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Internationale
context

Algemene economische ontwikkeling

De expansiefase van de economische activiteit in de industrielanden,
die in 1982 begon, heeft zich in 1989 voortgezet; de groei bleef krachtig
en viel nauwelijks trager uit dan de uitzonderlijk snelle opgang van het
voorgaande jaar.

In Noord-Amerika, in het bijzonder in de Verenigde Staten, beant-
woordde een duidelijke groeivertraging aan de bekommering van de over-
heid om de overmatige druk op het produktie-apparaat te verlichten en het
tekort op de balans van het lopende verkeer te verkleinen. Ook in Japan
verloor de groei ietwat aan kracht, hoewel hij er steviger bleef dan in de
overige industrielanden. Het economische dynamisme in de Europese Eco-
nomische Gemeenschap bleef daarentegen intact: de groeiversnelling in
de Bondsrepubliek Duitsland en in sommige van haar buurlanden compen-
seerde ruimschoots de vertraging in bepaalde economieën waar de groei
in 1988 bijzonder krachtig was geweest.

De werkgelegenheid nam bijna even sterk toe als in 1988. In de
Verenigde Staten en Japan kon de uitbreiding van het personeelsbestand
de aanwas van de beroepsbevolking opvangen, terwijl zij in de Gemeen-
schap een.significante daling van de werkloosheid mogelijk maakte, ook

.al bleef deze laatste er heel wat hoger dan in de rest van de geïndustriali-
seerde wereld.

De aanhoudend forse economische groei heeft in de meeste industrie-
landen de loonstijgingen in de hand gewerkt, terwijl de produktiviteits-
winsten er kleiner werden; de loonkosten namen dus sterker toe dan in
1988.De inflatoire druk werd ook verscherpt door de duidelijke prijsstijgin-
gen voor grondstoffen, meer bepaald energie, door de koersstijging van
de dollar en door een verhoging van de indirecte belastingen in verschei-
dene industrielanden zoals Japan, de Bondsrepubliek Duitsland, Italië en
België.

Het gevaar voor een opflakkering van de inflatie, dat reeds in 1988
was opgedoken, bleef tijdens het verslagjaar wezenlijk bepalend voor de
uitstippeling van het monetaire beleid.

De opwaartse beweging van de korte-termijnrente hield tijdens de
eerste maanden van 1989 vrijweloveral aan, behalve in Japan. Nadien
gingen de ontwikkelingen meer van elkaar afwijken. Het restrictieve beleid
van de Federal Reserve begon vruchten af te werpen in de vorm van een
vertraging van de economische groei en van een matiging van de inflatoire
druk, en kon vanaf het tweede kwartaal geleidelijk worden versoepeld. De
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Bundesbank daarentegen bleef haar beleid verstrakken, vooral in septem-
ber en oktober, omwille van inflatierisico's die verband hielden met de
verhoogde druk van de vraag op het produktie-apparaat en met de daling
van de externe waarde van de Duitse mark. In de overige Europese landen
was het monetaire beleid eveneens duidelijk restrictief, hetzij als bevoor-
recht instrument in de strijd tegen specifieke interne onevenwichtigheden
- met name in het Verenigd Koninkrijk, Italië en Spanje -, hetzij door
afstemming op de impulsen geïnitieerd door de Duitse overheid - zoals
werd vastgesteld bij de overige deelnemers aan het wisselkoersmechanis-
me van het Europese Monetaire Stelsel. In Japan, ten slotte, werd de
verstrakking van het monetaire beleid later ingezet dan in Europa, maar
vanaf de maand mei was zij eveneens voelbaar.

De aanzienlijke vooruitgang die in 1988 bij het wegwerken van de
internationale evenwichtsverstoringen in de balansen van het lopende
verkeer was geboekt, heeft zich in 1989 enigermate voortgezet. In Japan
liep het overschot forser terug dan het voorgaande jaar. Het tekort van
de Verenigde Staten nam daarentegen nog nauwelijks af, onder meer ten
gevolge van de verzwaring van de netto rentelasten die op de Amerikaanse
economie wegen. In Europa, ten slotte, bracht een nieuwe inkrimping van
het overschot van de Gemeenschap deze laatste dicht bij een evenwicht
in het lopende verkeer. Binnen de Gemeenschap werden de onevenwich-
tigheden evenwel nog groter: het reeds omvangrijke overschot van de
Bondsrepubliek Duitsland groeide nog fors aan, vooral tegenover die
Europese landen waarvan de externe positie verder verslechterde, met
name het Verenigd Koninkrijk, Spanje en Italië.

Van deze discrepanties in het vlak van de prestaties inzake het
lopende verkeer viel slechts weinig terug te vinden in het verloop van de
wisselkoersen.

Gesteund door een aanzienlijke toevoer van privé-kapitaal in de Vere-
nigde Staten, vertoonde de dollar in het eerste halfjaar een duidelijk
opwaartse koers. Omgekeerd bracht daarmee overeenstemmende kapitaal-
uitvoer de yen en de Duitse mark onder neerwaartse druk, ondanks een
verkleining van het rente-ecart tegenover de dollar. Binnen het Europese
Monetaire Stelsel verzwakte de mark tevens tegenover de valuta's die met
een verruimde schommelingsmarge deelnemen aan het wisselkoersmecha-
nisme - de Italiaanse lire en, sedert 19 juni 1989, de Spaanse peseta.
Beide trokken een zeer ruime kapitaalstroom aan, dank zij het hoge
rentepeil en wellicht ook door het vertrouwen in het behoud van de
wisselkoersstabiliteit waarvan de EMS-valuta's sedert de muntherschikking
van januari 1987 blijk hadden gegeven.

Deze diverse ontwikkelingen sloegen in het laatste kwartaal totaalom.
Ten gevolge van de centrale-bankinterventies, van de gebeurtenissen in
Oost-Europa, en vooral wegens het nagenoeg verdwijnen van het rente-
ecart tussen de dollar en de Duitse mark, veerde deze laatste krachtig op
en bevond hij zich omstreeks het einde van het jaar tegenover de dollar
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op een hoger peil dan eind 1988. Deze stevigheid veroorzaakte spanningen
binnen het Europese Monetaire Stelsel, die nog werden verscherpt door
hardnekkige geruchten omtrent een eventuele herschikking van de spil-
koersen. Op 5januari 1990heeft de Italiaanse overheid beslist de schom-
melingsmarge van haar valuta in het wisselkoersmechanisme van het
Europese Monetaire Stelsel tot 2,25 pct. terug te brengen. Tegelijkertijd
werd de soitkoers van de lire neerwaarts aangepast in de mate die vereist
was - ongeveer 3,7 pct. - voor de naleving van de aldus vernauwde
afwijkingsmarge, zonder daarbij aan de onderste interventielimieten te
raken.

Net als in 1988 heeft de aanhoudend krachtige groei in de industrielan-
den bijgedragen tot een zekere verlichting van de schuldencrisis in de
ontwikkelingslanden. Bovendien betekende het in maart 1989 door de
Amerikaanse Minister van Financiën Brady voorgestelde plan een nieuwe
oriëntering in de schuldenstrategie. Hierin wordt meer de nadruk gelegd
op vermindering van de schuld of de schuldendienst, die tussen de
betrokken partijen wordt overeengekomen als aanvulling van nieuwe kre-
dietverlening.

In dit verband heeft het Internationaal Monetair Fonds in mei 1989
richtlijnen geformuleerd waarvan het zijn financiële steunverlening aan de
overeenkomsten met schuldvermindering zal doen afhangen. Die richtlijnen
bevatten de toepassing, in de schuldenlanden, van structurele aanpas-
singsprogramma's die meer bepaald het sparen, het investeren en het
terugkeren van naar het buitenland afgevloeid kapitaal moeten bevorderen.

De spectaculaire inspanningen tot politieke en economische hervor-
mingen in de Oosteuropese landen hebben overigens een nieuw potentieel
terrein voor de internationale samenwerking opengesteld.

Deze laatste, of ze nu uitgaat van individuele westerse landen of van
internationale instellingen, zalonontbeerlijk zijn bij de moeilijke omschake-
ling, in de betrokken landen, van een centraal geleide planeconomie naar
een sociaal bijgestuurde markteconomie. Daarbij zou de Europese Econo-
mische Gemeenschap een stuwende rol moeten kunnen spelen, evenredig
aan de belangrijkheid van de inzet.

De opdracht is Immens en delicaat, maar het welslagen ervan kan
alleen maar voordelen opleveren, zowel voor de Oosteuropese landen als
voor de economische ontwikkelingen in de wereld, bepaaldelijk in West-
Europa zelf.

Net als in 1988 werd het verloop van de Belgische economie bepaald
door gunstige internationale omstandigheden en door haar vermogen om
daar positief op in te spelen.

Het economische dynamisme verplaatste zich naar Europa en vooral
naar de Bondsrepubliek Duitsland, de belangrijkste handelspartner van
België, dat - ondanks de minder snelle expansie van de weretdhende! -
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zijn buitenlandse afzetmogelijkheden evenveel zag toenemen als in 1988.
De uitvoer van goederen en diensten heeft daar volop profijt van getrok-
ken: hij steeg met zowat 8 pct., een tempo dat sterk dat van het

voorgaande jaar benadert.

