) 2

is ongewijzigd gebleven op 12,3 miljoen B.T.R. of het equivalent van
F 600,4 miljoen; daarentegen is de bijdrage van de Bank voor de finan-
ciering van de subsidiëringsrekening 3, bestemd om de kosten van het
gebruik van de A.F.F. te drukken, opgelopen met 1,8 miljoen B.T.R.,
d.i. de tegenwaarde van F 87,6 miljoen; per 31 december 1982 beloopt ze
3,9 miljoen B.T.R., d.i. het equivalent van F 191,4 miljoen.

Tenslotte is de vordering op het Internationaal Muntfonds uit hoofde
van het akkoord betreffende het in werking stellen van de verruimde
toegankelijkheid tot de middelen van het Fonds 3 ongewijzigd gebleven
op 15 miljoen B.T.R. of de tegenwaarde van F 729,9 miljoen.

1 Zie verslag nopens de verrichtingen van het boekjaar ]975, blz. 141.
2 Zie verslag nopens de verrichtingen van het boekjaar 1979, blz. U3.
3 Zie verslag nopens de verrichtingen van het boekjaar 1981, blz. 107.
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De boeking van de voorschotten aan het I.M.F., uitgedrukt in bij-
zondere trekkingsrechten, geschiedt op basis 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 hesluitwet n' 5 van 1 mei 1944 dat de
laatste keer bij de wet van 24 maart 1978 werd gewijzigd.

EUROPEES FONDS VOOR MONETAIRE SAMENWERKING l

Per 31 december 1982 bezit de Bank geen vorderingen op het Euro-
pees Fonds voor Monetaire Samenwerking uit hoofde van de financiering
op zeer korte termijnvan intracommunautaire interventies.

DEBITEUREN WEGENS TERMIJNVERKOPEN VAN VREEMDE VALUTA'S
EN GOUD

Onderhavige rubriek is bestemd voor het registreren van de verbin-
tenissen aangegaan tegenover de Bank door de kopers van vreemde
valuta's te leveren op termijn tegen betaling in FB. Zowel in 1982 als
in 1981 stonden geen verrichtingen uit per 31 december.

HANDELSPAPIER
Per 31-12-1981 Per 31-12-1982

85.559.427 84.422.684

Zoals de voorgaande jaren, hestaat de portefeuille handelspapier per
31 december 1982 uitsluitend uit gedisconteerd papier, betaalbaar in
België.

VOORSCHOTTEN OP ONDERPAND

De voorschotten op onderpand worden ingedeeld als volgt
Per 31-12-1981 Per 31-12-1982

Financiële instellingen van de privé-
sector 479.27,5 155.212

Te transporteren 479.275 155.212

l Opgericht volgens een reglement van de Raad der Europese Gemeenschappen dd. 3 april 1973 en
in werking getreden op 1 juni 1973.
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Transport. 479.275 155.212

Financiële instellingen van de openbare
sector 733 94

Overige instellingen van de openbare
sector

Privé- en overheidsbedrijven, en parti-
culieren 94.410 460.232

Totaal. 574.418 615.538

OVERHEIDSEFFECTEN
Per 31-12-1981 Per 31-12-1982

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

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

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

BIJZONDERE BIJSTAND AAN HET RENT ENFONDS

Per 31-12-1981 Per 31-12-1982

149.540.000 181.059.000

De voorwaarden en modaliteiten van toepassing op die bijstand maken
het voorwerp uit van een protocol dat de vorenvermelde overeenkomst van
15 juli 1977 aanvult en op dezelfde datum tussen de Minister van Finan-
ciën, het Rentenfonds en de Bank werd gesloten 1.

l Zie verslag nopens de verrichtingen van het boekjaar 1977, blz. 100.
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Het maximumbedrag van de bijzondere bijstand aan het Rentenfonds,
dat veranderlijk is, is per 31 december 1982 vastgesteld op F 190 miljard.

DEEL- EN PASMUNT

Per 31-12-1981 Per 31-12-1982

Thesauriebiljetten

Metaalgeld .

247.165

426.344

293.336

566.047

Totaal 673.509 859.383

De beschikkingen toepasselijk op de terugbetalingsmodaliteiten van
het excedent boven de contractuele hoogtegrens van F 900 miljoen 1 moes-
ten in 1982 meermaals worden toegepast.

TEGOED BIJ HET BESTUUR DER POSTCHECKS

Per 31-12-1981 Per 31-12-1982

Rekening A

Rekening B 2

1.991

4.468.980

1.519

4.410.393

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 werden gebruikt.

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.

1 Zie verslag nopens de verrichtingen van het boekjaar 1980, blz. 115.
2 Zie blz. 229 van onderhavig verslag.
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VOORLOPIGE AANPASSING NAAR AANLEIDING VAN DE WET dd.
3 JULI 1972 l

Het bedrag van 3.450,4 miljoen dat op 31 december 1973 onder
de rubriek cc Voorlopige aanpassing naar aanleiding van de wet dd.
3 juli 1972 » werd geboekt, is onveranderd gebleven. Het omvat het
saldo van de minder- en meerwaarden voortvloeiend uit de opwaardering
van de Belgische frank ingevolge de beslissingen, genomen tijdens de
monetaire conferentie van 18 december 1971 te Washington en bekrachtigd
bij de wet dd. 3 juli 1972 betreffende de pariteit van de frank.

TE INNEN WAARDEN
Per 31-12-1981

3.401.652
Per 31-12-1982

8.978.022

De cc 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. Is eveneens onder deze rubriek opgenomen
de renteloze lening die aan het Herdiscontering- en Waarborginstituut
werd toegestaan, bij toepassing van artikel 2 van het koninklijk besluit
n' 91 van 23 augustus 1982, tot wijziging van het koninklijk besluit n' 19
van 18 maart 1982 houdende aanwending van de opbrengst voortspruitend
uit de loonmatiging in de kredietsector.

OVERHEIDSFONDSEN
Per'31-12-1981

8.861.355
Per 31-12-1982

10.128.149

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

De toeneming met F 1.266,8 miljoen, t.O.V.het jaar voordien, van de
portefeuille overheidsfondsen is de tegenhanger van de stijging van het
reservefonds.

GEBOUWEN, MATERIEEL EN MEUBELEN
Per 31-12-1981

2.253.471
Per 31-12-1982

2.384.454

De vermeerdering van de actiefpost cc Gebouwen, materieel en meu-
belen » vloeit voort enerzijds, uit de aankoop van terreinen in Brussel

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

tegen hun aankoopprijs indien deze gelijk is aan of lager dan de terugbetalingsprijs ».
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en in de provincie, evenals uit bouwwerken uitgevoerd in het raam van
het investeringsprogramma van de Bank en, anderzijds, uit de verkoop
van drie terreinen en/of gebouwen in de provincie en de terugneming
van afschrijvingen betreffende bijkomende kosten in verband met vroegere
aankopen van onroerende goederen.

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 n ,

op de actiefzijde, en de Il 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 31-12-1981 Per .'31-12-1982

14.254.014 15.334.430

De waarden van de Pensioenkas van het Personeel bestaan hoofd-
zakelijk uit tegen de aankoopprijs geboekte overheidsfondsen. De rekening
op de passiefzijde « Pensioenkas van het Personeel ))is de tegenpost ervan 3.

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.

ACTIEF -OVERGANGSREKENINGEN

Per 31 december 1982 zien de overgangsrekeningen op het actief
er uit als volgt :

a) Tievorderen rente op de verrichtingen met het buiten-
land 2.101.645

Te transporteren. 2.101.645

1 Zie blz. 246 van onderhavig verslag.
~ Zie blz. 232 van onderhavig verslag.
3 Zie blz. 231 van onderhavig verslag.
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Transport.

b) Te vorderen rente op overheidsfondsen verworven
krachtens de statuten

c) Uitgedrukte en niet-gerealiseerde koersverschillen 1

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

e) Overschot van de vervroegde stortingen van de ven-
nootschapsbelasting uitgevoerd in 1982 en over te dra-
gen naar het boekjaar 1983

f) 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
kennen voor de studies die door kinderen van de
personeelsleden worden gedaan, en nuttige suggesties
te belonen .

g) 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 f) en g) bestaat een
tegenpost onder de passief-overgangsrekeningen 2

Totaal

2.101.645

634.546

10.298.423

196.043

100.000

50.672

41.341

13.422.670

1 De tegoeden van de Bank in dollars van de Verenigde Staten van Amerika. in Zwitserse franken,
in guldens en in Duitse marken, alsmede de voorschotten toegestaan aan het LM.l". worden ge-
boekt op grond van de spilkoersen of de vroegere spilkoersen; het verschil tussen de waardering,
enerzijds, tegen de aankoopkoers of de volgens regel 02 van het I.M.F. vastgestelde koers van het
B.T.R. en, anderzijds, tegen de spilkoers, is opgenomen onder de « Uitgedrukte en niet-gerealiseer-
de koersverschillen» zolang het niet definitief is, m.a.w. zolang de vreemde valuta's niet te gelde
werden gemaakt of de voorschotten aan het LM F. niet werden terugbetaald. Hetzelfde geldt
t.a.v. de koersverschillen geboekt in verhand met de interventies op de valutamarkt die aanleiding
geven tot vereffening of financiering via het door het Europees Monetair Stelsel ingesteld mecha-
nisme, vermits die koersverschillen slechts definitief gerealiseerd zijn na terugkoop van de Ecu's
aangewend ter dekking van de interventies of na aanzuivering van de uit de interventies voort-
vloeiende debetpositie tegenover het Europees Fonds voor Monetaire Samenwerking. Zijn even-
eens opgenomen op de rekening « Uitgedrukte en niet-gerealiseerde koersverschillen », de boek-
houdkundige koersverschillen voortvloeiend uit de aanpassing der boekingskoersen naar aanleiding
van de muntaanpassingen in de schoot van het E.M.S.

2 Zie blz. 232 van onderhavig verslag.
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PASSIVA

BILJETTEN IN OMLOOP
Per 31-12-1981 Per 31-12-1982

382.224.640 382.193.302

De stijgende tendens die zich in 1981 leek af te tekenen in het
expansietempo van de omloop van de biljetten van de Bank, is naar het
einde van het boekjaar volledig omgeslagen.

Per 31 december 1982, ligt het bedrag van de biljettenomloop
lichtjes lager dan het peil bereikt per 31 december 1981; het is voor de
eerste maal sinds jaren dat dit verschijnsel zich voordoet.

Ziehier, per coupure, de samenstelling van de biljettenomloop per
31 december 1982 :

F 5.000
F 1.000
F 500
F 100

236.336.550
123.398.839

10.630.952
11.826.961

Totaal 382.193.302

Die samenstelling is sedert 1978 als volgt geëvolueerd
1978 1979 1980 1981 1982

(in miljarden franken)

F 5.000 175,8 193,8 208,7 227,9 236,4
F 1.000 160,4 153,5 143,3 131,6 123,4
F 500 10,9 11,6 11,4 11,l 10,6
F 100 12,8 12,9 12,7 11,6 11,8

Totaal 359,9 371,8 376,l 382,2 382,2

Het relatieve aandeel van het biljet van F 5.000 is gaandeweg ge-
stegen van 48,8 pct. tot 61,8 pct. terwijl dat van het biljet van F 1.000
is gedaald van 44,6 pct. tot 32,3 pct.; de vergelijking van de absolute
cijfers toont aan dat de inkrimping van de biljetten van F 1.000 die in
1978 is ingetreden en, tot 1981, van jaar tot jaar sterker werd, in 1982
afzwakte en nog slechts F 8,2 miljard bereikte tegen F 11,7 miljard in 1981.
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De omloop van de biljetten van F 500 en F 100 vertoont haast geen
verandering.

Sedert loktober 1982, is het biljet van F 500, type « Van Orley»,
niet meer wettelijk gangbaar; het blijft nochtans inwisselbaar aan de
loketten van de Bank.

Op 15 september 1982 begon de uitgifte van een nieuw biljet van
F 5.000, aangeduid als type « Gezelle n , Het is het vierde en laatste in
de reeks die de figuren en het werk van beroemde Belgische personen
uit de XlX" eeuw in herinnering brengt, nI. een architeet (Beyaert), een
kunstschilder en beeldhouwer (Meunier), een musicus (Grétry) en een
dichter (Gezelle).

Per 31 december 1982 ziet de indeling van het aantal biljetten in
omloop, volgens het type ervan, eruit als volgt :

Relatief aandeel
Coupures Type van de biljetten Aantal biljetten in omloop in de totale omloop

vau de coupures

(in miljoenen) (in pct.)

F 5.000 « Vesalius » 43,3 91,5
« Gezelle» 4,0 8,5

47,3 100,0

F 1.000 « Mercator » 64,6 52,4
« Grétry» 58,8 47,6

123,4 100-,0

F 500 « Meunier » 21,3 100,0

F 100 « Beyaert » 118,3 100,0

REKENINGEN-COURANT EN DIVERSEN

De evolutie van de saldi der « Rekeningen-courant en diversen Il

blijkt uit volgende vergelijking
Per 31-12-1981 Per 31-12-1982

Schatkist, gewone rekening.

Financiële instellingen van de privé-
sector

Financiële instellingen van de openbare
sector

23.389 16.293

358.681 380.557

24.207 20.155

Te transporteren . 406.277 417.005

228



Transport. 406.277 417.005

Overige instellingen van de openbare
.sector 612.092 867.801

Privé- en overheidsbedrijven, en parti-
culieren 770.032 149.821

Banken in het buitenland en internatio-
nale instellingen, gewone rekeningen 4.987.492 2.249.193

Te betalen waarden . 4.133.813 27.983.194

Totaal 10.909.706 31.667.014

De toeneming, van het ene jaar tot het andere, van de subrubriek
(( Te betalen waarden» is in hoofdzaak toe te schrijven aan de boeking
op een rekening geopend ten name van de Openbare Schatkist, van gerea-
liseerde koersverschillen in verband met tegoeden in vreemde valuta's
gedekt door de Staatswaarborg.

Onder de benaming ((Te betalen waarden» komen bovendien diverse
verbintenissen voor luidend in Belgische franken, zoals o.m. : bank-
assignaties, 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 creditberichten, lopende verrichtingen die later
dienen te worden betaald of op het credit van rekeningen-courant moeten
worden ingeschreven.

INTERNATIONALE AKKOORDEN
Pel' 31-12-1981 Per 31-12-1982

Financiële bijstandsakkoorden .

Andere akkoorden .

4.468.980

34.015

4.410.393

28.064

De Bank neemt afzonderlijk op haar staten, onder de subrubriek van
het passief ((Financiële bijstandsakkoorden », de bedragen op die inge-
schreven 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 post-
rekening '.

, Zie blz. 223 van onderhavig verslag.
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Worden geboekt onder de subruhriek cc Andere akkoorden », de te-
goeden in Belgische franken aangehouden door instellingen van landen
waarmee betalingsakkoorden werden gesloten.

INTERNATIONAAL MUNTFONDS :

Bijzondere trekkingsrechten, netto cumulatieve toewijzing
Per 31-12-1981 Per 31-12-1982

23.610.731 23.610.731

Ten belope van haar saldo is de rekening cc Bijzondere trekkings-
rechten, netto cumulatieve toewijzing » de tegenpost van de rekening
op de actiefzijde cc Internationaal Muntfonds : Bijzondere trekkings-
rechten» 1.

EUROPEES FONDS VOOR MONET AIRE SAMENWERKING

Per 31-12-1981 Per 31-12-1982

2.752.525 18.078.067

De verplichtingen van de Bank tegenover het Europees Fonds voor
Monetaire Samenwerking voortspruitend uit de financiering op zeer korte
termijn van intracommunautaire interventies en die per 31 december 1981
het bedrag van 67,5 miljoen Ecu's hereikten, werden in de loop van het
eerste kwartaal van 1982 aangezuiverd.

Intracommunautaire interventies die in december 1982 plaats vonden,
hebben de Bank er opnieuw toe gebracht een beroep te doen op voor-
noemde financiering. De daaruit voortvloeiende schuld tegenover het
E.F.M.S. bedraagt 402 miljoen Ecu's per 31 december 1982.

ECU'S TE LEVEREN AAN HET E.F.M.S.
Per 31-12-1981 Per 31-12-1982

163.460.495 166.552.341

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

1 Zie blz. 217 van onderhavig verslag.
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Het bedrag ervan is van 4.010,6 miljoen Ecu's per 31 december 1981
teruggelopen tot 3.703,6 miljoen Ecu's per 31 december 1982, d.i. een
vermindering met 307,0 miljoen Ecu's '. Ingevolge de verhoging van de
spilkoers van de Ecu, vooreerst op 22 februari 1982 en vervolgens op
14 juni 1982, neemt de tegenwaarde van de te leveren Ecu's evenwel
toe met F 3,1 miljard.

Zoals in 1981 is de vermindering van de verplichtingen in Ecu's toe
te schrijven aan een daling van de goudprijs toegepast op de ((swap »-

kredieten en aan een inkrimping van het dollarbedrag dat het voorwerp
uitmaakt van die ((swaps », De weerslag van die factoren werd slechts
gedeeltelijk gecompenseerd door de stijging van de dollarnotering ten
opzichte van de Ecu.

MONETAIRE RESERVE

Het instrument van monetair beleid waarbij de financiële instellingen
verzocht worden een monetaire reserve aan te leggen, werd in de loop
van het jaar 1982 niet in werking gebracht.

TE LEVEREN VREEMDE VALUTA'S EN GOUD 2

Per 31-12-1981 Per 31-12-1982

18.149 14.670

De onder deze rubriek geboekte bedragen vertegenwoordigen de
tegenwaarde, tegen de spilkoers of de vroegere spilkoers, van vreemde
valuta' s die op rekening bij buitenlandse correspondenten worden aan-
gehouden in afwachting dat instructies betreffende de aanwending ervan
worden ontvangen.

PENSIOENKAS VAN HET PERSONEEL
Per 31-12-1981 Per 31-12-1982

14.254.014 15.334.430

De rekening (( Pensioenkas van het Personeel )) is de tegenpost van
de actiefrekening ((Waarden van de Pensioenkas van het Personeel ))3.

i Zie blz. 218 van onderhavig verslag.
2 Alle lopende verrichtingen luiden in vreemde valuta's.
3 Zie blz. 225 van onderhavig verslag.
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PASSIEF -OVERGANGSREKENINGEN

De overgangsrekeningen op het passief zien er per 31 december 1982
uit als volgt :
a) Vooruitontvangen rente op handelspapier en over-

heidseffecten in portefeuille .
b) Vooruitontvangen rente op beleggingen in het buiten-

land en te betalen rente op verrichtingen met het
buitenland

534.509

c) Fonds van de Honderdste Verjaring .
d) Verzamelingen

De rekeningen sub c) en d) hebben hun tegenpost in
de overgangsrekeningen op het actief.

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

f) Voorziening voor gebouwen, materieel en meubelen l

g) Maatschappelijke voorziening voor diverse risico's l •

h) Belastingbesparing verwezenlijkt bij toepassing van
het koninklijk besluit n' 16 van 9 maart 1982 l •

Totaal

204.860
50.672
41.341

100.000
1.739.981
5.850.000

173.000

8.694.363

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.

RESERVEFONDS

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

Totaal

Per 31-12-1981 Per 31-12-1982

1.516.531 1.596.791
6.073.631 7.357.631

2.058.459 2.159.344

9.648.621 11.113.766

Statutaire reserve .
Buitengewone reserve
Afschrijvingsrekening voor gebouwen,
materieel en meubelen .

l Zie blz. 248 van onderhavig verslag.
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De verhoging van het Reservefonds vertegenwoordigt het gedeelte
van de winst van 1981 dat naar de statutaire reserve gaat, een overschrij-
ving van F l.284 miljoen naar de buitengewone reserve ten laste van
de resultatenrekening van 1982 en de afschrijving van de kosten van
bouwwerken uitgevoerd in 1982 in het raam van het investeringspro-
gramma van de Bank, verminderd met afschrijvingen betreffende ver-
kochte gebouwen en bijkomende kosten die betrekking hadden op vroeger
verworven onroerende goederen.

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 875,8 miljoen, tegen F 825,9 miljoen per 31 decem-
ber 1981.
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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, cc Bestuur der Postchecks :
Tegoeden voor rekening van de Ministers van Nationale
Opvoeding (onderwijswetgeving) », komt voor op de
weekstaat onder het totaal van de activa . 27.526.831

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 . 1.898

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

Bankaccepten of handelsaccepten in omloop op
31 december 1982 l, bekleed met het visum van de Bank
waarbij deze zich verbindt tot discontering ervan, wan-
neer de resterende looptijd nog slechts 120 dagen be-
draagt 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
VERBINTENISSEN VAN DE BANK

In het raam van kredietfaciliteiten die door de Bank
voor Internationale Betalingen (B.I.B.) toegestaan wer-
den aan de Nationale Bank van Hongarije, de Banco de
Mexico en de Banco Central do Brasil heeft de Bank, als
lid van groepen van centrale banken van landen waarvan
de meeste deel uitmaken van de ((Groep van Tien »,

zich ertoe verbonden zich eventueel in de plaats te stellen
van de B.I.B. ten belope van een gedeelte van de kredie-
ten verstrekt uit hoofde van die faciliteiten .

WAARBORGEN VERLEEND DOOR. DE BANK

Deze waarborgen omvatten hoofdzakelijk de borg-
tochten verleend door de Bank uit hoofde van leningen

I Andere dan die aanwezig in de portefeuille van de Bank, te weten :
geviseerde accepten : Per 31-12-1981
- uitvoer . . . . . . . . . . . . . 552.122*
- invoer

552.122
* Inclusief die 'velke op de balunsdat.um binnen de 120 dagen

vervullen. 46.150

23.5

115.684

2.145.588

Per 31-12-1982
243.335*

243.335
1.949



verstrekt door de Algemene Spaar- en Lijfrentekas aan
personeelsleden van de Bank voor de bouw of de aan-
koop van hun woning; zij belopen .

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

62.494.199

1.615

16.967.690

34.610

1.427.618

Totaal.

VAN DE SCHATKIST ONTVANGEN WAARBORGCERTlFICATEN

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 1982 .
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TEGOEDEN BEHEERD VOOR REKENING YAN HET EUROPEES
FONDS VOOR MONETAIRE SAMENWERKING

Het gaat om tegoeden in goud en in dollars die het
voorwerp uitmaken van de « swap »<kredieten tegen
Ecu' s l en die door de Bank beheerd worden krachtens
een haar door het E.F.M.S. verleend beheersmandaat .

BEWAARNEMINGEN VAN EFFECTEN EN DIVERSE WAARDEN

De onderverdeling van de bewaarnemingen is als
volgt :

Internationaal Muntfonds .
In tema tionale On twikkelingsassocia tie .
Afrikaans Ontwikkelingsfonds .
Aziatische Ontwikkelingsbank.
Inter-Amerikaanse Ontwikkelingsbank.
Andere bewaarnemingen

51.394.000
5.570.621

380.366
751.739
632.105

731.293.229

Totaal.

SCHATKIST

De orderekeningen opgenomen onder de rubriek
« Schatkist II 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

Te transporteren .

5.000.000

1.000.000

6.000.000

l Zie blz. 215 en 219 van onderhavig verslag.
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Transport.

Deelhebbende obligaties Nationale
Maatschappij der Belgische Spoorwegen

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

4 ~~% certificaten Nationale Landmaat-
schappij .

Diverse waarden :

- neergelegd door het Muntfonds 1

- andere

6.000.000

638.305

3.378.580

11.622

905.353

5.760.476

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

92.875.317
732.475.945

8.503.390
12.454.179

Totaal

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

1 Belgisch Muntfonds.
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RESULTATENREKENING
(In duizenden franken)

CREDIT

PROVENU DER DISCONTO- EN VOORSCHOTVERRICHTINGEN

Per ,'31-12-1981 Per 31-12-1982

30.929.761 37.981.353

Het brutoprovenu der diseonto- en voorschotverrichtingen neemt
sterk toe van het ene jaar tot het andere.

Die verbetering is toe te schrijven aan de uitzetting van het gemid-
delde volume der verrichtingen 1 dat opliep van F 218,9 miljard tot
F 276,0 miljard, d.i. een toeneming met 26,1 pct.

De daling van de diseonto- en voorschottarieven die inzette in juli 1982
bracht een vermindering teweeg van het gemiddelde rendement van
de gezamenlijke disconto- en voorschotverrichtingen dat van 13,94 pct.
in 1981 afzwakte tot 13,57 pct. in 1982.

1 Gemiddeld volume der verrichtingen (in miljoenen franken) :

- voorschotten op onderpand (*)

In 1981 In 1982
37.000 37.000
73.174 75.357

108.738 163.636

218.912 275.993
106.263 161.742

- ovorheidseffecten
- handelspapier

~ Incl. Bijzondere bijstand aan het, Rentenfonds.
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PROVENU VAN DE VERRICHTINGEN MET HET BUITENLAND

Per 31-12-1981 Per 31-12-1982

11.352.961 4.846.767

Het brutoprovenu van de verrichtingen met het buitenland, geboekt
op het credit van de resultatenrekening, vermindert met 57,3 pct. in ver-
gelijking met dat betreffende het voorgaande boekjaar.

De opbrengst van de belegging van de tegoeden in vreemde valuta's,
die het voornaamste element uitmaakt, vertoont een vermindering met
31,1 pct., toe te schrijven niet enkel aan de daling van het gemiddelde
rendement maar vooral aan de sterke inkrimping van het gemiddeld volume
der beleggingen dat terugvalt op F 97,2 miljard, d.i. 27,4 pct. minder dan
het cijfer voor 1981, nI. F 133,8 miljard. In jaargemiddelden uitgedrukt,
overschreden de interingen op de deviezenreserves ingevolge de onder-
steuning van de Belgische frank en de terugkoop van Ecu' s, ruim de door
de Staat aan de Bank gecedeerde opbrengst van leningen in vreemde
valuta's.

De rente betreffende de netto debiteurpositie in Ecu's voortvloeiend
uit de vereffening in Ecu's van intracommunautaire interventies en betref-
fende de schuld voortspruitend uit het beroep op het krediet op zeer korte
termijn verstrekt door het E.F.M.S. beloopt F 11.710,2 miljoen en werd in
mindering gebracht op de inkomsten uit beleggingen.

PROVENU DER OVERHEIDSFONDSEN

Per 31-12-1981 Per 31-12-1982

867.5,59 1.056.111

De stijging van de opbrengst van de overheidsfondsen, verworven
door de Bank krachtens de artikelen 18 en 21 van haar statuten 1 wordt,
zoals de vorige jaren, verklaard door de toeneming van de portefeuille
ingevolge de overschrijvingen naar het Reservefonds die na de afsluiting
van het voorgaande boekjaar plaats vonden en, in bijkomende mate, door
het hogere rendement van de effecten.

1 Zie blz. 224 van onderhavig verslag.
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RECHTEN OP BEWAARNEMINGEN, PROVISIES EN VERGOEDINGEN

Per 31-12-1981 Per 31-12-1982

226.822 221.423

De ontvangst uit hoofde van rechten op bewaarnemingen, provisies
en vergoedingen is praktisch niet gewijzigd ten opzichte van verleden jaar.

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 31-12-1981 Per 31-12-1982

533 23.829

De diverse ontvangsten die in 1982 werden geboekt, komen in hoofd-
zaak voort uit de verkoop van drie onroerende goederen in de provincie;
voor het overige, gaat het evenals in 1981, om toevallige ontvangsten
uit de verkoop van afgedankt materieel en meubelen.