Naast deze steun vanuit het buitenland kreeg de economie bovendien

nog een impuls van de binnenlandse bestedingen, die met 5pct. opliepen,
tegen 4,3 pct. in 1988. Zij werden - net als in 1988 - gedragen door de
uitzonderlijk krachtige investeringen - in woongebouwen door de particu-

lieren en in vast kapitaal door de bedrijven - maar ook door de sterkere
stijging van de verbruiksuitgaven van de gezinnen, in de hand gewerkt
door de forse toename van hun beschikbare inkomen. Die opgang van de

finale vraag beïnvloedde vanzelfsprekend de ontwikkeling van de invoer.
Nochtans viel het stijgingstempo van de import uiteindelijk slechts lichtjes
hoger uit dan dat van de uitvoer, zodat de negatieve bijdrage van de

netto-uitvoer tot de groei beperkt bleef tot zo'n 0,8 pct.

Houdt men ten slotte ook rekening met een verbetering van het saldo

van de factorinkomens, dan zou het bruto nationale produkt met 4,5 pct.
zijn gegroeid, dat is iets meer dan de in 1988 geregistreerde 4,2 pct. Die
groei was weer een van de snelste van de industrielanden en hij overtrof

opnieuw het gemiddelde van de landen van de Gemeenschap, dat van zijn
kant 3,6 pct. beliep.

Op die manier werd de groei-achterstand die aan het begin van de
jaren tachtig werd opgetekend, gedeeltelijk ingehaald en bereikt de inves-
teringsquote van de bedrijven thans, op circa 0,4 pct. van het bruto

nationale produkt na, het peil van het geheel van de economieën van de
Gemeenschap.

Deze positieve ontwikkelinqen konden zich bovendien voltrekken zon-
der verslechtering van het saldo van het verkeer met het buitenland; het
lopende overschot van de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie zou

zelfs met zowat 20 miljard zijn opgelopen, tot 150 miljard, Ingevolge een
fikse toename van het saldo van de rente-Inkomsten en een lichte verbete-
ring van de handelsbalans. Bij' een ongewijzigde ruilvoet, wijst dit op een

bevredigende ontwikkelinq van het concurrentievermogen, In ruime ZIn,
van de Belqische en Luxemburgse producenten.

Parallel met het aanhoudend snelle groeitempo werden In 1989 op-
nieuw heel wat banen gecreëerd. Dat kwam uitsluitend voor rekeninç van
de bedrijven. met 46.000 nieuwe arbeidsplaatsen, waarvan 5.000 in de

industrie, waar het personeelsbestand reeds jarenlang niet meer was uitge-
breid.

Gelet op de geringe toename van de beroepsbevolking leidde dat tot
een verminderinq van de werkloosheid met zowat 40.000 eenheden. De
werkloosheidsgraad werd derhalve aanmerkelijk teruggeschroefd; aan het
einde van het jaar bereikte hij' een peil dat amper hoger lag dan het
Europese gemiddelde.
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De Belgische economie is er in 7989 weliswaar in geslaagd de door
het Europese groeiklimaat geboden kansen tot haar eigen best te benutten,
maar ze slaagde er niet langer in te ontsnappen aan inflatoire impulsen van

buitenlandse oorsprong. De prijzen gingen aanmerkelijk sneller stijgen,
vooral ten gevolge van het aanzienlijk duurder worden van ingevoerde
produkten, meer bepaàld energieprodukten. Hiermede kwam een einde

aan een periode van drie jaar waarin de prijsdalingen voor die produkten
in hoge mate hadden bijgedragen tot de vertraging van het inflatietempo.
Bovendien ondergingen de consumptieprijzen de gevolgen van het optrek-

ken van de accijnsrechten op bepaalde olieprodukten, tabak en alcohol,
als compenserende financiering van de hervorming van de personenbelas-
ting. Het verloop van de overige binnenlandse kosten, ten slotte, was

wellicht minder gunstig dan de voorgaande jaren; meer specifiek vertoon-
den de loonkosten per eenheid produkt een - ten dele geïnduceerde -
stijging, die weliswaar matig bleef, maar daarom niet minder duidelijk

afsteekt bij de daling van die kosten in 7988. De gemiddelde jaarstijging
van de consumptieprijzen bereikte aldus 3,7 pct., tegen slechts 7,2 pct. in
7988. Vergeleken met het Europese gemiddelde is dit nog een zeer redelijk

percentage; dat neemt evenwel niet weg dat die versnelling toch zeer
belangrijk blijft, een zekere verslechtering tegenover de belangrijkste han-
delspartners weergeeft en de overheid tot verhoogde waakzaamheid

noopt.

Onder invloed van deze versnelde prijsstijgingen, terwijl tevens de

reële groei krachtig bleef, is het stijgingstempo van het bruto nationale
produkt tegen werkelijke prijzen fors versneld, namelijk tot 8,5 pct.

Het netto te financieren saldo van de gezamenlijke overheid is, van
zijn kant, tijdens het verslagjaar ietwat geslonken; het liep zelfs met meer

dan 0,5 procentpunt terug tegenover het bruto nationale produkt en de
verhouding ervan tot dit laatste is aldus gedaald tot beneden de nominale

groeivoet van de economie. Deze vermindering is vanzelfsprekend een
aanvullende stap in het reeds verscheidene jaren aan de gang zijnde

structurele saneringsproces van de overheidsfinanciën. Voor het eerst
sedert 7974 is de verhouding tussen de overheidsschuld en het bruto
nationale produkt teruggelopen, wat tevens impliceert dat het proces

waarbij de overheidsschuld haar eigen aangroei in stand houdt - het
(( sneeuwbaleffect )) - in 7989 tot staan werd gebracht, een stuk eerder
dan algemeen werd verhoopt.

Dit resultaat is toe te schrijven enerzijds aan het vrij strikt in de hand
houden van alle categorieën overheidsuitgaven, ongerekend de rente-
lasten, en anderzijds aan het hoge cijfer van de nominale economische

groei in 7989.

De krachtens het Regeerakkoord van mei 7988 voor het verslagjaar
vastgelegde budgettaire doelstelling, namelijk een vermindering van het
netto te financieren saldo van de Schatkist tot 7 pct. van het bruto
nationale produkt, kon zodoende worden bereikt. Dit werd verwezenlijkt
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ondanks de wegens de stijgende korte-termijnrente oplopende rentelasten
en de onverwacht mager uitgevallen weerslag van de hoogconjunctuur op
de opbrengst van de vennootschapsbelasting en van sommige categorieën
van directe belastingen op de particulieren.

Monetair beleid

Wellicht meer nog dan in het verleden werd het monetaire beleid in
België in 1989 afgestemd op ontwikkelingen die zich buiten de nationale
economie afspeelden. In de meeste industrielanden, meer bepaald in
Europa, werd de actie voortgezet die reeds in 1988 was aangevat: de
monetaire instrumenten werden ingeschakeld als wapen in de strijd tegen
de inflatie. De ervaring van de jaren zeventig en het begin van de jaren
tachtig had immers ten overvloede aangetoond hoezeer een voortwoeke-
rende inflatie het vermogen van de economie om op een gestage en
evenwichtige wijze te groeien, fundamenteel aantast, en hoe moeilijk het
was en hoe duur het te staan kwam de inflatie uit te roeien als zij eenmaal
ingebakken was in de gedragingen van de economische subjecten. Overi-
gens steunt het conjuncturele bijsturen van de economie vrijwel exclusief
op het monetaire beleid, en wel om twee redenen. Enerzijds speelt het
begrotingsbeleid alsmaar minder een anticyclische rol en is het steeds meer
gericht op het realiseren van structurele doelstellingen op middellange
termijn; anderzijds heerst er een vrij verbreid scepticisme ten aanzien van
de uiteindelijke doelmatigheid van elke politiek die min of meer recht-
streeks ingrijpt in de kosten- en prijsvorming.

De Belgische overheid deelt uiteraard ten volle de algemene bezorgd-
heid om de versnelling van de prijsstijgingen tegen te gaan. Ze heeft, van
haar kant, sedert meerderejaren geoordeeld dat ze zich in haar strijd tegen
de inflatie niet mag beperken tot het monetaire beleid, maar ook een
beroep moet kunnen doen op een meer gediversifieerde instrumenten-
waaier. Hierbij kan worden aangestipt dat één van de traditionele kanalen
waarlangs de monetaire overheid in een groot aantal landen, meer bepaald
in de Bondsrepubliek Duitsland, op het transmissieproces van de inflatie
kan inwerken, in België irrelevant is. Het gaat hier om de mogelijke
beïnvloeding van de heersende prijsvooruitzichten door het aankondigings-
effect van het monetaire beleid. Inflatieverwachtingen spelen immers een
essentiële rol wanneer - voor een min of meer lange periode - loon-
besprekingen worden gevoerd waarbij het toekomstige verloop van de
nominale inkomens moet worden vastgelegd, dus niet alleen de ontwikke-
ling van de reële inkomens maar ook de graad van bescherming ervan
tegen een aantasting door het verwachte inttetiepeit. In België zijn bij
loononderhandelingen de prijsvooruitzichten van weinig belang want die
onderhandelingen hebben alleen betrekking op de reële loonontwikkeling.