TERUGNEMINGEN VAN PASSIEF-OVERGANGSREKENINGEN

Per 31-12-1981 Per 31-12-1982

261.435 300.000

Het bedrag opgenomen in de resultatenrekening per 31 december 1982
vertegenwoordigt de terugneming van de fiscale voorziening tot dekking
van de solidariteitsbijdrage en van de bijkomende solidariteitsbijdrage
betreffende het boekjaar 1981.
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DEBET

AANDEEL VAN DE STAAT

Per 31-12-1981 Per 31-12-1982

Disconto en voorschotten .

Verrichtingen met het buitenland

24.271.161

8.482.569

29.586.392

3.513.594

32.7,1'53.730 33.099.986

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 resul-
tatenrekening, 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 1982 sterk toe onder invloed van de stij-
ging van het gemiddelde volume der verrichtingen.

- Verrichtingen met het buitenland

Zoals voor de voorgaande boekjaren gaat de verdeling, tussen de
Staat en de Bank, van de opbrengst van de netto produktieve activa op
het buitenland over het boekjaar 1982, 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 pet.-regel, toegepast op
het provenu van de diseonto-, voorsehot- en beleningsverrichtingen, tot
het geheel van de produktieve 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 produk-
tieve nettotegoeden op het buitenland voortvloeiend uit de deelneming
van de Bank in de akkoorden of verrichtingen inzake internationale mone-
taire samenwerking. Voor de berekening van het deel van de Bank, werd
evenwel het gemiddelde volume van de netto-activa verminderd met
het gemiddelde bedrag van de gerealiseerde positieve koersverschillen
die aan de Staat toekomen. Bedoelde koersverschillen, die per 31 decem-
ber 1982, F 26,5 miljard bereiken, werden deels aan de Openbare Schatkist
uitgekeerd, deels overgedragen naar een te haren name geopende ((Te
betalen waarden »<rekening ten einde het hoofd te kunnen bieden aan
eventuele latere koersverliezen.

ALGEMENE ONKOSTEN
Per ;31-12-1981 Per 31-12-1982

Bezoldigingen en sociale lasten 4.405.738 4.941.942

Overige kosten . 440.145 510.403

4.845.883 5.452.345

min

Kosten ten laste van derden. 716.966 853.763

4.128.917 4.598.582

De bezoldigingen van het personeel en de sociale lasten die bijna
negen tiende van het brutobedrag der algemene onkosten uitmaken, ver-
tonen een iets hogere toeneming dan in 1981 '.

De weerslag van de indexeringen, die de voornaamste haussefactor
uitmaakt, klom van 7,56 pct. in 1981 naar 8,80 pct. in 1982. Hierbij dient
genoteerd te worden dat, bij toepassing van de wettelijke beschikkingen
inzake de loonmatiging, de indexering slechts onvolledig kon spelen ten
voordele van de tewerkgestelden en dat, wat de kredietsector betreft
waartoe de Bank behoort, de door de werkgever dank zij die beschikkingen
gerealiseerde besparing gedeeltelijk moet betaald worden aan het Export-

, In 1982 : 12,2 pct. tegen 11,3 pct. in 1981, 4,9 pct. in 1980, 6,7 pct. in 1979 en 1978, 11,5 pct.
in 1977.
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financieringsfonds en, voor het saldo, ter beschikking moet worden gesteld
van het Herdiscontering- en Waarborginstituut. De voornoemde maat-
regelen betreffende de loonmatiging blijven derhalve zonder uitwerking
op het bedrag van de algemene onkosten van de Bank.

In 1982 is het personeelsbestand van de Bank gestegen van 2.950 tot
3.020 eenheden, daarin begrepen 325 personen die deeltijds werken of
die genieten van het niet-bezoldigd verlof op woensdagnamiddag, dat
aan personeelsleden met schoolgaande kinderen wordt toegestaan. Reke-
ning gehouden met de vervanging van de personeelsleden in actieve
dienst die met pensioen gingen, ontslag namen of overleden zijn, d.i. in
totaal 115 personen, bedraagt het aantal jongeren aan wie de Bank in
1982 werk heeft verschaft, 185 afgezien van de R.V.A.-stagiairs waarvan
verder sprake.

De uitbreiding van sommige activiteiten van de Bank en de invoering
van nieuwe taken, met name in verband met de balanscentrale, de door-
lopende verrekening en de controle voor rekening van het B.L.I.W.,
noopten tot een versterking van het personeelsbestand. De verhoging van
de kosten die daaruit voortvloeide, werd nochtans afgezwakt door de ·ver-
schuiving naar lagere wedden ingevolge de vervanging van personeels-
leden die, op normale leeftijd of vervroegd, met pensioen gingen.

Tenslotte heeft de optrekking en vervolgens de afschaffing van de
hoogtegrens voor de berekening van de R.S.Z.-bijdragen, bij toepassing
van de beschikkingen van de herstelwet van 10 februari 1981, eveneens
geleid tot een lastenverzwaring uit hoofde van de bezoldiging van het
personeel.

De overige begrotingsuitgaven worden als volgt ingedeeld
Per 31-12-1981 Per 31-12-1982

Lopende uitgaven .
Stage voor jongeren

406.335
33.810

467.858
42.545

440.145 510.403

De courante kosten zijn merkelijk gestegen in vergelijking met vorig
jaar. Onder de factoren die deze evolutie verklaren, moeten worden ver-
meld de zwaardere uitgaven voor de dekking van de energiebehoeften,
niet alleen te wijten aan de stijging van de prijzen maar ook aan een
groter verbruik van electriciteit ingevolge de uitbreiding van de electro-
nische uitrusting en het machinepark van de Drukkerij, de aankoop van
grotere hoeveelheden papier en inkt, tegen gestegen prijzen, voor de
aanmaak van een toegenomen hoeveelheid biljetten die een grotere kas-
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autonomie van de vestigingen in de provincie en een vermindering van
de transportkosten moet mogelijk maken.

Ingevolge de verplichting opgelegd door het koninklijk besluit van
26 maart 1982 om het aantal aan te werven R.V.A.-stagiairs op te voeren
van 2 pct. tot 3 pct. van het personeelsbestand, waarvan 1 pct. voor
halftijdse betrekkingen, is het aantal van die stagiairs opgelopen van
56 tot 116 waarvan 60 halftijds tewerkgesteld zijn. De kosten veroorzaakt
door de vorming die de Bank aan die jongeren verstrekt is derhalve
gevoelig gestegen.

De kosten ten laste van derden, in mindering gebracht op de bruto
algemene onkosten, nemen hoofdzakelijk toe ingevolge een grotere recu-
peratie van kosten ten laste van het Belgisch-Luxemburgs Instituut voor
de Wissel en van het Uitwisselingscentrum voor te verrekenen verrichtin-
gen van het Belgische financiële systeem (U.C.V.), alsmede van een toe-
genomen facturering van drukwerken door de Drukkerij uitgevoerd voor
rekening van derden.

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

BELASTINGEN, TAKSEN EN HEFFINGEN

Per 31-12-1981 Per 31-12-1982

2.830.828 2.863.974

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
belastingen.

Naast de vervroegde stortingen inzake de vennootschapsbelasting
omvat het bedrag van F 2.864 miljoen, geboekt op de resultatenrekening
van 1982, de solidariteitsbijdrage en de bijkomende solidariteitsbijdrage
betreffende het boekjaar 1981, 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 terug-
betalingen van belastingen betreffende de aanslagjaren 1981 en 1982.
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ANDERE DOOR DE WET OPGELEGDE STORTINGEN AAN DE SCHATKIST

Per 31-12-1981 Per 31-12-1982

456.588 36.634

Het bedrag opgetekend onder deze rubriek per 31 december 1982
vertegenwoordigt de storting die de Bank moet uitvoeren bij toepassing
van artikel 2 van het koninklijk besluit n' 89 van 31 juli 1982.

Een gelijkaardige storting voor het boekjaar 1981, opgelegd bij ar-
tikel 76 van de programmawet 1981 van 2 juli 1981, bedroeg F 27,4 miljoen.

Per 31 december 1981 kwam onder deze rubriek bovendien een
storting voor van F 429,2 miljoen die overeenkomstig het koninklijk besluit
van 5 mei 1981 werd uitgevoerd en overeenstemde met het aandeel van de
Bank in het bedrag van F 1.185 miljoen waarvan sprake in artikel 240
van de wet van 8 augustus 1980 betreffende de budgettaire voorstellen
1979-1980.

AFSCHRIJVING VAN GEBOUWEN, MATERIEEL EN MEUBELEN

Per 31-12-1981 Per _31-12-1982

335.265 563.526

De per 31 december 1982 uitgevoerde afschrijvingen dekken volgende
uitgaven:

a) Aankoop van gebouwen en bouwwerken uitgevoerd
in het raam van het investeringsprogramma van de
Bank, en studiekosten in verband met nieuwe ge-
bouwen 170.805

b) Vernieuwing van gebouwen en technische uitrusting

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

d) Aankoop van kantoormeubelen.

e) Immateriële investeringen in verband met de oprich-
ting van een gegevensbank en de totstandbrenging
van de doorlopende verrekening .

163.168

190.662

19.236

19.655

246



BIJKOMENDE TOELAGE AAN DE PENSIOENKAS VAN HET PERSONEEL

Per31-12-1981 Per 31-12-1982

500.000

Ingevolge de wettelijke maatregelen inzake de loonmatiging is het
niet nodig, voor het dienstjaar 1982, aan de Pensioenkas van het Personeel
een bijkomende toelage toe te kennen.

OVERSCHRIJVINGEN 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 rekening ((Belastingbesparing voortspruitend

uit de toepassing van het koninklijk besluit n' 16
van 9 maart 1982 » •

1.284.000

234.000

700.000

173.000

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

a) Buitengewone reserve.

Per 31 december 1981 .
Overschrijving ten laste van de resultatenrekening .

Saldo per 31 december 1982 .

6.073.631
1.284.000

7.357.631

In het bedrag van de overschrijving is het gedeelte van de winst
begrepen, dat de fiscale vrijdom geniet, mits het onbeschikbaar blijft l, en
dat verwezenlijkt werd :
- op de verkoop en de inning van effecten uit de portefeuille overheids-

fondsen 2.189
- op de verkoop van onroerende goederen 16.479
- op de verkoop van afgedankte meubelen en materieel. 549

1 Artikelen 34, 36 en 105 van het Wetboek der inkomstenbelastingen.
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b) Voorziening voor gebouwen, materieel en meubelen.

Per 31 december 1981 .
Overschijving ten laste van de resultatenrekening.

Saldo per 31 december 1982 .

1.505.981
234.000

1.739.981

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 1981. .
Overschijving ten laste van de resultatenrekening.

Saldo per 31 december 1982 .

5.150.000
700.000

5.850.000

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

De voorziening van F 5.850 miljoen vertegenwoordigt 3,39 pct. van het
gemiddelde cumulatieve bedrag in 1982 van de portefeuille handelspapier
en de beleggingen in vreemde valuta's.

d) Belastingbesparing voortspruitend uit de toepassing van het koninklijk
besluit r{ 16 van 9 maart 1982.

Per 31 december 1981 .
Overschrijving ten laste van de resultatenrekening .

Saldo per 31 december 1982 .

173.000

173.000

Het gaat om de geraamde besparing die voortvloeit uit de vermin-
dering van de vennootschapsbelasting van 48 tot 45 pct.

e) Fiscale voorziening.

Per 31 december 1981
Terugneming in 1982

Saldo per 31 december 1982

300.000
300.000
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De opheffing van de solidariteitsbijdrage en van de bijkomende soli-
dariteitsbijdrage verklaart het ontbreken van een nieuwe toewijzing aan
de fiscale voorziening.

TE VERDELEN NETTOWINST

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

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

2. Van het overschot, ten bedrage van 851.781
a) 10 pct. aan de reserve. .
b) 8 pct. aan het personeel .

24.000

85.178
68.143

3. Van het nieuwe overschot, te weten 698.460
a) aan het Rijk, 1/5 .
b) aan de aandeelhouders, een tweede dividend
c) het saldo aan de reserve .

Totaal van de te verdelen nettowinst .

1,'39.692
558.500

268

875.781
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DIVIDEND TOEGEKEND VOOR HET BOEKJAAR 1982

Eerste totaal dividend 24.000

Tweede totaal dividend 558.500

Samen 582.500

voor 400.000 aandelen, te weten, per aandeel, een
dividend van .F 1.456,25

Coupon n' 181 zal met ingang van 1 maart 1983 betaalbaar zijn met
F 1.165 vrij van roerende voorheffing.

Daar het nettodividend F 1.165 beloopt, komt het belastbaar inkomen
per aandeel op F 2.050,40, inclusief het belastingkrediet en de roerende
voorheffing 1.

De Regentenraad :

Marcel D'HAEZE, vice-gouverneur,
Roland BEAUVOIS, directeur,
Georges JANSON, directeur,
William FRAEYS, directeur,
Frans JUNIUS, directeur,
Jean-Pierre PAUWELS, directeur,

De gouverneur,
Jean GODEAUX

Roger RAMAEKERS, regent,
Raymond PULINCKX, regent,
Jozef HOUTHUYS, regent,
Georges DEBUNNE, regent,
Jan HINNEKENS, regent,
Luc AERTS, regent,
Albert FRERE, regent,
André DEVOGEL, regent,
Alfred RAMPEN, regent,
Rik VAN AERSCHOT, regent.

Roerende voorheffing

1.165 x 51

100
1.165 x 1

4

F 594,15.1 Belastingkrediet

F 291,25.
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BALANS PER 31 DECEMBER 1982

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

Financiële instellingen van de privé-
sector 155.212

Financiële instellingen van de openbare
sector 94

Overige instellingen van de openbare
sector

Privé- en overheidsbedrijven, en parti-
culieren 460.232

Overheidseffecten :
Belgische overheidseffecten .
Luxemburgse overheidseffecten

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

Rekening A
Rekening B

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

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

Totaal van de activa .
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(In duizenden franken)

58.213.957

14.601.333

32.695.573
72.953.310
49.416.046

35.657.197

1.086.776
2.282.138

84.422.684

615.538

37.000.000

181.059.000
859.383

1.519
4.410.393

34.000.000

3.450.350
8.978.022

10.128.149
2.384.454

15.334.430
13.422.670

662.972.922



PASSIVA

Bankbiljetten in omloop .

Rekeningen-courant en diversen :
Schatkist, gewone rekening
Financiële instellingen van de privé-

sector
Financiële instellingen van de openbare

sector
Overige instellingen van de openbare

sector
Privé- en overheidsbedrijven, en parti-

culieren
Banken in het buitenland en internatio-

nale instellingen, gewone rekeningen .
Te betalen waarden

16.293

380.557

20.155

867.801

149.821

2.249.193
27.983.194

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

253

(In duizenden franken)

382.193.302

31.667.014

4.410.393
28.064

23.610.731

18.078.067

166.552.341

14.670

15.334.430

8.694.363

400.000

1.596.791
7.357.631
2.159.344

875.781

662.972.922



RESULTATENREKENING PER 31 DECEMBER 1982

DEBET

Aandeel van de Staat
Disconto en voorschotten
Verrichtingen met het buitenland

29.586.392
3.513.594

Algemene onkosten :
Bezoldigingen en sociale lasten
Andere kosten .

4.941.942
510.403

5.452.345
min:

Kosten ten laste van derden 853.763

Belastingen, taksen en heffingen

Andere door de wet opgelegde stortingen aan de Schatkist

Afschrijving van gebouwen, materieel en meubelen

Overschrijvingen naar de reserve- en voorzieningsrekeningen :
Buitengewone reserve
Voorziening voor gebouwen, materieel

en meubelen
Maatschappelijke voorziening voor di-

verse risico's
Belastingbesparing gerealiseerd in toe-

passing van het K.B. n'' 16 van
9 maart 1982

1.284.000

234.000

700.000

173.000

Te verdelen nettowinst

CREDIT

Provenu der disconto- en voorschotverrichtingen

Provenu der verrichtingen met het buitenland .

Provenu der overheidsfondsen .

Rechten op bewaarnemingen, provisies en vergoedingen

Diverse ontvangsten

Terugnemingen van passief-overgangsrekeningen
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33.099.986

4.598.582

2.863.974

36.634

563.526

2.391.000

875.781

44.429.483

37.981.353

4.846.767

1.056.111

221.423

23.829

300.000

44.429.483



ORDEREKENINGEN PER 31 DECEMBER 1982

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 verbintenissen van de Bank

Waarborgen verleend door de Bank

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

Prejerente aandelen N.M.B.S. .
Ceuione aandelen N.M.B.S.
Deelhebbende obligaties N.M.B.S.
4 ~ % certificaten N.M. voor de Huisvesting
4 !; % certificaten Nationale Landmaatschappii
Diverse teaarden :

- neergelegd door het Muntfonds
- andere

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

Af te leveren waarden .

5.000.000
1.000.000

638.305
3.378.580

11.622

905.353
5.760.476

92.875.317
732.475.945

8.503.390
12.454.179

Rentenfonds
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62.494.199
1.615

16.967.690
34.610

1.427.618

51.394.000
5.570.621

380.366
751.739
632.105

731.293.229

16.694.336

846.308.831

613.340.004

(In duizenden franken)

27.526.831

1.898

115.684

2.145.588

819.304

80.925.732

1.350.000

432.089

35.657.197

790.022.060

1.476.343.171

208.814.092





VERSLAG VAN
HET COLLEGE DER CENSOREN





Alvorens verslag uit te brengen over onze controle-opdracht, wensen
wij ons aan te sluiten bij de hulde bewezen door de Regentenraad aan
Baron de Strycker, eregouverneur van de Bank, die wij nogmaals al onze
achting betuigen voor de uitzonderlijke bekwaamheid en het gezag waar-
mede hij de Instelling heeft geleid, alsmede voor de voorname hoffelijk-
heid waarvan hij steeds blijk gaf.

** *
De leden van het College werden diep getroffen door het voortijdig

overlijden van hun collega, de heer Roger van de Wyer, op 13 april 1982.
De heer van de Wyer, burgerlijk ingenieur, werd tot censor gekozen
op 23 februari 1970. Gedurende meer dan twaalf jaar vervulde hij zijn
opdracht op een wijze die navolging verdient, steunend op zijn opmer-
kelijke kwaliteiten en zijn uitgebreide kennis op velerlei gebied. Met be-
wonderenswaardige moed bleef hij zijn functie uitoefenen, in weerwil
van zijn zorgwekkende gezondheidstoestand.

Door zijn heengaan verliezen wij een uitstekende collega aan wie wij
een laatste hulde willen brengen en wiens gedachtenis wij getrouw zullen
bewaren.

** *
Met spijt moesten wij afscheid nemen van de heer Henri De Kerckheer

die tot censor werd gekozen door de algemene vergadering van 23 februari
1970. Hij heeft steeds actief deelgenomen aan de werkzaamheden van
het College en van de Algemene Raad, waar zijn medewerking ten zeerste
werd gewaardeerd. Door zijn grote minzaamheid genoot hij de sympathie
van iedereen.

Wij verwelkomen in het College de heer Théo Vandervorst die op
22 februari 1982 door de algemene vergadering tot censor werd verkozen.

Met genoegen vernam het College dat de heer Joseph Polet, censor,
die de leeftijdsgrens had bereikt, door de Minister van Financiën ertoe
werd gemachtigd zijn mandaat te voleindigen.

** *
Tijdens het voorbije boekjaar heeft het College zich van zijn opdracht

gekweten overeenkomstig de reglementaire en statutaire bepalingen.

De jaarrekening per 31 december 1982, alsmede de begrotingsvoor-
stellen voor het boekjaar 1983 werden binnen de statutaire termijnen
aan het College voorgelegd.
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De begroting werd goedgekeurd na een grondig onderzoek van de
door de diensten voorgelegde bewijsstukken en van de bescheiden die ter
beschikking werden gesteld van de leden van het College.

Het College heeft daarna onderzocht of de jaarrekening in overeen-
stemming was met de boekingen. Via steekproeven werden de inventaris-
bestanddelen op hun juistheid gecontroleerd.

Op grond van de uitslagen van deze controles heeft het College, ter
ontheffing van het Beheer, de balans goedgekeurd conform artikel 35
van de statuten.

De verdeling van de winst werd, overeenkomstig artikel 70 van de
statuten, definitief geregeld door de Algemene Raad.

** *

De processen-verbaal van de verificaties en van de inspeeties waaraan
leden van het College hebben deelgenomen zowel bij het Hoofdbestuur
als in de vestigingen in de provincie, alsmede de bevindingen dienaan-
gaande, werden geregeld aan het College medegedeeld.

De Censoren hebben zich kunnen vergewissen van de perfecte orga-
nisatie van de diensten. Zij zijn ervan overtuigd dat de Bank de taken
waarmee zij is belast, nauwgezet heeft vervuld.

Zij wensen de nadruk ook te leggen op de vakbekwaamheid en op de
plichtsbetrachting waarvan de leden van het personeel, op alle niveaus,
blijk geven.

Het College stelt het eveneens op prijs de Directie te danken voor
de medewerking die zij de censoren steeds verleent bij de uitvoering van
hun opdracht, alsmede voor de nuttige informatie die zij daartoe te hunner
beschikking stelt.

De leden van het College der censoren,

Louis PETIT, secretaris,
Gaston VANDEW ALLE,
Jacques DELRUELLE,
Hubert DETREMMERIE,
André LEYSEN,
Lucien ROEGIERS,
Joseph POLET,
Théo VANDERVORST.

De voorzitter,
Alex FLORQUIN.
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Beheer en toezicht

Departementen en diensten

Bijbanken en agentschappen





BEHEER EN TOEZICHT

Gouverneur H. Jean GODEAUX.

Vice- Gouverneur H. Marcel D'HAEZE.

Directeuren HH. Roland BEAUVOIS,

Georges JANSON,

William FRAEYS,

Frans JUNIUS,

Jean-Pierre PAUWELS.

Regenten HH. Roger RAMAEKERS,

Raymond PULINCKX,

Jozef HOUTHUYS,

Georges DEBUNNE,

Jan HINNEKENS,

Luc AERTS,

Albert FRERE,

André DEVOGEL,

Alfred RAMPEN,

Rik VAN AERSCHOT.

Censoren HH. Alex FLORQUIN, voorzitter,

Louis PETIT, secretaris,

Gaston VANDEWALLE,

Jacques DELRUELLE,

Hubert DETREMMERIE,

André LEY SEN ,

Lucien ROEGIERS,

Joseph POLET,

Théo VANDER VORST.

Secretaris H. Valery JANSSENS.

Schatbewaarder H. Maurice DEMANET.

REG ERINGSCOMMISSARIS

H. Ernie! KESTENS.

265



ADVISEURS

Economisch adviseur
van de Bank H. J. BAUDEWYNS.

Adviseurs van de Directie H. J. POULLET, chef van het personeel,
Mej. M. H. LAMBERT.

DEPARTEMENTEN EN DIENSTEN

Departement Sociale Zaken - H. J. POULLET, adviseur van de Directie,
chef van het personeel,

Opleiding

Dienstchef H. P. COENRAETS, inspecteur-generaal.

Medische dienst

Arts-dienstchef H. J. DE REDE,

HH. J. BARY, A. DE LANDTSHEER.Artsen

Dienst Personeel

Afdelingshoofden

H. L. HANCISSE, afdelingshoofd,

HH. R. VAN SIMAEYS, J. LEEMANS.

Dienstchef

Departement Boekhouding en Budgetcontrole - H. G. LAKIERE, onderdirecteur,

Boekhouding

Dienstchef

Afdelingshoofden

H. M. SCHOLLAERT, inspecteur-generaal,

H. L. BOES,

HH. C. DEKEYSER, A. MICHEL.

Adviseur

Budgetcontrole

Dienstchef H. J. VAN ROY, inspecteur-generaal,

H. F. HEYMANS.Afdelingshoofd

Departement Algemene Controle - H. R. VAN STEENKISTE, inspecteur-generaal,

Buitencontrole

Dienstchef H. H. KUSSE, inspecteur-generaal,

HH. P. BLAISE, E. VAN DER JEUGHT.Controleurs
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Inspeetie

Dienstchef H. W. VAN DER PERRE, inspecteur-generaal,

HH. A. PIERRET, D. MUS, T. DE ROOVER,
J. HELFGOTT.

Inspecteurs

Departement Krediet - H. L. PLUM, inspecteur-generaal,

Voorschotten -Portefeuille

Dienstchef H. P. BOON, inspecteur-generaal,

Afdelingshoofd H. J.M. WULLUS.

Risicocentrale

Dienstchef H. F. TOURNEUR, inspecteur-generaal,

H. M. ASSEAU,

H. F. DEPUYDT.

Controleur

Afdelingshoofd

Disconto

Dienstchef

Afdelingshoofden

H. C. DE NYS, inspecteur-generaal,

HH. J. VAN ROMPAY, M. RENERT.

Departement Buitenland - H. J.J. REY, onderdirecteur,

Internationale Akkoorden

Dienstchef H. J. ROELANDTS, inspecteur-generaal,

HH. M. DEMARET, L. DE VRIES,
P. LEROY, M. JAMAR,
G. NOPPEN, J. MICHIELSEN,

Mevr. F. LEPOIVRE-MASAI,

H. R. BEERENS.

Adviseurs

Controleur

Wissel

Dienstchef H. P. ADRIAENS, inspecteur-generaal,

H. H. DE SAEDELEER.Afdelingshoofd

Controle van de Verrichtingen op Goederen,

Dienstchef

Afdelingshoofden

H. W. STOOP, inspecteur-generaal,

HH. F. ROBBERECHT, L. DUSSAIWOIR.

Statistiek Buitenlandse Betalingen,

Dienstchef

Afdelingshoofden

H. W. VANLEEUW, inspecteur-generaal,

HH. J. HEYVAERT, G. MARLET.
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Departement Studiën - H. J. BAUDEWYNS, economisch adviseur van de Bank,

Mej. M. H. LAMBERT, adviseur van de Directie
Afgevaardigde van

de departementschef H. R. EGLEM, inspecteur-generaal,

Adviseurs HH. J. DESPIEGELAERE, S. BERTHOLOME

Economen HH. W. PLUYM, R. REYNDERS, B. MEGANCK,
Mej. A.M. PEETERS, HH. A. NYSSENS, J. SMETS.

Documentatie

Dienstchef H. M. JACOBS, inspecteur-generaal,

H. G. BURGGRAEVE,

H. M. LEENDERS.

Afdelingshoofd

Vertaler

Statistiek

Dienstchef H. W. BRUMAGNE, inspecteur-generaal,

H. R. BEUTELS.Afdelingshoofd

Departement Overheidsfondsen - H. P. GENIE, inspecteur-generaal,

Dienst Rijkskassier

Dienstchef H. C. VAN POPPEL, afdelingshoofd,

H. C. LOTS.Afdelingshoofd

Rentenmarkt

Dienstchef H. J. CARLIER, afdelingshoofd,

R J. MAKART.Afdelingshoofd

Effecten

Dienstchef

Afdelingshoofden

H. O. BELLEMANS, inspecteur-generaal,

HH. L. NICOLAY, F. SERCKX.