Overigens beschikken de Belgische autoriteiten reeds verscheidene
jaren over de mogelijkheid om de vorming van inkomens en kosten op
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rechtstreekse wijze te beïnvloeden, mochten ze duidelijk uitstijgen boven
die welke gemiddeld bij de belangrijkste handelspartners worden opgete-
kend. Trouwens, het in aanmerking nemen van vrijwaringscriteria voor het
concurrentievermogen is van levensbelang voor een kleine, zeer open
economie. Thans wordt deze mogelijkheid geregeld door de wet van
6 januari 1989. Uit nog -voorlopige cijfers blijkt dat het concurrentievermo-
gen, in de ruime zin van het woord, in 1989 gehandhaafd werd, of men
nu uitgaat van het verloop van de marktaandelen bij de uitvoer, van de
ontwikkelinç van de kosten, met name de loonkosten, of nog van het peil
van de investeringen.

Voor de bestrijding van de inflatie is het economische beleidsinstru-
mentarium in België derhalve ruimer dan in de meeste industrielanden en
is men er bijgevolg minder exclusief op monetaire maatregelen aangewe-
zen. Bovendien hebben beslissingen in de monetaire sfeer er een veel
ingrijpender begrotingsweerslag dan elders. Door de uitzonderlijke omvang
van de overheidsschuld, meer bepaald van het gedeelte ervan dat op korte
termijn is aangegaan, zijn de overheidsuitgaven er immers bijzonder gevoe-
lig voor rentebewegingen. De inspanningen tot vermindering van de finan-
cieringsbehoefte van de overheid - een andere prioritaire doelstelling van
het economische beleid - kunnen dus door rentestijgingen gedeeltelijk in
het gedrang worden gebracht.

In deze context wordt bij het uitstippelen van het monetaire beleid de
nadruk gelegd niet alleen op de wezenlijke noodzaak om de nationale
munteenheid tegenover de valuta's van het Europese Monetaire Stelsel de
positie te waarborgen die past voor een economie die haar concurrentie-
kracht heeft herwonnen, maar ook op de wenselijkheid het rente-ecart
voor de korte termijn tussen de Belgische frank en de Duitse mark
geleidelijk te vernauwen. Dergelijke vernauwing was de facto mogelijk
dank zij de verbetering van de fundamentele prestaties van de Belgische
economie en de wijze waarop de markten dat herstel hebben onderkend.

Zodoende is de druk die van het buitenland op het renteverloop in
België uitging, enigszins afgezwakt: het verschil tussen de Belgische en
de Duitse rente werd over het hele jaar teruggebracht tot gemiddeld
1,7pct., tegen 2,5 pct. het voorgaande jaar, ook al lag het tijdens de
laatste weken van het verslagjaar bijna even hoog als twaalf maanden
eerder.

Dit heeft niet belet dat de Belgische overheid genoopt werd in grote
mate de van buiten de grenzen, voornamelijk vanuit de Bondsrepubliek
Duitsland afkomstige renteverhogingen over te nemen. Net als in het
recente verleden, stuurde de Bank de geldmarkttarieven hoofdzakelijk
middels wijzigingen in de rente op schatkistcertificaten; een eerste en
belangrijke impuls tot verhoging van de tarieven werd van bij het begin
van het jaar gegeven, toen de rente op schatkistcertificaten voor drie
maanden opliep van 7,50 tot 8,40 pct. eind februari. Nodier. volgden
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slechts geringe rentewijzigingen en begin september beliep de rente op die
certificaten 8,55 pct. Die ontwikkelingen werden bevestigd door verhogin-
gen van de officiële tarieven van de Bank: de discontovoet werd stapsge-

wijs opgetrokken van 7,75 pct. eind 1988 tot 9,25 pct. eind juni en de rente
voor gewone voorschotten ging in diezelfde periode van 8 naar 9,50 pct.

Tot in september werd het voeren van het monetaire beleid vergemak-
kelijkt door de wisselkoersstabiliteit binnen het Europese Monetaire Stelsel,
die wellicht voor een deel te maken had met de relatieve zwakte van de

Duitse mark. Bovendien vertoonde het betalingsverkeer van de Belgisch-
Luxemburgse Economische Unie met het buitenland een gunstig verloop.
De verruiming van het lopende overschot maakte, samen met de aangroei

van de kortlopende kapitaaltoevoer, de netto-uitvoer van andere soorten
kapitaal meer dan goed; deze netto-uitvoer betreft transacties waarop de
monetaire overheid slechts weinig vat heeft en weerspiegelt de aantrek-

kingskracht, op ingezetenen, van buitenlandse waarden, die samenvalt met
de al bij al beperkte belangstelling van buitenlanders voor Belgische waar-
den.

Per saldo sloot de balans van de officiële betalingen voor de eerste
negen maanden met een overschot van 12 miljard, waardoor het mogelijk
werd de buitenlandse schuld van de overheid te stabiliseren en de netto

goud- en deviezenreserves van de Bank met een zelfde bedrag te vermeer-
deren. De samenstelling van deze reserves werd gedurende die periode
overigens merkbaar gewijzigd: de Bank verrichtte aan het begin van het

jaar arbitrages van goud tegen vreemde valuta's, die haar in staat stelden
het in België bijzonder grote goudaandeel in de totale reserves terug te
brengen tot een niveau dat beter de vergelijking met dat van de belang-

rijkste economische partners kan doorstaan. Conform de bepalingen van
artikel20bis van de organieke wet van de Bank, zijn de meerwaarden die
naar aanleiding daarvan werden gerealiseerd, op een niet-beschikbare

speciale reserverekening geboekt. Deze arbitrage van niet-renderende te-

goeden op het buitenland tegen rentende vorderingen verhoogde, voor de
gezamenlijke economie, de inkomsten uit beleggingen met ongeveer 4 mil-

jard die, in de mate dat zij overeenstemden met de opbrengst van de zopas
vermelde meerwaarden, aan de Schatkist werden overgemaakt, eveneens
conform de organieke wet.

Aan het begin van het najaar werd de toestand grondig gewijzigd
doordat de mark zich tegenover de dol/ar herstelde en doordat binnen het
Europese Monetaire Stelsel spanningen opdoken; deze laatste werden

overigens aangescherpt door de herhaaldelijk door de Bundesbank geuite
wens dat de wisselkoersen van de valuta's die niet met de tot 2,25 pct.
beperkte schommelingsmarge aan het Stelsel deelnamen, een juistere

weergave zouden zijn van de reële economische verhoudingen tussen de
partners onderling.

Vanaf dat oçenotik werd de Bank ertoe gebracht niet al/een de forse
rentestijgingen die de Duitse overheid had teweeggebracht teneinde de

XIV



Vooruitgang
inzake de
Europese
constructie

externe positie van haar valuta te verstevigen, integraalover te nemen,
maar zelfs het rente-ecart tussen de kortlopende beleggingen in franken
en die in Duitse marken opnieuw te verwijden. De rente op schatkistcertifi-
caten voor drie maanden werd aldus in verschiltende stappen sterk opge-
trokken en bereikte aan het einde van het jaar 10,25 pct., terwijl reeds in
oktober de discontovoet op 10,25 pct. was gebracht en de rente voor

gewone voorschotten op 10,75 pct.

Deze maatregelen hebben niet kunnen verhinderen dat op de valuta-

markt spanningen ten voordele van de mark ontstonden, spanningen
waarvan trouwens alle Europese valuta's, zij· het in verschillende mate, de
weerslag ondervonden. Het tekort in het privé-kapitaalverkeer van de

Belgisch-Luxemburgse Economische Unie liet bovendien een zeer sterke
verslechtering zien, die vooral aan kortlopende transacties te wijten was,
zodat het saldo van de officiële transacties tijdens het laatste kwartaal van

het jaar negatief werd ten belope van zowat 70 miljard; deviezenleningen
door de overheid vormden de tegenpost ervan.

Deze ontwikketinqen bevestigen wat in het verleden reeds herhaalde-
lijk is gebleken : ook al is in geval van ernstige spanningen op de valuta-
markt het ingrijpen van de monetaire overheid in het verloop van de

korte-termijnrente noodzakelijk, toch is het zelden afdoende om In de korte
periode het evenwicht op die valutamarkt in voldoende mate te herstellen.
In zo'n geval dient men, zoals in 1989, op de markt te interveniëren en

ruimer qebruik te maken van de mogelijkheden om de nationale valuta te
laten schommelen binnen de marges toegestaan door het Europese Mone-
taire Stelsel.