Departement Immobiliën - H. G. VAN DEN STEEN, inspecteur-generaal,

Gebouwen

Dienstchef H. F. DEMEULENAERE, inspecteur-generaal,

HH. J. VICTOIR, K. VANDENEEDE.Adviseurs

Economaat en Toezicht

Dienstchef H. J. TEIRLINCK, afdelingshoofd,

HH. S. VAN RILLAER, J. VANDEUREN,
R. LOISEAU, A. KOZIJNS.

Afdelingshoofden
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Departement Drukkerij - H. J. VAN DROOGENBROECK, onderdirecteur,

Administratieve dienst

Dienstchef

Afdelingshoofd

H. A. TA YMANS, inspecteur-generaal,

H. M. VAN GEYTE.

Technische dienst

Dienstchef H. W. VAN NIEUWENHUYSE, inspecteur-generaal.

Departement Organisatie-Informatica - H. B. LIETAER, onderdirecteur,

Afgevaardigde van
de departementschef H. J. NAGANT, inspecteur-generaal.

Elektronisch Centrum

Dienstchef H. A. VLASSELAER, inspecteur-generaal,

Afdelingshoofden HH. J. RENDERS, Y. LEBLANC,

Senior system-engineer H. J. MOERMAN.

Organisatie

Dienstchef H. H. BARBE, afdelingshoofâ,

HH. R. MAUHIN, R. VAN HEMELRIjCK,
R. THIRION, W. STEPPE,

H. J.C. PAUWELS.

Analisten-raadgevers

Adviseur

Departement Algemeen Secretariaat,

Secretariaat

Dienstchef H. G. DEVRIENDT, inspecteur-generaal,

H. M. VERHAEGEN.Afâelingshoofd

Secretariaat van de Directie

Dienstchef Mej. M. WILLEMS, inspecteur-generaal,

H. J. DOLO,

H. H. DOMS, Mej. J. RONDEUX.

Adviseur

Afdelingshoofden

Departement Bijbanken en Agentschappen - H. J. VANNESTE, onderdirecteur,

Afdelingshoofd H. P. TELLIER.

Departement Algemene Thesaurie - H. M. DEMANET, schatbewaarder,

Hoofdkas

Hoofdkassier H. F. DE MAEYER, inspecteur-generaal,

H. J. DE MAESSCHALCK,

HH. R. SCHEYS, Y. BALSEAU, R. VERHEYDEN.

Adviseur

Afdelingshoofâen
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Rekeningen-courant

Dienstchef H. T. FELIX, inspecteur-generaal,

Afdelingshoofden HH. L. LEEMAN, G. BOEYKENS,
J.F. KERVYN DE MARCKE TEN DRIESSCHE.

Dienst Verzamelingen en Letterkundige Bibliotheek,

Dienstchef Mej. C. LOGIE, afdelingshoofd,

H. X. DUQUENNE.Adviseur

Juridische dienst,

Dienstchef H. J. V. LOUIS, inspecteur-generaal,

HH. P. LOHEST, J.P. BRISE.Adviseurs

Dienst voor Veiligheid, Gezondheid en Verfraaiing der werkplaatsen,

Dienstchef H. J. BOULAERT, afdelingshoofd,

H. G. SCHAMPAERT.Afdelingshoofd

•* •

Ambtenaren met opdracht bij het Internationale Monetaire Fonds te Washington,

HH. L. VAN DER VEKEN, afdelingshoofd,

M. DES SART, adviseur.

Ambtenaren met opdracht voor rekening van het Internationale Monetaire Fonds,

Banque du Rwanda: H. J. TAVERNIER, adviseur,

Banque d'Ouganda: H. W. VERTONGEN, econoom,

Banque du Zaïre: HH. J. DUREUIL, controleur, R. VANHULST, afdelingshoofd.

Islamitische Bondsrepubliek der Comoren : H. G. PARLONGUE, econoom.

Ambtenaar gedetacheerd bij het Kabinet van de Eerste Minister,

H. A. VERPLAETSE, adviseur.

Ambtenaar gedetacheerd bij de Permanente vertegenwoordiging van België bij de Europese Gemeenschappen,

H. H. BUSSERS, adviseur.
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BIJBANKEN EN AGENTSCHAPPEN

Antwerpen
Beheerder

Afdelingshoofden

H. H. ALLAER,

HH. E. DE KOCK, L. ROBBROECKX,
E. RENTMEESTERS, J. BRIL,
L. JACOBS, P. VERPOEST.

Luik
Beheerder (')

Afdelingshoofden

H. A. FRANÇOIS,

HH. A. AMEILE, J. CROTTEUX, H. PAQUES.

Luxemburg
Beheerder

Afdelingshoofd

H. M. HENNEQUIN,

H. J. HANSEN.

Aalst
Agent H. L. GHYSELS.

Aarlen
Agent H. R. TOBIE.

Brugge
Agent

Afdelingshoofd

H. L. VAN DEN WIJNGAERT,

H. W. MAGERMAN.

Charleroi

Agent C) H. A. D'HAUWE

H. A. DEBU.Afdelingshoofd

Gent
Agent

Afdelingshoofd

H. K. MORTIER,

H. A. MAENHAUT.

Hasselt
Agent

Afdelingshoofd

H. M. THIJS,

H. L. MESOTTEN.

Hoei
Agent H. J. DENILLE.

KortrUk
Agent H. F. LEFLERE.

(') De bijbank Luik wordt sedert H januari 1983 beheerd dool' de h. A. D'HAUWE.
C*) Hel agentschap Charleroi wordt sedert 13 januari 1983 beheerd door de h . .J. TASSIER.
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La Louvière
Agent

Leuven
Agent

Afdelingshoofd

Malmédy
Belast met het beheer

Marche-en-Famenne
Agent

Mechelen
Agent

Bergen
Agent

Namen
Agent

Oostende
Agent

Roeselare
Agent

Ronse
Belast met het beheer

Sint-Niklaas
Agent

Doornik
Agent

Turnhout
Agent

Verviers
Agent

Afdelingshoofd

H. P. VAN NIEUWENHUYSE.

H. P. PEETROONS,

H. W. SMOUT.

H. E. LIENNE.

H. P. DETRY.

H. L. KERREMANS.

H. P. NYS.

H. J. DELPEREE.

H. G. ONGENA.

H. J. BOUDOU.

H. G. DELIVEYNE.

H. L. GHEKIERE.

H. F. RYCKAERT.

H. J. BOFFING,

H. A. MOXHET.
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Bijlagen



VERGELIJKING VAN DE BALANSEN

ACTIVA 19821978 1979 1980 1981

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 :
Financiële instellingen van de privé-sector
Financiële instellingen van de openbare sector
Overige instellingen van de openbare sector
Prive- en overheidsbedrijven, en particulieren .

Overheidseffecten :
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

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

72.531,9 58.261,4

19.407,1
689,9

20.150,7

106.125,9

392,9

9.374,3

11.889,1

78.992,7

16.779,4

58.214,0 58.214,0

23.152,1 24.166,7

61.112,2 110.675,1

75.472,6 114.751,0

18.125,9 18.108,2

35.707,0 40.126,2
2.377,3 -

4,8 841,5

7.369,4 5.706,4

19.597,3 2.989,8

80.603,0 47.080,3

23.733,5 10.424,0

15.342,7

30.553,4

33.640,4

112.004,9

30.609,9

968,0

4.475,8

85.559,4

479,3
0,7

58.214,0

14.601,3

32.695,6

72.953,3

49.416,0

35.657,2

1.086,8

2.282,1

84.422,7

155,2
0,1

94,4
-1-----

574,4

37.000,0

16.779,4

37.000,0

15.950,0

419,0

2,0
2.018,5

34.000,0

23.733,5 10.424,0

37.000,0 37.000,0

52.450,0

426,6

2,2
3.432,6

34.000,0

3.450,4

18.776,3

7.232,7

2.232,2

11.757,7

77.125,0 149.540,0

577,3 G73,5

1,8
4.276,4

34.000,0

3.450,4

22.289,1

8.005,7

2.240,1

13.130,2

2,0
4.469,0

34.000,0

460,2

615,5

37.000,0

181.059,0

859,4

1,5
4.410,4

34.000,0

3.450,4

9.152,1

6.498,2

2.150,0

10.293,5

1.554,7 2.010,8 2.053,1 2.899,2 13.422,7~-I-------+-------·I------~·I------~
458.822,3 578.288,0 637.232,3 641.747,6 662.972,9

.3.450,4

3.401,7

8.861,4

2.253,5

14.254,0

3.450,4

8.978,0

10.128,1

2.384,5

15.334,4



PER 31 DECEMBER (in miljoenen franken) BIJLAGE 1

PASSIVA 19821978 1979 I 1980 I 1981

Bankbiljetten in omloop

Rekeningen-courant en diversen :
Schatkist, gewone rekening
Financiële instellingen van de privé-sector
Financiële instellingen van de openbare sector
Overige instellingen van de openbare sector
Privé- en overheidsbedrijven, en particulieren .
Banken lil het buitenland en internationale

instellingen, gewone rekeningen
Te betalen waarden .

Internationale akkoorden :
Financiële bij standsakkoorden
Andere akkoorden

Internattonaal Muntfonds :
Bijzondere trekkingsrechten, netto cumulatieve

toewijzing

Europees Fonds voor Monetaire Samenwerking

Ecu's te leveren aan het Europees Fonds voor Mone·
taire Samenwerklng

Monetaire reserve :
België
Groothertogdom Luxemburg

Te leveren vreemde valuta's en goud.

Pensioenkas van het Personeel

Overgangsrekeningen

Kapitaal

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

Te verdelen nettowinst

359.903,0 371.796,1 376.087,1 382.224,6 382.193,3

5.206,2

3.256,2

2,8

4.086,3

3.817,6

11,2

4.013,5

4.831,8

4,2 23,4
358,7
24,2

612,1
770,0

4.987,5

16,3
380,6

20,1
867,8
149,8

2.249,2
4.133,8 27.983,2

31.667,0

10.186,2 14.689,9

26.702,9 27.357,1

8.465,2

2.018,5
350,4

365,0

16.206,8

10.293,5

16.458,0

400,0

1.299,7
3.436,3
2.028,7

708,1

86.349,4 162.357,3 163.460,5 166.552,3

7.915,1

3.432,6
16,5

28.129,0

11.757,7

18.168,3

400,0

1.368,4
4.116,3
2.049,2

742,4

19.193,6 23.610,7 23.610,7

- 2.752,5 18.078,1

8.849,5

4.276,4
59,9

3.146,2

13.130,2

40.561,8

400,0

1.440,5
4.896,7
2.049,2

783,9

10.909,7

4.469,0
34,0

14.254,0

29.139,8

400,0

1.516,5
6.073,7
2.058,5

825,9

18,2

4.410,4
28,1

14,7

15.334,4

8.694,4

400,0

1.596,8
7.357,6
2.159,3.

875,8

458.822,3 578.288,0 637.232,3 641.747,6 662.972,9



VERGELIJKING VAN DE

DEBET 19821978 1979 1980 1981

Aandeel van de Staat :

Disconto en voorschotten
Verrichtingen met het buitenland .

Algemene onkosten :

Bezoldigingen en sociale lasten
Andere kosten

min

Kosten ten laste van derden

Belastingen, taksen en heffingen .

Andere door de wet opgelegde stortingen aan de
Schatkist

Afschrijving van gebouwen, materieel en meubelen

Bijkomende toelage aan de Pensioenkas van het
Personeel

Overschrijvingen naar de reserve- en voorstentngs-
rekeningen :

- Buitengewone reserve

- Voorziening voor gebouwen, materieel en
meubelen

- Maatschap. voorziening voor diverse risico's

- Fiscale voorziening

- Belastingbesparing gerealiseerd in toepas-
sing van het K.B. n" 16 van 9 maart 1982

Te verdelen nettowinst

3.582,2

3.014,3
8.616,9 17.002,0 24.271,2 29.586,4

3.562,7 1.929,6 8.482,6 3.513,6

6.596,5 12.179,6 18.931,6 32.753,8 33.100,0

3.536,2

322,7

3.858,9

3.772,6

356,2

4.128,8

3.958,3
403,6

4.405,7
440,2

4·.361,9 4.845,9

4.941,9
510,4

5.452,3

- 543,5 - 593,8 - 659,9 - 717,0 - 853,7

3.315,4

1.647,0

172,5

350,0

702,0

500,0

708,1

3.535,0

2.253,3

193,0

440,0

680,0

278,0
500,0

250,0

742,4

3.702,0

2.623,7

27,4

245,5

400,0

780,3

290,0

500,0

250,0

783,9

4.128,9

2.830,8

456,6

335,3

500,0

1.177,0

260,0

500,0
300.0

825,9

4.598,6

2.864,0

36,6

563,5

1.284,0

234,0

700,0

173,0

875,8

13.991,5 21.051,3 28.534,4 44.068,3 44.429,5
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RESULTATENREKENINGEN PER 31 DECEMBER (in miljoenen franken)

I

CREDIT 1978 1979 1980 I 1981 1982

Provenu der disconto- en voorschotverrichtingen 6.824,6 13.113,7 22.231,0 30.929,8 37.981,4

Provenu der verrichtingen met het buitenland . 6.386,13 7.134,5 5.131,5 11.353,0 4.846,8

Provenu der overheidsfondsen . 536,8 595,6 712,9 867,6 1.056,1

Rechten op bewaarnemingen, provisies en yergoed. 191,0 204,5 215,0 226,8 221,4

Diverse ontvangsten 52,3 3,0 4,7 0,5 23.8

Transfer van reserves uit de Pensioenkas yan het
Personeel (art. 2110 van de wet yan 8·8·1980 be-
treffende de budgettaire voorstellen 1979·1980) . 429,2

Terugnemingen van passlef-overgangsrekenlngen - - 239,3 261,4 300,0

13.991,5 21.051,3 28.534,4 44.068,3 44.429,5
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BIJLAGE 3