De verstoringen die zich aan het einde van het jaar in dat Stelsel
voordeden, hebben onçetwijteld de taak van de monetaire overheid be-
moet/ijkt; toch kon de stebiliteit van de wisselkoers van de frank tegenover

de valuta's van de landen die deelnemen aan het wisselkoersmechanisme

van het Europese Monetaire Stelsel - een prioritaire doelstelling - het
hele jaar lang worden verzekerd; ook werd de fundamentele gezondheid

van de nationale valuta In 1989 zeer duidelijk bevestigd door de ontwikke-
lIng van de belangrijkste economische bestsindicetoren.

In 1989 heeft de Europese Economische Gemeenschap institutionele
vooruitgang geboekt inzake de vrijheid van vestiqinq en dienstverleninq In
het bankwezen. Zo keurde de Raad in april de richtlijn goed die de detinitie

van het eigen vermogen van de kredietinsteltineen harmoniseert. In decem-
ber volgde de richtlijn die, op basis van deze definitie, hun sotvebiliteits-
coëfficiënt vastlegt. Tevens kwam de tweede coordtoetiericnttijn betreffen-

de de toegang tot de activiteiten van deze insteltinqen aan de orde,
waardoor het voor elk van hen mogelijk wordt op grond van een erkenninç
verkregen in één enkele lid-staat, haar diensten in de hele Gemeenschap
aan te bieden.

Sommige lid-staten - onder meer Frankrijk en Italië - zijn bovendien

flink vooruitgegaan op de weg naar volledige libereliserinq van het kapitaal-
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verkeer dat, hoe dan ook, in de meeste lid-staten tegen 1juli 1990 een
feit zal zijn krachtens de richtlijn van 28 juni 1988. Bij het uitvaardigen van
deze richtlijn hebben de Belgische en Luxemburgse autoriteiten zich ertoe
verbonden het stelsel van de dubbele valutamarkt uiterlijk op 31 december
1992 af te schaffen. In 1989 nam het koersverschil tussen beide markten
af; in de laatste maanden van het jaar was het zelfs te verwaarlozen, wat
een vervroegde ontmanteling van het stelsel mogelijk maakt.

Het vooruitzicht op een meer open en meer concurrerende Europese
financiële markt komt aldus geleideli}k dienterbij. en tegeli}kertijd sti}gt de
bezorgdheid om op de financiële markten en in de financiële dienstverle-
ning in België de noodzakeli}ke aanpassingen door te voeren.

De verwachte aanpassingen hebben in eerste instantie betrekking op
de financiële instellingen, in het bijzonder de openbare kredietinstellingen.
Steunend op de oplossingen die in het rapport van de door haar aangestel-
de deskundigen worden aanbevolen, is de Regering van plan ervoor te
zorgen dat die kredietinstellingen tegen deze nieuwe Europese omgeving
opgewassen zijn, door ze rond twee polen te hergroeperen en hun concur-
rentievoorwaarden met die van de financiële instellingen uit de privé-sector
te harmoniseren. Zoals deze laatste zouden ze alle onder de controle van
de Bankcommissie vallen.

De Minister van Financiën is blijven ijveren voor de modernisering van
de beurs van Brussel, teneinde haar concurrentie- en aantrekkingskracht
op te voeren. Vanaf januari 1989 is de termijnmerkt. dank zi}·een elektro-
nisch systeem, geleidelijk continu geworden. Er is voorts een belangri}k
wetsontwerp uitgewerkt betreffende de financiële verrichtingen en de
financiële markten, dat meer bepaald voorziet in de stepsqewijze afschaf-
fing van het monopolie van de effectenmakelaars en hun vervanging door
beursvennootschappen, in een herziening van het makelaarsloon, in een
verhoging van de drempel voor de verrichtingen buiten beurs en in de
mogelijkheid nieuwe georganiseerde markten te creëren. Terzelfder tijd zal
ook het reglementaire kader worden gewi}zlgd, meer bepaald door de
omvorming van de Bankcommissie tot de Commissie voor Bank- en
Financiewezen, waarin de Bank ambtshalve zal zijn verteqenwoordiqd.

Deze aanpassingen moeten worden gezien in het licht van de bezin-
ning van de Belgische overheid over de noodzaak van een meer fundamen-
tele hervorming van de financiële markten.

Die bezinning wordt ingegeven door het frappante contrast dat her-
haaldeli}k in het verleden, en ook nog in 1989, is vastgesteld tussen
enerzijds de toenemende aantrekkingskracht die beleggingen in het buiten-
land, in vreemde valuta 's, op ingezetenen uitoefenen, meer bepaald in de
vorm van aankopen van effecten, en anderzijds de veeleer beperkte be-
langstelling van buitenlanders voor beleggingen in Belgische franken. Het
aanhouden van een dergelijke toestand zou een bedreiqinq vormen voor
de fundamentele ontwikketinç van de betalingsbalans. Derhalve dient on-
verwijld iets te worden ondernomen, inzonderheid om de Belgische econo-
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mie voordeel te laten halen uit de wens tot diversifiëring van de financiële
patrimonia, die in Europa nog sterker zal worden naarmate de vrijmaking
van het kapitaalverkeer vordert.

Twee specifieke domeinen eisen in dit verband de aandacht op : het
fiscale stelsel en het ontoereikende aanbod van financiële instrumenten In
België.

Wat de onderliggende motieven voor het gedrag van de residenten
ten aanzien van buitenlandse effecten betreft, blijkt immers meer en meer
dat de wens om een hoog nettorendement te halen een zeer gewichtige
rol speelt. Bij ontstentenis van ook maar enige vooruitgang In het vlak van
de harmonisering, op Europees niveau, van de fiscale behandeling van het
spaarwezen, wordt een herschikkIng van de nationale belestinqen op het
speerinkomen drinqend noodzakelijk; daarom heeft de Regenng het Parle-
ment voorgesteld de roerende voorhettinç van 25 tot 10pct. terug te

brengen.

Ten grondslag aan de relatief qerinqe belangstelling van niet-Ingezete-
nen voor beleggingen in franken, liggen waarschijnlijk het qerinqe gamma
toegankelijke effecten en wellicht ook de hinderpeten In het vlak van de
organisatie van een bepaald aantal financiële markten. Het streven naar
een verbeterinç van de werkinq van de beursmarkt krijgt hier zijn volle
betekenis, net als het lanceren, In de loop van 1989, van (( lineaire
obligaties )), een belangrijke vernieuwing In het beheer van de overheids-
schuld, die tevens de beteççinçen In overheidspapier eentrekkeîijker maakt
voor buitenlanders.

De Inspanningen die de overheid levert om de financiële markten beter
te organiseren, meer vergelijkbaar te maken met die In het buitenland en
meer open te stellen voor alle beleggers, zullen evenwel pas helemaal
zinvol worden als alle segmenten van die markten erbij worden betrokken,
In het bijzonder de zeer belangrijke markt van de kortlopende overheids-
schuld.

Op dit ogenblik mogen uitsluitend Belgische tineneiele Instellingen,
Inclusief de verzekerinqsmeetscheppijen, en Luxemburgse banken schat-
kistcertificaten In hun bezit hebben. Deelname van andere buitenlandse
beleggers is derhalve uitgesloten; trouwens, gelet op de kenmerken van
de huidiçe organisatie van de markt zou ze wellicht niet veel betekenen.

Er is dus behoefte aan een fundamentele hervorminq van de wijze
waarop schatkistcertificaten worden uitgegeven, teneinde de toegang tot
die certificaten aanzienlijk te verruimen en de aantrekkingskracht ervan te
vergroten. Meer concurrerende periodieke toewijzingen op de primaire
markt en een meer actieve secundaire markt kunnen daartoe bijdragen.
Dergelijke hervorminç zou de externe positie van de frank kunnen verstevi-
gen en bovendien de kosten van de kortlopende tinencierinç van de
Schatkist drukken. De rente op schatkistcertificaten zou In Beiçië immers
wellicht lager komen te liggen - en niet langer hoger zoals thans het
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geval is - dan de overige geldmarkttarieven, zoals de rente voor inter-
benkendeposito's. de Euro-frank of de grootste deposito's. Deze laatste
rentestructuur komt immers praktisch steeds voor in landen waar de
overheid, als eersterangs debiteur, slechts beperkte hoeveelheden kortlo-
pende effecten uitgeeft, waarvoor een voldoende secundaire markt bestaat
en in zoverre voor een doorgedreven concurrentie tussen de intekenaars
wordt gezorgd.

Indien de emissie van schatkistcertificaten in die zin wordt aangepast,
zal de manier waarop het monetaire beleid in België wordt gevoerd,
moeten worden herdacht.

Een aanpassing van de monetaire politiek is overigens des te noodza-
kelijker omdat de Economische en Monetaire Unie in Europa stilaan vorm
begint te krijgen. In dit opzicht is een belangrijke stap gezet met de
voorstelling, op de Europese Raad van Madrid in juni 1989, van het verslag
van het (( Comité voor de bestudering van de Economische en Monetaire
Unie )), onder voorzitterschap van de heer Jacques Delors, voorzitter van
de EG-Commissie. Dit document stelt een werkwijze voor die in drie
etappes zou moeten leiden tot de Economische en Monetaire Unie. In haar
eindstadium zou die Unie het onherroepelijk vastleggen van de pariteiten
impliceren en, zo snel mogelijk daarna, de overgang naar één enkele
munteenheid. Zij zou een gemeenschappelijk monetair beleid vereisen, dat
door een nieuwe communautaire instelling, het (( Europese Stelsel van
Centrale Banken )) gevoerd zou worden, alsook een coördinatie van het
macro-economische beleid, onder meer gesteund op het naleven van
bindende regels in het budgettaire vlak.