DIVERSE GEGEVENS

1978 1979 1980 1981 1982

Hrutodividend toegekend per aandeel . 1.181,25 1.237,50 1.306,25 1.375,00 1.456,25

Boerende voorheffing ingehouden per aandeel . 236,25 247,50 261,25 275,00 291,25

Nettodividend toegekend per aandeel . 945,00 990,00 1.045,00 1.100,00 1.165,00

Belastbaar inkomen per aandeel 1.724,63 1.806,75 1.907,13 2.007,50 2.050,40
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BIJLAGE 4

WEEKSTATEN

IN HET « BELGISCH STAATSBLAD » GEPUBLICEERD IN 1982



_. P"

WEEKSTATEN IN HET « BELGISCH STAATSBLAD » GEPUBLICEERD IN 1982 li
(miljoenenfranken)

ACTIVA

Te ontvangen .vreemde Debiteuren Overheidseffecten :
Tegoed bij het Bestuur

Internationaal Muntfonds :
valuta's en goud : der Postchecks : Voorlopige

Europees E.E.G. : wegens Bijzondere Geconso- aanpassing
Inter-

Voor- Fonds Financiële termijn- Voor-
bijstand lideerde naarGoud- Vreemde schotten voor bijstand verkopen Handels- schotten
aan het

Deel- en
aanleiding

Overheids-
DATA Ecu's nationale Luxem- vordering

fondsenvoorraad Bijzondere valuta's aan Monetaire op mlddel- van papier op Belgische Renten-
pasmunt

op de van de wetDeel- akkoorden burgse Rekening Rekening
Leningen trekkings- E.F.M.S. Andere heII.M.F. Samen- lange vreemde onderpand overheids-

neming overheids- fonds A B Staat d.d.
rechten werking termijn valuta's effecten

effecten 3·7·1972
en goud

~

4 januari 1982 58.214 15.343 ... 30.553 33.640 110.469 39.610 ... 971 4.476 ... ... ... 91.480 3.153 37.000 ... 140.693 677 2 4.844 34.000 3.450 8.861
11 » 58.214 15.343 ... 30.553 22.801 103.019 40.860 ... 1.055 4.476 ... ... ... 88.260 432 37.000 ... 145.429 722 1 4.769 34.000 3.450 8.861
18 » 58.214 15.343 ... 30.553 22.801 103.484 40.860 ... 1.082 4.521 ... ... ... 87.697 2.996 37.000 ... 138.528 799 1 4.763 34.000 3.450 8.861
25 » 58.214 15.343 ... 30.706 22.801 102.735 40.860 ... 1.068 4.368 ... ... ... 78.943 13 37.000 ... 149.527 844 1 4.638 34.000 3.450 8.861

1 februari 58.214 15.241 ... 30.706 21.692 106.505 40.860 ... 1.079 4.368 ... ... ... 80.906 6.202 37.000 ... 138.181 876 1 4.530 34.000 3.450 10.128
8 » 58.214 15.241 ... 30.829 21.692 102.740 40.860 ... 1.085 4.191 ... ... ... 85.726 27 37.000 ... 135.707 904 1 4.806 34.000 3.450 10.129

15 » 58.214 15.241 ... 30.829 21.692 99.609 40.860 ... 1.094 4.064 ... ... ... 77.745 27 37.000 ... 144.466 919 2 4.475 34.000 3.450 10.129
22 » 58.214 15.241 ... 30.829 47.404 74.712 40.860 ... 1.156 4.064 ... ... ... 83.480 15.604 37.000 ... 132.461 916 2 4.415 34.000 3.450 10.129

1 maart 58.214 15.241 ... 30.829 46.311 84.017 40.860 ... 1.119 4.064 ... ... ... 64.187 15 37.000 ... 166.818 906 1 4.403 34.000 3.450 10.129
8 » 58.214 15.241 ... 30.829 46.311 99.083 40.860 ... 1.172 4.064 ... ... ... 72.840 1.489 37.000 ... 136.353 927 1 4.391 34.000 3.450 10.129

15 » 58.214 15.241 ... 30.829 46.311 95.581 40.860 ... 1.215 4.064 .. . ... .., 63.623 412 37.000 ... 143.790 940 2 4.379 34.000 3.450 10.122
22 » 58.214 15.241 ... 30.829 46.311 85.186 40.860 ... 1.188 4.064 ... ... ... 65.661 7 37.000 ... 155.277 961 1 4.375 34.000 3.450 10.122
29 » 58.214 15.241 ... 30.829 46.311 76.739 40.860 ... 1.144 3.912 ... ... ... 73.506 4.946 37.000 ... 145.401 970 1 4.322 34.000 3.450 10.129

5 april 58.214 15.241 ... 30.829 45.162 64.301 40.860 ... 1.163 3.912 .. . ... ... 76.327 2.005 37.000 ... 169.381 908 1 4.308 34.000 3.450 10.129
9 » 58.214 15.241 ... 30.829 23.573 64.908 33.237 ... 1.219 3.912 ... ... ... 85.867 35 37.000 ... 161.110 927 2 4.302 34.000 3.450 10.129

19 » 58.214 15.241 ... 30.829 23.573 62.527 33.237 ... 1.268 3.912 ... ... ... 89.068 108 37.000 ... 163.433 900 2 4.244 34.000 3.450 10.129
26 » 58.214 14.949 ... 30.981 23.573 65.891 33.237 ... 1.233 3.760 ... ... ... 89.214 971 37.000 ... 160.155 919 1 4.239 34.000 3.450 10.129
30 » 58.214 14.949 ... 30.981 22.543 67.046 33.237 ... 1.233 3.760 ... ... ... 86.625, 643 37.000 ... 168.306 934 2 4.224 34.000 3.450 10.129

10 mei 58.214 14.949 ... 31.953 22.543 69.838 33.237 ... 1.234 3.583 ... ... ... 82.622 1.269 37.000 ... 171.195 897 1 4.417 34.000 3.450 10.129 I:,'
17 » 58.214 14.949 ... 31.953 22.543 70.369 33.237 ... 1.213 3.456 ... ... ... 83.620 3.809 37.000 ... 171.402 896 1 4.538 34.000 3.450 10.129
24 » 58.214 14.949 ... 31.953 22.543 69.277 33.237 ... 1.168 3.456 ... ... ... 87.244 173 37.000 ... 183.891 837 1 4.527 34.000 3.450 10.129
28 » 58.214 14.949 ... 31.953 21.551 66.516 33.237 ... 1.174 3.456 ... ... ... 84.085 29 37.000 ... 188.293 853 2 4.51.1 34.000 3.450 10.129

7 juni 58.214 14.949 ... 31.953 21.551 74.912 33.237 ... 1.194 3.456 ... ... ... 78.782 219 37.000 ... 188.748 863 2 4.490 34.000 3.450 10.129
14 » 58.214 14.949 ... 32.842 21.683 67.135 33.237 ... 1.230 3.456 ... ... ... 87.039 272 37.000 ... 177.290 867 1 4.680 34.000 3.450 10.129
21 » 58.214 14.949 ... 32.842 21.683 70.616 33.237 ... 1.203 3.456 ... ... ... 88.014 47 37.000 ... 183.606 880 1 5.020 34.000 3.450 10.129
28 » 58.214 14.949 ... 32.842 21.683 71.078 33.237 ... 1.237 3.304 ... ... ... 96.150 6.493 37.000 ... 170.280 895 2 4.959 34.000 3.450 10.129

5 juli 58.214 14.833 ... 32.842 31.739 64.377 33.237 ... 1.233 3.304 ... ... ... 94.676 1.417 37.000 ... 188.012 899 1 4.829 34.000 3.450 10.128
12 » 58.214 14.833 ... 32.842 30.514 69.689 30.470 ... 1.179 3.304 ... ... ... 95.381 8.156 37.000 ... 169.899 949 1 4.825 34.000 3.450 10.128 l'
19 » 58.214 14.833 ... 32.842 30.961 72.384 30.470 ... 1.215 3.347 ... ... ... 92.746 531 37.000 ... 172.506 972 1 4.744 34.000 3.450 10.128
26 » 58.214 14.833 ... 32.842 31.300 79.214 30.470 ... 1.236 3.194 ... ... ... 94.270 5.008 37.000 ... 154.465 996 2 4.796 34.000 3.450 10.128

79.264 30.470
,

150.895 4.730 3.450 10.1282 augustus 58.214 14.833 ... 32.842 30.325 ... 1.246 3.194 ... ... ... 85.227 14.850 37.000 ... 987 1 34.000
9 » 58.214 14.833 ... 32.842 31.442 79.719 30.470 ... 1.203 3.017 ... ... ... 74.552 426 37.000 ... 173.491 967 2 4.828 34.000 3.450 10.128

13 » 58.214 14.833 ... 32.842 31.932 80.325 30.470 ... 1.217 2.890 ... ... ... 85.644 86 37.000 ... 161.353 970 1 4.927 34.000 3.450 10.128
23 » 58.214 14.833 ... 32.842 36.434 82.822 30.470 ... 1.273 2.890 ... ... ... 78.969 1.632 37.000 ... 159.600 938 1 4.965 34.000 3.450 10.128
30 » 58.214 14.833 ... 32.842 36.434 89.534 30.470 ... 1.204 2.890 ... ... ... 76.494 1.152 37.000 ... 158.998 953 1 4.938 34.000 3.450 10.128

6 september 58.214 14.736 ... 32.842 37.097 91.182 30.470 ... 1.209 2.890 ... ... ... 68.988 53 37.000 .. . 164.253 899 1 4.992 34.000 3.450 10.128
13 » 58.214 14.736 ... 32.842 44.437 102.419 30.470 ... 1.174 2.890 I ... ... ... 53.288 40 37.000 ... 166.164 911 1 4.865 34.000 3.450 10.079
20 » 58.214 14.736 ... 32.842 44.583 99.188 30.470 ... 1.178 2.890 ... ... ... 59.602 3.175 37.000 ... 146.413 943 1 4.959 34.000 3.450 10.118
27 » 58.214 14.736 ... 32.842 44.583 96.861 30.470 ... 1.202 2.739 ... ... ... 51.254 51 37.000 ... 160.181 949 2 5.002 34.000 3.450 10.121

4 oktober 58.214 14.737 ... 32.842 43.783 99.431 30.470 ... 1.233 2.739 ... ... ... 41.724 2.817 37.000 .. . 159.495 '942 1 4.875 34.000 3.450 10.121
11 » 58.214 14.645 ... 32.842 67.132 87.067 35.657 ... 1.199 2.739 ... ... ... 34.015 3 37.000 ... 167.920 956 1 4.823 34.000 3.450 10.128
18 » 58.214 14.645 ... 32.842 67.132 86.628 35.657 ... 1.148 2.739 ... ... ... 30.362 6 37.000 ... 181.065 958 1 4.822 34.000 3.450 10.128
25 » 58.214 14.645 ... 32.842 67.132 82.888 35.657 ... 1.095 2.586 ... ... .. . 40.819 83 37.000 ... 172.104 973 1 4.790 34.000 3.450 10.128
29 » 58.214 14.646 ... 32.842 66.381 78.504 35.657 ... 1.200 2.586 ... ... ... 51.643 2.054 37.000 ... 165.902 968 1 4.773 34.000 3.450 10.128

8 november 58.214 14.646 ... 32.842 67.489 79.958 35.657 ... 1.225 2.409 ... ... ... 56.043 11 37.000 ... 167.851 900 2 4.698 34.000 3.450 10.128
15 » 58.214 14.601 ... 32.842 67.489 74.489 35.657 ... 1.238 2.282 ... ... ... 54.540 3 37.000 ... 166.596 880 2 4.687 34.000 3.450 10.128
22 » 58.214 14.601 ... 32.842 67.489 74.335 35.657 ... 1.249 2.282 ... ... ... 74.388 8 37.000 ... 148.808 884 1 4.617 34.000 3.450 10.128
29 » 58.214 14.601 ... 32.842 67.489 70.615 35.657 ... 1.222 2.282 ... ... .. . 77.627 22 37.000 ... 150.491 873 2 4.818 34.000 3.450 10.128

6 december 58.214 14.601 ... 32.842 66.722 66.564 35.657 ... 1.143 2.282 ... ... ... 77.127 823 37.000 ... 158.537 867 2 4.810 34.000 3.450 10.128
13 » 58.214 14.601 ... 32.842 66.722 51.749 35.657 ... 1.130 2.282 ... ... ... 69.839 4 37.000 ... 175.323 902 1 4.744 34.000 3.450 10.128
20 » 58.214 14.601 ... 32.842 66.722 50.846 35.657 ... 1.101 2.282 ... ... ... 84.946 7.652 37.000 ... 176.328 894 1 4.704 34.000 3.450 10.128
24 » 58.214 14.601 ... 32.696 70.902 50.707 35.657 ... 1.083 2.282 ... ... ... 90.055 7.441 37.000 ... 179.847 879 2 4.618 34.000 3.450 10.128

1 Waarvan het kapitaal : tr. 400 miljoen.



WEEKSTATEN IN HET « BELGISCH STAATSBLAD» GEPUBLICEERD IN 1982
(miljoenen franken)

PASSIVA

Orderekening : Internationale Inter-
Bestuur Rekeningen-courant : nationaal Monetaire reserve :

Waarden akkoorden: Europees Kapitaal.
der Postchecks : Muntfonds:

Gebouwen, van de Tegoeden Fonds Ecu's te Te leveren
Pensioenkas

reserves

materieel Pensioen- TOTAAL voor rekening Bankbiljetten Banken Diverse
Bijzondere

voor leveren vreemde en af- TOTAALDiversen trekkings- Groot- van het Diversen DATA
en kas ACTIVA van de Ministers in omloop Schatkist : in het rekeningen- Financiële Monetaire aan het valuta's

Personeel
schrijvings- PASSIVA

Andere rechten, hertogdom
meubelen van het van Nationale Gewone buitenland, courant en bijstands- Samen- E.F.M.S. België en goud rekeningen