De Europese Raad van Madrid heeft het verslag van het Comité
geschikt bevonden als werkbasis en heeft verder beslist dat de eerste fase
waarvan sprake in het document, in juli 1990 van start zou gaan. De
bevoegde instanties werden verzocht de maatregelen te nemen die daartoe
nodig zijn, en een aanvang te maken met de voorbereidende werkzaam-
heden betreffende de interqouvernementele conferentie die het programma
voor de latere fasen zal dienen vast te leggen en de daartoe vereiste
herziemng van het Verdrag zal moeten voorbereiden. In december 1989
heeft de Europese Raad In Straatsburg geconstateerd dat een voldoende
meerderheid aanwezig was om die conferentie bijeen te roepen en heeft
hij besloten dat zij vóór eind 1990 zal pleetsvinden.

De eerste fase zou, naast de voltooiing van de Interne markt en de
vooropgezette ontwikkeling van het structurele en regionale beleid, voor-
namelijk betrekking moeten hebben op een versterkina van het Europese
Monetaire Stelsel via de toetredinq, op basis van uniforme regels, van alle
valuta's van de Gemeenschap tot het wisselkoersarrangement, alsook op
een grotere overeenstemminq tussen de nationale economische prestaties,
meer bepaald door een nauwere coôrdinetie van het monetaire en het
budgettaire beleid. Er is reeds vooruitgang geboekt; tijdens zijn vergade-
nng van 13 november bereikte de Raad van MInisters van Economische
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Instrumenten van
het monetaire
beleid

Zaken en Financiën een akkoord over twee voorstellen van besluiten. Het
eerste voorstel, ter vervanging van een beschikking van 1974, betreft de
geleidelijke verwezenlijking van een convergentie van het economische
beleid en de economische prestaties, en bepaalt dat de Raad een muttilete-
raal toezicht zalopzetten waarbij alle aspecten van de economische poli-
tiek, zowel op korte ets op lange termijn, in aanmerking worden genomen.
Het tweede voorstel, dat het besluit van 1964 inzake de samenwerking
tussen de centrale banken van de lid-staten wijzigt, beoogt een sterkere
coördinatie van het monetaire beleid via een intensievere samenwerking
tussen die instellingen. Het Comité van Presidenten, waarvan de taak
bevestigd en aangepast wordt, krijgt daarbij een sleutelrol toebedeeld. In
deze context zijn de Presidenten van de centrale banken reeds overeenge-
komen de ambtstermijn van de voorzitter van het Comité van één tot drie
jaar te verlengen, alsook de structuur en de werking van dat Comité te
verstevigen door de oprichting van een eigen research-groep.

Het is op dit ogènblik nog niet mogelijk volledig te definiëren wat
precies de inhoud zal zijn van de coördinatie van het monetaire beleid.
Toch is nu reeds, in het verlengde van de in het (( verslag-Delors ))
geformuleerde aanbevelingen, tussen de verschillende bevoeçde organen
van de Gemeenschap geleidelijk een consensus gegroeid over bepaalde
essentiële principes. Er is niet langer plaats voor bepaalde (( autoritaire ))
ingrepen in het marktmechanisme: discretionaire vastlegging van bepaalde
rentetarieven of verplichting voor financiële instellingen om een bepaald
bedrag of percentage van hun werkmiddelen in overheidseffecten te beleg-
gen, wat indirect neerkomt op een verplichte financiering van de overheid.
In het bijzonder dient, in alle lid-staten, de rechtstreekse toegang van de
overheid tot de kredieten van de centrale bank strikt te worden beperkt.
Dat alles vergt een aanpassing van het huidige Belgische monetaire be-
leidsinstrumentarium ; dit laatste leidt er immers toe dat de per saldo op
de geldmarkt voorkomende schommelingen uiteindelijk worden afgewen-
teld op de financiering van de Schatkist door de Bank.

Tot op heden bleef het rentebeleid immers berusten op het bijsturen
van de rente op schatkistcertificaten. De efficiëntie van dit instrument
stoelt op de wisselwerking tussen verschillende factoren die voortvloeien
uit een organisatie van de geldmarkt die geheel eigen is aan België.

De kortlopende schatkistcertificaten worden in hoofdzaak doorlopend
uitgegeven; voor de financiële instellingen vormen zij een steeds beschik-
bare, vrijwelonbeperkte mogelijkheid tot beleggen, en de monetaire over-
heid kan de rente ervan op elk ogenblik wijzigen.

Anderzijds hebben de omvang van de overheidsschuld en de voorkeur
van de financiële instellingen voor beleggingsinstrumenten op korte termijn
- een voorkeur die vaak in de hand werd gewerkt door een afgeplatte
of zelfs omgekeerde rendementscurve - van het schatkistcertificaat het
geldmarktinstrument bij uitstek gemaakt. Zij hebben de opmerkelijke toena-
me van de portefeuille certificaten in het bezit van die instelingen bevor-
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derd. Dank zij de omvang van hun portefeuilles en de spreiding van de
vervaldagen, zijn de financiële instellingen derhalve in staat, zonder een
beroep te moeten doen op de directe kredieten van de centrale bank,
praktisch al hun dagelijkse liquiditeitsbehoeften te dekken door een pas-
send beheer van deze portefeuilles; ze bepalen aldus volledig autonoom
hoeveel vervallend papier niet wordt hernieuwd, of QPhoeveel supptemen-
tair papier wordt ingetekend. Ze worden daar trouwens uit kostprijsover-
wegingen toe aangezet: sedert verscheidene jaren - en zo ook in 1989 -
hanteert de Bank officiële tarieven die stelselmatig boven de rente op
schatkistcertificaten uitstijgen. Net als in tal van industrielanden, hebben
die tarieven aldus veel aan effectief belang ingeboet en zijn zij voornamelijk
lijsttarieven geworden die van de grote oriënteringen van het monetaire
beleid getuigen.

In een dergelijk kader worden de globale liquiditeitsverkrappingen of
-verruimingen steeds automatisch en nagenoeg integraal op de Schatkist
afgewenteld. Het beroep van de geldmarkt op de Bank, als laatste krediet-
verstrekker, gebeurt dus bijna uitsluitend ofwel in de vorm van een in
franken luidende directe of indirecte kredietverlening aan de Schatkist
ofwel door cessie aan de Bank van door de Staat geleende deviezen. Beide
worden meestal geïnterpreteerd als monetaire financiering van de overheid.

Vla het hierboven beschreven mechanisme en wegens de concutren-
tiestrijd die de financiële instellingen onderling voeren bij het aantrekken
van geldmiddelen en het verrichten van beleggingen of het verstrekken van
kredieten, kan de overheid verwachten dat de doorgevoerde wijzigingen
van de rente op schatkistcertificaten vrijwelonmiddellijk en volledig door-
werken in de overige geldmarkttarieven.

De wijze waarop het monetaire beleid in België wordt gevoerd, mag
aldus ontegensprekelijk doeltreffend worden genoemd, althans wat de
wijziging van de kortlopende rentetarieven betreft. Ze is evenwel zeer
specifiek en vertoont een bepaald aantal kenmerken die men niet terug-
vindt in de overige geïndustrialiseerde landen. Sommige van die kenmer-
ken zijn in 1989 duidelijk tot uiting gekomen.

Het eerste kenmerk is dat de Belgische monetaire politiek bijna uitslui-
tend berust op het hanteren van één enkel instrument, dat bij iedere
- zelfs kleine - rentewijziging een discretionaire en openbare beslissing
vergt. De meeste andere centrale banken daarentegen schakelen een
pakket instrumenten en technieken in, die het mogelijk maken op een veel
meer verfijnde manier in de geldmarkt in te grijpen. Dank zij deze diversiteit
kunnen die banken, naargelang van de omstandigheden, veeleerde nadruk
leggen op instrumenten die erop gericht zijn duidelijke signalen te geven
omtrent de oriëntering van hun beleid, dan wel op instrumenten die
moeten zorgen voor een veel subtielere fijnregeling van de geldmarkten,
die daarom niet minder doeltreffend is. De Belgische monetaire overheid
heeft in 1989 de rente-ontwikkelingen in het buitenland opgevangen door
talrijke, elkaar soms snelopvolgende (( officiële )) beslissingen nopens de
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rente op schatkistcertificaten. Op die manier hebben sommige waarnemers
de foutieve indruk van een zekere aarzeling kunnen opdoen.

Het tweede kenmerk is een gevolg van het feit dat het instrument dat
in België gebruikt wordt voor de discretionaire bepaling van het rentepeil,
tevens een belangrijke component is van een uitzonderlijk grote overheids-
schuld. Iedere beslissing in de rentesfeer heeft dus een onmiddellijke en
meetbare weerslag op de overheidsuitgaven. Het gevolg is een mengeling,
in één enkel instrument, van uiteenlopende belangen, die het zeker niet
makkelijker maakt de respectieve taken en verantwoordelijkheden van het
monetaire en het budgettaire beleid duidelijk- af te bakenen.

In de toekomst dient het monetaire beleid in België te worden bena-
derd tegen de achtergrond niet alleen van de geïntegreerde Europese
financiële en monetaire ruimte die in de maak is, doch tevens van de reeds
vermelde aanpassing van de wijze van uitgifte van schatkistcertificaten.
Het is immers nodig tegemoet te komen aan de wenselijke veranderingen
in de organisatie van de financiële markten alsook aan de noodzaak om
de monetaire instrumenten beter af te stemmen op de meer verfijnde
technieken die bij de belangrijkste Europese partners worden toegepast.

Dergelijke hervorming zal niet alleen een technische bijsturing van het
monetaire beleidsinstrumentarium vereisen, maar ook een meer algemene
herziening van het kader waarin de geldpolitiek zal worden gevoerd.

De basisprincipes van deze hervorming zijn reeds in grote trekken
duidelijk; zij vormen drie assen, namelijk de organisatie van de markt van
het schatkistpapier, de actiemiddelen van de Bank en de toegang tot haar
krediet.

De emissiewijze van de schatkistcertificaten zal worden hervormd en
de toegang tot dat type papier zal worden verruimd. Die hervorming zal
worden afgerond door het organiseren van een secundaire markt.

In samenhang daarmee zal de Bank, bij het uitvoeren van haar
monetaire beleid, en inzonderheid haar rentebeleid, een ruimer arsenaal
interventietechnieken op de nationale financiële markten moeten aanwen-
den, teneinde de rentetarieven te kunnen beïnvloeden zowel via het volu-
me en de samenstelling van haar inbreng in de geldmarkt als door de
rentevoorwaarden waaraan deze inbreng gebonden is.

Ten slotte zal de Bank slechts dan zeker kunnen zijn van de doeltref-
fendheid van haar ingrepen op het rentepeil - dat uiteindelijk door het
spel van vraag en aanbod zal worden bepaald - als geen enkele deelne-
mer aan de geldmarkt automatisch of tegen gunstvoorwaarden een ruim
beroep kan doen op haar kredietverlening. Dat zal een wijziging vereisen
van het klassieke beroep van zowel de financiële instellingen als de Staat
op de bijstand van de Bank.

Talrijke technische modaliteiten moeten nog worden uitgewerkt; ze
zullen slechts na ruim overleg met de Schatkist en de financiële instellin-
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gen worden ingevoerd. Sommige ervan zullen een aanpassing van wettelij-
ke of reglementaire beschikkingen vereisen. De weg is nog lang, maar de
monetaire overheid is duidelijk van plan hem zonder nutteloos tijdverlies
af te leggen.

Trouwens, zonder het bijsturen van de rente op schatkistcertificaten
als dusdanig te vervangen, heeft de Bank reeds een eerste bescheiden stap
in de geschetste richting gezet. De financiële instellingen werden uitgeno-
digd om vanaf maart 1989 deel te nemen aan wekelijkse toewijzingen van
vaste voorschotten tegen onderpand van overheidspapier en van cessies-
retrocessies van handelspapier. Deze verrichtingen, waarvan de duur mo-
menteel 14 dagen bestrijkt, hebben de Bank in staat gesteld haar in-
vloedssfeer tot de kortste segmenten van de geldmarkt uit te breiden,
gelijktijdig op de markt van het overheidspapier en op die van het han-
delspapier op te treden, een beter inzicht in de marktvooruitzichten te
verwerven en opnieuw contact aan te knopen met de financiële instellin-
gen via een diversifiëring van haar interventiekanalen op de geldmarkt. Zo
waren de interventies in 1989 minder exclusief op de Schatkist gericht;
de Bank heeft die ontwikkeling bevestigd door twee verlagingen van het
plafond van de bijzondere bijstand aan het Rentenfonds : van 160 tot
130miljard in juli, en vervolgens tot 110miljard in december.

Structurele problemen van de Belgische economie

Het verloop van de voornaamste economische grootheden in België
heeft in 1989 in vele opzichten de goede gezondheid van de volkshuishou-
ding bevestigd. Deze prestaties, hoe bevredigend ook, mogen de aandacht
van de overheid nochtans niet afleiden van de belangrijke problemen die
in bepaalde vlakken blijven bestaan. Zo impliceert de vermindering van de
werkloosheid niet dat het gebrek aan evenwicht op de arbeidsmarkt is
weggewerkt; ook kan het tot staan komen van het ((sneeuwbaleffect »
niet als voorwendsel dienen om de fundamentele sanering van de over-
heidsfinanciën te onderbreken.

Het feit dat de werkloosheidsgraad hoog blijft, in weerwil van een
krachtige economische groei, is geen typisch Belgisch verschijnsel; het
treft, in versehitlende graden, de meeste Europese landen.

Nochtans vertoont het in België specifieke aspecten die duidelijk naar
voren komen in de meest recente gegevens betreffende de arbeidsmarkt.

De in 1989 voortgezette uitzonderlijk krachtige economische groei ging
gepaard met een lichte vertraging in de creatie van arbeidsplaatsen zodat,
ondanks het nagenoeg stabiel blijven van de beroepsbevolking, de werk-
loosheid trager terugliep. Tegenover deze ontwikkeling staat een zeer forse
aangroei van niet-vervulde vacatures; tijdens het verslagjaar bereikten ze
een niveau dat zeer sterk het maximum van 1970 benadert, terwijl de
werkloosheidsgraad toen bijna vijf maal lager lag. De moeilijkheden waar-
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mee ·sommige sectoren die een bijzonder sterke expansie doormaken,
onder andere de bouwsector, worden geconfronteerd bij de indienstne-
ming van geschoolde arbeidskrachten, zijn dan ook fel toegenomen.

De werkzoekende bevolkingsgroep is overigens verre van homogeen;
haar meetbare verscheidenheid is aanzienlijk. Geografisch, meer bepaald
op het arrondissementele niveau, blijkt dat er tegelijk zones zijn waar de
werkloosheid bij de mannen zogoed als verdwenen is en nog slechts
ongeveer 2 pct. van de beroepsbevolking vertegenwoordigt, en zones waar
die werkloosheid nog om en bij 20 pct. beloopt. Er is eveneens een sterke
differentiatie van de werkloosheidsgraad naatgelang van het geslacht:
voor het ganse land, gemiddeld meer dan 14 pct. bij de vrouwen en zo'n
6,5 pct. bij de mannen. Een soortgelijke discrepantie komt ook voor in de
overige landen van de Gemeenschap, zij het minder duidelijk; zo benadert
de globale werkloosheidsgraad in België het EEG-gemiddelde, maar hij valt
wel lager uit voor de mannelijke bevolking en integendeel beduidend hoger
voor de vrouwen. Ook qua duur verschilt de structuur van de Belgische
werkloosheid van die in de overige landen van de Gemeenschap: het
aantal personen die minder dan een jaar werkloos zijn, beloopt slechts
3,4 pct. van de beroepsbevolking, dat is aanmerkelijk minder dan in de
overige Europese landen, zelfs minder dan in de Verenigde Staten. De
langdurige werkloosheid daarentegen - inzonderheid bij de vrouwen -
ligt in België veel hoger dan in die landen.

Deze diverse factoren wijzen erop dat het aanbod van en de vraag
naar arbeidsplaatsen steeds minder op elkaar zijn afgestemd; dit zou te
wijten zijn aan een te beperkte geschiktheid van een groot aantal werk-
lozen om te beantwoorden aan de behoeften van werkgevers op zoek naar
voldoend geschoold personeel. Dit is wellicht het gevolg van een inade-
quate beroepsopleiding van een groot deel van de werkzoekenden, meer
bepaald van die - en in België zijn ze al te talrijk - welke verzeild zijn
geraakt in een langdurige werkloosheid die bovendien de neiging heeft des
te structureler te worden naarmate ze langer aanhoudt.

Deze toestand is sociaal weinig aanvaardbaar en dreigt in de toekomst
een belemmering te vormen voor verdere economische groeimogelijk-
heden.

Het opnieuw inschakelen, in het arbeidscircuit, van de vermelde
bevolkingsgroep, waarvan de kansen om spontaan opnieuwaan het werk
te kunnen a priori zeer beperkt lijken, moet dus een hoofdbekommering
worden van al wie verantwoordelijkheid draagt voor het verloop van de
economie. Dit vergt van de overheid een verschuiving van de - met name
financiële - inspanningen naar de beroepsopleiding en -omscholing toe.