Personeel Opvoeding akkoorden netto
werking

Luxem-
1

(wet van 11-7·1973 -
rekening gewone te betalen akkoorden cumulatieve burg

onderwijswetgevingl rekeningen waarden toewijzing

2.240 13.754 26.604 660.034 26.490 383.704 7 1.479 6.491 4.844 32 23.611 ... 163.460 ... ... 404 13.754 53.386 8.862 660.034 4 januari 1982
2.240 14.235 26.057 641.777 26.517 376.080 14 1.430 5.510 4.769 31 23.611 ... 152.621 ... ... 68 14.235 54.546 8.862 641.777 11 »
2.240 14.237 27.851 639.281 26.518 373.943 18 1.228 5.219 4.763 29 23.611 ... 152.621 ... ... 13 14.237 54.737 8.862 639.281 18 »
2.240 14.268 26.699 636.579 26.436 368.964 15 1.189 7.254 4.638 31 23.611 ... 152.621 ... ... 11 14.268 55.115 8.862 636.579 25 »

2.253 14.813 2.439 613.444 26.154 371.895 4 1.149 6.393 4.530 17 23.611 ... 152.621 ... .. . 11 14.813 28.271 10.129 613.444 1 februari
2.253 15.083 8.622 612.560 25.822 370.515 7 1.035 5.923 4.806 13 23.611 ... 152.621 ... ... 13 15.083 '- 28.804 10.129 612.560 8 »
2.253 15.320 10.254 611.643 25.545 368.302 11 938 7.798 4.475 747 23.611 ... 152.621 ... ... 14 15.320 27.677 10.129 611.643 15 »
2.253 15.442 9.499 621.131 25.074 367.412 15 1.201 11.750 4.415 28 23.611 ... 167.371 ... ... 924 15.442 18.833 10.129 621.131 22 »

2.253 15.466 3.322 622.605 24.970 374.259 10 1.163 8.927 4.403 97 23.611 ... 167.371 ... ... 22 15.466 17.147 10.129 622.605 1 maart
2.253 15.499 5.440 619.546 24.461 373.505 25 1.116 7.491 4.391 21 23.611 ... 167.371 ... ... 10 15.499 16.377 10.129 619.546 8 »
2.253 15.612 8.065 615.963 24.461 371.924 2 1.184 4.478 4.379 38 23.611 ... 167.371 ... ... 22 15.612 17.213 10.129 615.963 15 »
2.253 15.611 10.789 621.400 23.850 371.005 12 1.192 8.138 4.375 106 23.611 ... 167.371 ... ... 4 15.611 19.846 10.129 621.400 22 »
2.253 15.671 13.636 618.535 23.851 368.703. 1 960 7.009 4.322 27 23.611 ... 167.371 ... ... 11 15.671 20.720 10.129 618.535 29 »

2.253 15.658 8.885 623.987 23.088 379.261 8 1.062 7.702 4.308 35 23,611 ... 167.371 ... ... 119 15.658 14.723 10.129 623.987 5 april
2.253 15.633 10.327 596.168 22.937 375.589 22 988 4.731 4.302 37 23.611 ... 145.783 ... ... 9 15.633 15.334 10.129 596.168 9 »
2.253 15.642 10.186 599.216 22.938 374.837 23 1.041 6.132 4.244 22 23.611 ... 145.783 ... ... 21 15.642 17.731 10.129 599.216 19 »
2.253 15.648 7.526 597.343 22.669 370.101 24 977 9.746 4.239 24 23.611 ... 145.783 ... ... 42 15.648 17.019 10.129 597.343 26 »
2.253 15.663 10.056 605.248 22.409 379.135 20 986 9.159 4.224 31 23.611 ... 145.783 ... ... 12 15.663 16.495 10.129 605.248 30 »

2.253 15.718 5.957 604.459 21.775 380.034 12 987 5.615 4.417 36 23.611 ... 145.783 ... ... 56 15.718 18.061 10.129 604.459 10 mei
2.253 15.719 8.236 610.987 21.614 386.342 15 1.437 4.866 4.538 22 23.611 ... 145.783 ... ... 60 15.719 18.465 10:129 610.987 17 »
2.253 15.743 6.867 620.912 21.452 391.936 6 1.371 8.256 4.527 23 23.611 ... 145.783 ... ... 22 15.743 19.505 10.129 620.912 24 »
2.253 15.740 9.985 621.380 21.158 393.654 4 1.189 8.571 4.511 149 23.611 ... 145.783 ... ... 19 15.740 18.020 10.129 621.380 28 »

2.253 15.698 9.633 624.733 20.763 394.616 9 1.180 10.745 4.490 32 23.611 ... 145.783 ... ... 20 15.698 18.420 10.129 624.733 7 juni
2.253 15.699 12.147 617.573 20.482 391.822 24 1.150 5.396 4.680 24 23.611 ... 146.677 ... ... 11 15.699 18.350 10.129 617.573 14 »
2.253 15.741 6.187 622.528 20.256 392.865 1 1.309 7.536 5.020 19 23.611 ... 146.677 ... ... 999 15.741 18.621 10.129 622.528 21 »
2.253 15.721 5.617 623.493 19.867 393.396 15 1.298 8.549 4.959 48 23.611 ... 146.677 ... .. . 14 15.721 19.076 10.129 623.493 28 »

2.253 15.738 6.187 638.369 19.384 404.019 22 1.414 7.259 4.829 25 23.611 ... 146.677 ... ... 7 15.738 24.639 10.129 638.369 5 juli
2.253 15.702 5.093 627.882 18.985 396.293 13 1.410 7.761 4.825 39 23.611 ... 143.203 ... ... 6 15.702 24.890 10.129 627.882 12 »
2.253 15.702 5.515 623.814 18.832 392.824 9 1.406 6.998 4.714 64 23.611 ... 143.203 ... ... 5 15.702 25.119 10.129 623.814 19 »
2.253 15.702 5.495 618.868 18.445 385.058 4 1.242 10.551 4.796 35 23.611 ... 143.203 ... ... 12 15.702 24.525 10.129 618.868 26 »

2.253 15.695 4.900 614.504 18.123 386.100 11 1.229 5.573 4.730 31 23.611 ... 143.203 ... ... 14 15.695 24.178 10.129 614.504 2 augustus
2.253 15.636 6.158 614.631 17.826 383.784 1 1.273 7.119 4.828 24 23.611 ... 143.203 ... ... 6 15.636 25.017 10.129 614.631 9 »
2.253 15.627 6.982 615.144 17.678 383.677 14 1.473 6.736 4.927 83 23.611 ... 143.203 ... ... 368 15.627 25.296 10.129 615.144 13 »
2.253 15.627 5.453 613.794 17.297 380.172 10 2.515 7.519 4.965 22 23.611 .. , 143.203 ... ... 42 15.627 25.979 10.129 613.794 23 »
2.253 15.625 6.352 617.765 17.097 377.987 3 2.248 14.217 4.938 40 23.611 .. , 143.203 ... ... 39 15.625 25.725 10.129 617.765 30 »

2.253 15.568 6.196 616.421 16.608 384.464 14 2.363 6.000 4.992 23 23.611 ... 143.203 ... ... 4 15.568 26.050 10.129 616.421 6 septernber
2.253 15.506 5.511 620.250 16.379 381.939 11 2.298 13.685 4.865 37 23.611 ... 143.203 ... ... 4 15.506 24.962 10.129 620.250 13 »

2.253 15.506 9.814 611.335 16.278 382.810 13 2.171 2.805 4.959 36 23.611 ... 143.203 ... ... 4 15.506 26.088 10.129 611.335 20 »
2.253 15.515 6.815 608.240 15.854 376.199 1 2.180 5.072 5.002 219 23.611 ... 143.203 ... ... 486 15.515 26.623 10.129 608.240 27 »

2.253 15.481 8.095 603.703 15.814 382.502 4 2.625 3.910 4.875 42 23.611 ... 143.203 ... ... 8 15.481 17.313 10.129 603.703 4 oktober
2.253 15.427 14.700 624.171 15.339 378.560 2 2.432 3.407 4.823 40 23.611 ... 166.552 ... ... 10 15.427 19.178 10.129 624.171 11 »
2.253 15.423 7.081 625.554 15.249 378.809 20 2.679 4.010 4.822 34 23.611 ... 166.552 ... ... 10 15.423 19.455 10.129 625\,554 18 »
2.253 15.423 8.924 625.007 15.131 375.051 23 2.616 6.401 4.790 29 23.611 ... 166.552 ... ... 56 15.423 20.326 10.129 625.«)07 25 »
2.253 15.424 11.772 629.398 14.848 379.163 21 2.559 6.271 4.773 100 23.611 ... 166.552 ... ... 8 15.424 20.787 10.129 629.398 29 »

2.253 15.374 7.736 631.886 14.480 378.711 4 1.476 10.440 4.698 31 23.611 ... 166.552 ... ... 12 15.374 20.848 10.129 631.886 8 november
2.253 15.374 12.262 627.987 30.046 378.705 10 1.290 5.087 4.686 25 23.611 ... 166.552 ... ... 28 15.374 22.490 10.129 627.987 15 »
2.253 15.374 9.663 627.243 29.807 375.673 20 1.180 6.820 4.617 117 23.611 ... 166.552 ... ... 5 15.374 23.145 10.129 627.243 22 »
2.253 15.377 10.475 629.438 29.387 375.254 22 1.135 8.579 4.817 68 23.611 ... 166.552 ... ... 30 15.377 23.864 10.129 629.438 29 »

2.253 . 15.377 11.670 634.069 29.079 381.127 24 6.088 2.258 \ 4.810 36 23.611 166.552 19 15.377 24.038 10.129 634.069 6 december... ... ...
2.253 15.321 16.530 632.692 28.741 377.512 13 3.280 3.739 4.743 33 23.611 ... 166.552 ... ... 9 15.321 27.750 10.129 632.692 13 »
2.253 15.321 18.130 657,072 28.013 382.544 6 1.602 2.248 4._704 835 23.611 21.421 166.552 ... ... 18 15.321 28.081 10.129 657.072 20 »
2.253 15.321 7.465 658.601 27.863 382.929 10 2.427 5.725 4.6~7 28 23.611 18.950 166.552 - 24 15.321 28.278 10.129 658.601 24... ... »





BIJLAGE 5

OPGAVE VAN DE OVERHEIDSFONDSEN
DIE OP 31 DECEMBER 1982 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 Hl71/86.
7,50 pct. Samengevoegde Belgische Leningen 1971/87.
7,75 pct. Samengevoegde Belgische Leningen 1973/87.
8,25 pct. Belgische Lening 1974/88.
9 pct. Belgische Lening 1976/84.
10 pct. Belgische Lening 1076/84.
10 pct. Belgische Lening 1976/85.
10 pct. Belgische Lening 1977/8.5.
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 1.
10 pct. Belgische Lening 1979/88.
Tl pct. Belgische Lening 1980/80.
12,50 - 13 pct. Belgische Lening 1980/84/89.
13 - 13,25 pct. Belgische Lening 1981/85/89.
14,25 pct. Belgische Lening 1982/89.
14 pct. Belgische Lening 1982/90.
13,75 - 14 pct. Belgische Lening 1982/86/90.
13,50 - 13,75 pct. Belgische Lening 1982/87/91.
13,75 pct. Belgische Lening 1982/91.
4 pct. Belgische Lotenlening 1941.
4 pct. Oorlogsschade 1923.
10,50 pct. Lening van het Wegenfonds 1979/88.
13 - n,50 pct. Lening van het Wegenfonds 1980/83/88.
13 pct. Lening van het Wegenfonds 1981/85/89.
14,25 pct. Lening van het Wegenfonds 1982/80.
2 pct. Nationale Stichting voor de Financiering van het Wetenschappelijk

Onderzoek 1960/69 - 1990/09, Ie tranche.
2 pct. Nationale Stichting voor de Financiering van het Wetenschappelijk

Onderzoek 1960/69 - 1990/99, 2e tranche.
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Nationale Stichting voor de Financiering van het Wetenschappelijk
Onderzoek 1960/69 - 1990/99, lW tranche.

12,75 pct. Nationale Maatschappij voor de Hu isvest.ing 1980/87.
8,50 pct. Regie van Telegrafie en Telefonie 1970/84.
7,75 pct. Regie van Telegrafie en Telefonie 1973/85.
14,25 pct. Regie van Telegrafie en Telefonie 1981/88.
7,75 pct. Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen 1971/85.
6,75 pct. Nationale Kas voor Beroepskrediet 1968/88.
6,75 pct. Nationale Maatschappij voor Krediet aan de
8,25 pct. Nationale Maatschappij voor Krediet aan de
8 pct. Nationale Maatschappij voor Krediet aan de
9 pct. Nationale Maatschappij voor Krediet aan de
13,50 pct. Gemeentekrediet van België 1081/85/89.
13,75 - 14 pct. Gemeentekrediet van België 1982/86/90.
7,75 pct. Lening van de Intercommunale Vereniging voor de Autoweg E3 1971/83.
7,75 pct. Lening van de Intercommunale Vereniging voor de Autosnelweg E5

1971/83.
7,25 pct. Samengevoegde Leningen van de Intercommunale Vereniging voor de

Autoweg E31972-73 /84.
7,25 pct. Lening van de Intercommunale Vereniging voor de Autosnelwegen van de

Brusselse Periferie «B 1» 1973/85.
8,75 pct. 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.

2 pct.

2 pct.

2 pct.

2 pct.

2 pct.

2 pct.

2 pct.

2 pct.

Nationale Stichting voor de Financiering van
Onderzoek 1960/69 - 1990/99, 3e tranche.

Nationale Stichting voor de Financiering van
Onderzoek 1960/69 - 1990/99, 4° tranche.