In de nabije toekomst liggen de meest efficiënte oplossingen nochtans
bij de bedrijven; een groter deel van hun uitgaven inzake werkgelegenheid
zou kunnen gespendeerd worden aan specifieke opleidingsprogramma's
die de bedrijven zelf verzorgen ten behoeve van werklozen die ZIJ in dienst
nemen. De ondernemingen zouden aldus kunnen beschikken over de
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vereiste - en snel evoluerende - beroepsbekwaamheden; tegelijkertijd
zou een vermindering van het structurele gedeelte van de huidige werk-
loosheid worden bespoedigd. Een dergelijke ontwikkeling is reeds op gang
gekomen en men moet hopen dat zij in voldoende mate uitbreiding zal
krijgen.

De in 1989 opgetekende resultaten in het domein van de overheids-
financiën waren, zo is gebleken, al bij al gunstig. Met name het tot staan
komen, in het verslagjaar, van het (( sneeuwbaleffect )), dat in een recent
verleden een van de voornaamste zorgen van de budgettaire overheid was,
is uiterst welkom. Het doet evenwel niets af aan de noodzaak om de
inspanningen inzake de sanering van de overheidsfinanciën onverminderd
voort te zetten.

Aan de ene kant is dit tot staan komen van het ((sneeuwbaleffect ))
niet noodzakelijk definitief: het hangt onder meer van het beloop van
sommige relatief snel veranderende parameters af, met name de nominale
groeivoet van het nationale produkt, die in 1989 bijzonder hoog lag maar
die, volgens de huidige vooruitzichten, de komende jaren geleidelijk zou
teruglopen, en het rentepeil, dat ook aan het begin van 1990 opwaarts
gericht bleef A priori kan dus niet worden uitgesloten dat, ten gevolge
van een ongunstige ontwikkeling van deze parameters, het. (( sneeuwbal-
ettect » opnieuwopduikt.

Aan de andere kant hebben de ontwikkelingen in 1989 sommige
kwetsbare facetten van de overheidsfinanciën in het licht gesteld.

Bij de belastingontvangsten is een vrij duidelijke vermindering vast-
gesteld van hun traditionele elasticiteit tegenover het inkomen. Dat was
vooral sterk voelbaar bij de vennootschapsbelasting, waar de wetgeving
talrijke mogelijkheden tot belastingaftrek biedt. Hiervan hebben de ven-
nootschappen in 1989 bijzonder intens gebruik gemaakt, zowel in verband
met het verloop van bepaalde economische grootheden, met name de
investeringen, als in de vorm van een veel frequentere toepassing van
bestaande fiscale voorzieningen zoals het forfaitaire gedeelte van de bui-
tenlandse belasting of het stelsel van de definitief belaste inkomsten. De
ontvangsten uit roerende voorheffing op vastrentende financiële activa zijn
van hun kant zelfs ietwat teruggezakt, in absolute termen, ondanks het
toegenomen inkomen uit financiële besparingen van de particulieren. Deze
laatsten beleggen immers een alsmaar groter deel van hun financiële
vermogen in effecten, meer bepaald effecten van z.g. kapitalisatie-
SICA V's, die het mogelijk maken de bronheffing van 25 pct. te ontlopen.
Dit bevestigt een tendens die de laatste tijd kenmerkend is geweest voor
het financiële sparen, namelijk een groeiende kanalisering via gemeen-
schappelijke beleggingsinste//ingen; de jongste jaren is deze beleggings-
vorm vrijwel ieder jaar verdubbeld. Tijdens de eerste negen maanden van
het verslagjaar vertegenwoordigde hij 28 pct. van de gezamenlijke langlo-
pende financiële activa in nationale en vreemde valuta's, gevormd door de
bedrijven en de particulieren.
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Deze ontwikkelingen doen in de onmiddellijke toekomst een probleem
rijzen qua aanpassing van de Belgische fiscaliteit - daar is reeds op
gewezen in het geval van de roerende voorheffing; op termijn zijn ze
oorzaak van grotere onzekerheid betreffende de verwezenlijking van de
budgettaire doelstellingen.

De grote gevoeligheid van de overheidsfinanciën voor externe schok-
ken werd in 1989 overigens bevestigd door de forse toename van de
rente-uitgaven, die voortvloeide uit de rentestijging op de kortlopende
overheidsschuld alsmede op de schuld op lange termijn met variabele
rente.

Meer fundamenteel tonen verscheidene gegevens aan dat de over-
heidsfinanciën onder aanzienlijke evenwichtsverstoringen blijven lijden.
Hoewel de financieringsbehoeften ven de gezamenlijke overheid fors kon-
den worden teruggedrongen, vergeleken met het peil dat ze aan het begin
van de jaren tachtig bereikten, beliepen ze in 1989 nog zo'n 6,5 pct. van
het bruto nationale produkt, dat is aanzienlijk meer dan de 2,4 pct. die
gemiddeld in de Europese Economische Gemeenschap is opgetekend.

Ook al brengt de financiering van het omvangrijke Belgische tekort op
dit ogenblik nauwelijks moeilijkheden mee, dank zij de overvloedige
- veeleer uitzonderlijke - financiële besparingen van de bedrijven en de
particulieren, toch is het verschil met het EEG-gemiddeldenog overdreven
groot, temeer daar het terugschroeven van het tekort in België gedeel-
telijk tot stand werd gebracht door een beduidende inkrimping van de
overheidsinvesteringen.

De omvang van de overheidsschuid, die het gevolg is van de keuzen
uit het verleden en van de vroegere opstapeling van tekorten, is nog veel
zorgwekkender; de schuld overstijgt thans in hoge mate het bruto natio-
nale produkt en bedraagt, in procenten van dit laatste, meer dan het
dubbele van het EEG-gemiddelde.

Een fundamentele sanering noopt tot resolute inspanningen om deze
verschillen tot redelijke proporties terug te brengen; indien zij te groot
blijven, kunnen die verschillen immers het image van de Belgische econo-
mie schaden. Bij het realiseren van deze doelstelling moet zeker rekening
worden gehouden met de eigenheid van de nationale economie. Het
betreft hier meer bepaald een structureel zeer hoge financiële spaarquote
van de privé-sector, die het mogelijk maakt op termijn overheidstekorten
aan te houden die zowat 1 pct. van het nationale produkt hoger liggen
dan die van de andere Europese landen. In samenhang daarmee kan een
tegenover de andere Europese landen verhoudingsgewijs grotere over-
heidsschuld worden gedragen, die niettemin ver onder haar hUIdige relatie-
ve peil moet dalen.

Gelet op de omvang van de te corrigeren ontsporingen veronderstelt
het welslagen van een op dergelijke criteria gebaseerde potitiek dat de
vereiste inspanningen onverdroten worden voortgezet. Dat moet op alle
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niveaus gebeuren: het is immers de gezamenlijke overheidsschuld die een
probleem vormt en er zal ter zake geen enkele vooruitgang worden
geboekt als achter de verlichting van sommige schulden, meer bepaald die
welke het meest de aandacht trekken, zoals de officiële Rijksschuld,
slechts een verschuiving schuilgaat naar schuldverzwaring bij andere gele-
dingen van de overheid, namelijk de gedebudgetteerde sector, de gemeen-
schappen en de gewesten, de lokale overheid of de sociale verzekeringen.

De sanering zal evenwel duidelijk moeten worden aangepast aan het
algemene economische klimaat; de fasen van hoogconjunctuur moeten
ten vol/e worden benut om het tempo van het saneringsproces op te
voeren, al moet daar tegenover staan dat het afgeremd dient te worden
wanneer de omstandigheden minder gunstig zijn. Het wordt uiteraard een
vrij langdurig proces, dat nochtans ingekort kan worden naarmate de
geleverde inspanningen doortastender zijn. De vereiste totale inspanning
zaloverigens lichter uitval/en in de mate dat er spoediger werk van zal zijn
gemaakt.

De te vervul/en opdracht is zwaar en lijkt ondankbaar, maar zij is de
prijs die moet worden betaald om de laatste belangrijke evenwichts-
verstoring uit te schakelen die, in de ogen van al te vee! Belgische of
buitenlandse waarnemers, het harmonieus functioneren van de nationale
economie nog in de weg staat.

Brussel, 31 januari 1990.

XXVI







Economische en financiële

ontvvikkeling



Voorafgaande bepalingen

Wanneer gegevens voor verschillende jaren met elkaar worden vergeleken, heb-
ben ze, behoudens andersluidende aanduiding, betrekking op dezelfde periode
van elk van de beschouwde jaren.

In de tabellen kunnen de totalen ten gevolge van afrondingen afwijken van de
som van de rubrieken.

Om het verloop van verschillende belangrijke economische gegevens betreffende
België gedurende het geheel van 1989 te kunnen beschrijven, dienden ramingen
te worden verricht, aangezien het statistische materiaal voor dat jaar onvermijde-
lijk nog zeer fragmentarisch is. In de tabellen en de grafieken staat naast die
ramingen de letter « r » vermeld. Het gaat slechts om orden van grootte die
bedoeld zijn om de grote tendensen, die nu reeds tot uiting blijken te komen,
beter te belichten.