Nationale Stichting voor de Financiering van
Onderzoek 1960/69 - 1990/99, 5e tranche.

Nationale Stichting voor de Financiering van
Onderzoek 1960/69 - 1990/99, 6e tranche.

Nationale Stichting voor de Financiering van
Onderzoek 1960/69 - 1990/99, 7" tranche.

Nationale Stichting voor de Financiering van
Onderzoek 1960/69 - 1990/99, 8e tranche.

Nationale Stichting voor de Financiering van
Onderzoek 1960/69 - 19fJO/99, ge tranche.

Aandelen van de Bank voor Internationale Betalingen
Belgische uitgifte.
Amerikaanse uitgifte.
Estlandse uitgifte.
Letlandse uitgifte.

1e en 2° tranches

het Wetenschappelijk

het Wetenschappelijk

het Wetenschappelijk

het Wetenschappelijk

het Wetenschappelijk

het Wetenschappelijk

het Wetenschappelijk

Nijverheid
Nijverheid
Nijverheid
Nijverheid

1968/88.
1970/90.
1971/91.
1979/87.

Litauer uitgifte.
3e tranche - Belgische uitgifte.
Genotsaandelen van de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen.
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BIJLAGE 6

Officiële wisselkoersen vastgesteld door de in de Verrekenkamer te Brussel vergaderde bankiers

(Dagelijkse noteringen, in Belgische franken)

o

1 1 1 1 1 100 1 1 1 1 1 100 1 1
1982 U.S.- Duitse 100 Franse pond Iers Italiaanse Canadese

Neder-
Zweedse Zwitserse 100 Deense Oostenrijkse Noorse Finse 100 1

dollar mark yen frank sterling pond lire dollar landse kroon frank pesetas kroon schilling kroon mark escudo zaïre
gulden

Januari
Hoogste ....... 39,70 17,05 17,54 6,73 74,06 60,60 3,19 33,16 15,56 6,97 21,33 40,02 5,22 243,40 6,70 8,88 60,00 7,13
Laagste ........ 38,08 16,97 17,16 6,67 72,77 59,75 3,17 32,15 15,49 6,92 20,95 39,47 5,18 242,10 6,59 8,80 58,50 7,02
Gemiddelde .. 39,02 17,02 17,39 6,70 73,60 60,11 3,18 32,74 15,53 6,95 21,16 39,70 5,21 242,98 6,66 8,85 59,05 7,08

Februari
(van 1 tot 19)

Hoogste ....... 40,87 17,06 17,31 6,72 74,91 60,16 3,20 33,58 15,56 7,02 21,41 40,43 5,21 243,40 6,81 8,96 59,00 7,24
Laagste ........ 39,89 17,03 16,97 6,70 74,48 59,85 3,18 33,11 15,52 6,98 21,17 39,96 5,20 242,40 6,72 8,90 58,00 7,11
Gemiddelde .. 40,33 17,04 17,12 6,71 74,66 60,01 3,19 33,32 15,54 7,00 21,28 40,28 5,20 242,96 6,76 8,93 58,72 7,19

Februari
(van 22 tot 26)

Hoogste ....... 43,78 18,35 18,50 7,20 79,65 64,85 3,42 35,70 16,75 7,56 23,15 42,43 5,49 261,75 7,28 9,61 63,25 7,74
Laagste ........ 42,60 18,19 18,38 7,13 79,10 64,15 3,40 35,23 16,58 7,44 22,82 42,17 5,43 259,60 7,17 9,52 62,00 7,63
Gemiddelde .. 43,30 18,31 18,47 7,18 79,42 64,61 3,41 35,53 16,69 7,52 23,07 42,30 5,47 260,99 7,23 9,58 62,65 7,71

Maart
Hoogste ....... 45,56 18,88 18,53 7,30 81,45 65,80 3,45 37,12 17,08 7,69 23,75 42,83 5,56 268,80 7,46 9,86 64,25 7,99
Laagste ........ 43,15 18,37 18,25 7,19 78,89 64,82 3,41 35,63 16,73 7,52 23,21 42,02 5,48 258,20 7,27 9,58 61,75 7,72
Gemiddelde .. 44,35 18,64 18,42 7,22 80,18 65,39 3,43 36,36 16,94 7,60 23,49 42,46 5,52 265,39 7,36 9,70 63,32 7,84

April
Hoogste ....... 45,87 18,90 18,82 7,27 81,11 65,43 3,44 37,52 17,04 7,67 23,42 42,97 5,58 269,60 7,49 9,84 63,75 8,01
Laagste ........ 44,10 18,85 18,33 7,23 78,90 65,18 3,40 36,19 16,98 7,59 22,57 42,46 5,52 268,05 7,36 9,74 61,10 7,88
Gemiddelde .. 45,25 18,88 18,56 7,25 80,10 65,31 3,43 36,96 17,02 7,65 23,09 42,72 5,55 268,82 7,44 9,80 62,82 7,96

Mei
Hoogste ....... 44,35 18,90 18,68 7,28 79,52 65,44 3,41 35,92 17,08 7,58 22,89 42,55 5,58 269,00 7,36 9,73 63,00 7,85
Laagste ........ 43,04 18,81 18,11 7,23 78,32 65,10 3,39 34,88 16,96 7,50 22,15 42,22 5,55 267,30 7,27 9,62 61,50 7,75
Gemiddelde .. 43,57 18,88 18,44 7,25 79,08 65,33 3,40 35,35 17,00 7,54 22,42 42,36 5,57 268,10 7,31 9,67 62,22 7,79

uni
Hoogste ....... 47,59 18,50 82,06 65,90 36,95 7,75 22,41 42,49 5,56 272,30 7,56 9,94 8,14
Laagste ........ 44,49 1 18,29 2 79,84 65,25 3 35,63 4 7,58 22,02 42,05 5,50 268,20 7,35 9,71 5 7,85
Gemiddelde .. 46,21 18,40 81,15 65,58 36,27 7,67 22,23 42,31 5,53 270,00 7,47 9,84 8,01

uli
Hoogste ....... 48,04 19,12 18,63 6,89 82,09 65,94 3,42 37,54 17,34 7,75 22,69 42,52 5,53 271,75 7,51 10,00 57,00 8,18
Laagste ........ 45,84 19,04 18,30 6,85 80,67 65,49 3,39 36,37 17,23 7,64 22,36 41,85 5,49 270,20 7,27 9,85 55,00 7,96
Gemiddelde .. 47,05 19,08 18,46 6,86 81,61 65,68 3,41 37,00 17,28 7,70 22,45 42,18 5,51 271,01 7,41 9,92 56,11 8,09

Augustus
Hoogste ....... 48,31 19,22 18,56 6,88 82,39 66,16 3,43 38,71 17,53 7,78 22,82 42,60 5,51 273,50 7,13 10,03 57,00 8,20
Laagste ........ 46,37 19,09 18,04 6,83 81,26 65,56 3,39 37,07 17,29 7,67 22,31 41,82 5,47 271,30 7,07 9,86 55,00 8,01
Gemiddelde .. 47,41 19,14 18,34 6,86 81,89 65,85 3,41 38,07 17,40 7,73 22,52 42,34 5,49 272,42 7,10 9,96 55,67 8,11

September
Hoogste ....... 49,32 19,43 18,48 6,88 83,54 66,26 3,46 39,94 17,77 7,84 22,66 43,20 5,56 276,80 10,15 56,35 8,32
Laagste ........ 47,27 19,16 18,25 6,78 82,11 65,50 3,40 38,25 17,51 7,69 22,49 42,35 5,38 272,50 6 9,97 54,00 8,11
Gemiéldelde .. 48,20 19,27 18,36 6,82 82,58 65,94 3,42 39,06 17,59 7,75 22,57 42,68 5,48 274,04 10,02 55,25 8,19
ktober
Hoogste ....... 49,64 19,42 18,45 6,88 83,53 66,19 3,45 40,48 17,81 22,79 43,09 5,55 276,35 7,07 56,00 8,32
Laagste ........ 48,41 19,33 17,79 6,85 82,82 65,71 3,38 39,47 17,74 7 22,41 42,07 5,45 275,00 6,68 s 54,50 8,23
Gemiddelde .. 49,05 19,39 18,11 6,86 83,25 66,00 3,41 39,87 17,78 22,61 42,62 5,50 275,90 6,84 55,26 8,28
ovember
Hoogste ....... 50,18 19,63 19,70 6,94 83,12 66,19 3,40 41,16 17,83 6,67 22,89 42,24 5,58 279,40 6,90 9,02 55,50 8,40
Laagste ........ 48,76 19,34 17,89 6,85 78,09 65,79 3,37 39,26 17,80 6,56 22,41 41,25 5,51 275,50 6,82 8,93 53,00 8,28
Gemiddelde .. 49,62 19,44 18,83 6,88 80,83 65,97 3,38 40,49 17,81 6,61 22,62 41,73 5,54 276,83 6,86 8,97 54,49 8,34
ecember
Hoogste ....... 48,51 19,71 20,10 6,95 78,83 65,95 3,42 39,10 17,83 6,55 23,46 5,59 281,90 6,92 8,95 56,05 8,29
Laagste ........ 46,52 19,54 19,36 6,90 75,24 65,00 3,38 37,53 17,67 6,36 22,85 9 5,53 277,60 6,64 8,80 46,00 8,09
Gemiddelde .. 47,49 19,63 19,64 6,93 76,88 65,38 3,40 38,36 17,79 6,46 .23,15 5,57 279,24 6,76 8,87 52,97 8,19

aar
(van I januari

tot 19 februari)

Hoogste ....... 40,87 17,54 74,91 60,60 33,58 21,41 5,22 243,40 7,24
Laagste ........ 38,08 1 16,97 2 72,77 59,75 J 32,15 4 7 20,95 9 5,18 242,10 6 8 5 7,02
Gemiddelde .. 39,58 17,27 74,05 60,06 32,99 21,22 5,21 242,97 7,13

aar
(van 22 februari

tot 31 december)

Hoogste ....... 50,18 20,10 83,54 66,26 41,16 23,75 5,59 281,90 8,40
Laagste ........ 42,60 1 17,79 2 75,24 64,15 3 34,88 4 7 22,02 9 5,38 258,20 6 s 5 7,63
Gemiddelde .. 46,78 18,56 80,74 65,62 37,75 22,73 5,52 271,95 8,08

J

J

N

D

J

J



1 Duitse mark

Juni Jaar

van 1 van 22 van 14
van van 14 jan. febr. juni
tot 11 tot 30 tot 19 tot Il tot 31

febr. juru dec.

18,90 19,19 17,06 18,90 19,71
18,89 19,02 16,97 18,19 19,02
18,90 19,10 17,03 18,77 19,30

J Italiaanse lire

Hoogste
Laagste
Gemiddelde

2 Franse frank

Juni Jaar

van :1 van 22 van 14
van van 14 jan. febr. juni
tot 11 tot 30 tot 19 tot Il tot 31

febr. juni dec.

7,27 6,92 6,73 7,30 6,95
7,20 6,86 6,67 7,13 6,78
7,24 6,89 6,70 7,23 6,87

Hoogste
Laagste
Gemiddelde

4 Nederlandse gulden

Juni Jaar

van 1 van 22 van 14
van 1 van 14 jan. febr. juni
tot 11 tot 30 tot 19 tor Il tot 31

febr. juni dec.

Hoogste 17,10 17,38 15,56 17,10 17,83
Laagste 17,04 17,20 15,49 16,58 17,20
Gemiddelde 17,06 17,30 15,54 16,97 17,58

(, Noorse kroon

September Jaar

van 1 van 22 van 6
van 1 van 6 jan. febr. sept.
tot 3 tot 30 tot 19 tot 3 tot 31

febr. sept. dec.

Hoogste 7,12 7,16 6,81 7,56 7,16
Laagste 7,11 6,92 6,59 7,07 6,64
Gemiddelde 7,11 6,98 6,70 7,34 6,85

H Finse mark

Oktober Jaar

van 1 van 22 van Il
van "1 6 van 11 jan. febr. 6 okt.
ror 5 tot 29 tot 19 ror 5 okt. tot 31

febr. okt. dec.

Hoogste 10,17 9,72 8,97 8,96 10,17 9,72 9,02
Laagste 10,10 9,72 8,90 8,80 9,52 9,72 8,80
Gemiddelde 10,13 9,72 8,94 8,88 9,85 9,72 8,92

Juni Jaar

van 1 van 22 van 14
van 1 van 14 jan. febr. juru
tot "11 tot 30 tot 19 tot Il tot 31

febr. juni dec.

Hoogste 3,43 3,42 3,20 3,45 3,46
Laagste 3,40 3,38 3,17 3,39 3,37
Gemiddelde 3,42 3,39 3,18 3,42 3,40

S Escudo

Juni Jaar

van 1 van 22 van 16
van 1 van 16 jan. febr. juni
tot 15 tot 30 tot 19 tot 15 tot 31

febr. juni dec.

Hoogste 63,50 .\9,00 60,00 64,25 59,00
Laagste 61,30 56,25 58,00 61,10 46,00
Gemiddelde 62,54 57,05 58,91 62,79 55,12

7 Zweedse kroon

Oktober jaar

van 1 van 22 van 8
van 1 van 8 jan. febr. okt.
rot 6 tor 29 tot 19 tot 6 tot 31

febr. okt. dec.

Hoogste 7,86 6,67 7,02 7,86 6,67
Laagste 7,80 6,62 6,92 7,44 6,36
Gemiddelde 7,83 6,64 6,97 7,66 6,.16

y Peseta

December Jaar

van 1 van 22 van 6
van 1 van 6 jan. febr. dec.
tor 3 tor 31 torl9 ror 3 tot 31

febr. dec. dec.

Hoogste 41,07 37,44 40,43 43,20 37,44
Laagste 40,76 36,91 39,47 40,76 36,91
Gemiddelde 40,93 37,21 39,95 42,36 37,21
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