Conventionele tekens

het gegeven bestaat niet of heeft geen zin

nihil of te verwaarlozen hoeveelheden

n. niet beschikbaar

pct. procent

p.m. pro memorie

voorlopig

raming door de Bank
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Economische
activiteit in de
industrielanden

Oorsprong
van de groei

1. INTERNATIONALE OMGEVING

1.1 GROEI, WERKGELEGENHEID, PRIJZEN

De fase van economische expansie die in het verslagjaar verder doorging, valt
niet alleen op door haar duur - haar oorsprong gaat terug tot het einde van
1982 - maar ook door haar intensiteit. Naar volume steeg het BNP van het
geheel van de lid-staten van de OESO in 1989 inderdaad nog met 3,6 pct. De
groei zette zich dus in het gemiddelde tempo van de zes voorgaande jaren voort,
hoewel het iets lager lag dan de 4,4 pct. van 1988.

Deze lichte vertraging is gelokaliseerd in Japan maar vooral in de Verenigde
Staten en Canada, landen waarvan de respectieve groeitempo's gedaald zijn van
5,7 tot 4,8 pct., van 4,4 tot 3 pct. en van 5 tot 2,9 pct.

Het dynamisme van de economische activiteit in Europa bleef van zijn kant
intact; de groei van het BNP kon in de EEG op ongeveer 3,5 pct. worden
gehandhaafd. Binnen de Gemeertschap ging de economische opgang in sommige
landen evenwel versnellen, met name in de Bondsrepubliek Duitsland en in enkele
van haar buurlanden, terwijl in andere lid-staten, vooral in het Verenigd Konink-
rijk, een vertraging werd opgetekend.

De bedrijfsinvesteringen waren, eens te meer, veruit de meest dynamische beste-
dingscategorie. In volume stegen ze in heel wat landen zelfs forser dan tijdens
het voorgaande jaar: zo bereikte hun stijgingstempo in West-Duitsland 11 pct.

TABEL 1 - BESTEDINGEN

(procentuele bijdragen tot de groei van het BNP I regen vaste prijzen)

Particuliere consumptie

Overheidsuitgaven

Privé-invest'eringen

OESO Verenigde Staten Japan OESO Europa

1988 1989 1988 1989 1988 1989 1988 1989

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

2,3 1,8 2,2 1,8 2,8 1,6 2,0 1,8
0,3 0,3 0,1 0,5 0,7 0,2 0,4 0,3
1,7 1,4 1,1 0,3 4,1 3,9 1,9 1,5

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

4,4 3,5 3,4 2,6 7,6 5,7 4,3 3,6
1,9 1,9 2,1 1,4 1,4 2,5 1,6 2,4

-1,9 -1,9 -1,0 -1,0 -3,3 -3,3 -2,2 -2,4
------ ------ ------ ------

1,1 0,4 -1,9 -0,8 -0,6
------ ------ ------ ------

4,4 3,6 4,4 3,0 5,7 4,8 3,7 3,5

Totaal van de
bestedingen

binnenlandse

Uitvoer .

Invoer .....

Saldo t.O.V. het buitenland ....

BNP .

Bron: OESO.

1 Voor de Verenigde Staten, Japan, de BRD, Turkije en Ierland hebben de cijfers betrekking op het BNP, voor de ower\ge Oê S'Octanden
betreffen ze het BBP.
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en in Japan 18 pct. Deze krachtige vooruitgang vloeide voort uit een verbetering
van alle factoren die in de investeringssfeer een fundamentele rol spelen : sedert
het begin van het decennium heeft de winstgevendheid van de bedrijven zich
geleidelijk hersteld tot op een peil dat even hoog is als of zelfs aanzienlijk hoger
ligt dan de hoog gebleven reële rentetarieven; meer recentelijk heeft de forse
groei de bezettingsgraad van het produktievermogen naar een bijzonder hoog
niveau getild, terwijl de vraagvooruitzichten zeer gunstig zijn gebleven.

De binnenlandse bruto kapitaalvorming droeg derhalve, net als het voorgaande
jaar, voor vrijwel de helft tot de BNP-groei bij.

Die bijdrage lag nauwelijks lager dan die van de particuliere consumptie, hoewel
het gewicht van deze laatste in het BNP structureel doorslaggevend is. De
lopende uitgaven van de gezinnen namen immers bijna overal trager toe dan het
voorgaande jaar. Voor het hele OESO-gebied stegen zij met 2,9 pct., tegen
3,7 pct. in 1988. Deze vertraging was ten dele het gevolg van de opflakkering
van de inflatie die in sommige landen een negatieve weerslag had op de beschik-
bare inkomens in reële termen; zij was ten dele ook aan een wat intensere
spaarneiging in de Verenigde Staten toe te schrijven.

Een kenmerk eigen aan nagenoeg alle industrielanden is de bescheiden aangroei
van de overheidsuitgaven die lager bleef dan die van het BNP. Deze ontwikkeling
weerspiegelt de ten uitvoer gelegde inspanningen inzake begrotingssanering. AI
bij al steeg de bijdrage van deze uitgaven tot de groei, net als het voorgaande
jaar, niet boven de 0,3 procentpunt uit.

Voor het geheel van de OESO kan het verloop van het BNP voornamelijk door
de binnenlandse bestedingen worden verklaard. Naar volume gemeten, ging de
uitvoer weliswaar fors vooruit. Dat accres werd vooral in de hand gewerkt door
de krachtige groei in de OESO-zone zelf, door de voortgaande internationalisering
van de economieën die er deel van uitmaken en door een verhoogde toename
van de invoer van de OPEC-landen; anderzijds was de vraag vanwege de
Aziatische nieuwe industrielanden minder levendig. In vrijwel alle OESO-landen
lag het groeitempo van de uitgevoerde goederen en diensten hoger dan in 1988,
met de Verenigde Staten en Canada als enige noemenswaardige uitzonderingen.
Het invoervolume liet evenwelook een aanmerkelijke stijging zien, zodat het saldo
van het goederen- en dienstenverkeer slechts een te verwaarlozen bijdrage tot
de groei leverde.

Achter die tendens gaan evenwel sterk verschillende toestanden schuil. In de
Verenigde Staten zwakte de groeivoet van de invoer nog lichtjes af en de bijdrage
van de externe balans tot de economische expansie van 3 pct. beliep er 0,4 punt.
Het omgekeerde deed zich in Japan en in talrijke Europese landen voor, met
uitzondering van de Bondsrepubliek Duitsland waar de uitvoer, die voorheen
reeds veel hoger lag dan de invoer, in 1989 toch nog sneller opliep dan de import.
In dit laatste land was de netto-uitvoer van goederen en diensten goed voor
1,5 punt van een in totaal 4,3 pct. bedragende groei.

De arbeidsmarkt heeft in hoge mate profijt getrokken van de expansieve vraag.
In vrijwel alle OESO-landen is de totale werkgelegenheid opnieuw toegenomen
in een tempo dat nauwelijks moest onderdoen voor dat van het voorgaande jaar.

In de Verenigde Staten en Japan ging het werkgelegenheidsvolume er met
respectievelijk 2 en 1,9 pct. op vooruit, wat meteen de bevestiging was van de
tendens die er sedert het begin van de huidige periode van economische expansie
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wordt opgetekend. In de landen van de Europese Gemeenschap bedroeg de
creatie van banen slechts 1A pct., maar ze stak schril af tegen de vernietiqinq
van arbeidsplaatsen die het begin van het decennium kenmerkte.

Evenals de werkgelegenheid vertoonde de beroepsbevolking in de Verenigde
Staten en Japan een aanmerkelijke aanwas, zodat de werkloosheid in deze landen
nauwelijks terugliep. Hetzelfde kan niet worden gezegd van de EEG waar de
stijging van de beroepsbevolking onder invloed van demografische factoren ver-
langzaamde. Derhalve nam de werkloosheid er forser af dan in de Verenigde
Staten.

De Bondsrepubliek Duitsland vormde in deze context geen uitzondering. De
toestroom van arbeidskrachten uit Oost-Europa bracht er weliswaar een expansie
van de beroepsbevolking teweeg die sterker uitviel dan elders in de EEG, maar
deze geschoolde arbeiders vonden gemakkelijk een baan. Aldus werden knelpun-

GRAFIEK 1 - ARBEIDSMARKT

WERKGELEGENHEID, BEROEPSBEVOLKING EN WERKLOOSHEID
(JAARLIJKSE VERANDERINGEN IN MILJOENEN EENHEDEN)
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Bronnen: OESO, US Bureau of Labor (Verenigde Staten), Prime Minister's Office (Japan), EEG.

ten in het produktieproces tegengegaan en werd het produktievermogen van de
volkshuishouding verruimd. De werkgelegenheid in dat land groeide trouwens in
die mate dat bovendien een teruggang van het aantal werklozen mogelijk werd.

De werkloosheid blijft in Europa nochtans veel groter dan in de overige industrie-
landen. Terwijl het niveau in verhouding tot de beroepsbevolking slechts onge-
veer 2,3 pct. in Japan en 5,2 pct. in de Verenigde Staten bedraagt, treft het in
de EEG nog 9,5 pct. van die bevolking. Dit cijfer verhult bovendien aanzienlijke
verschillen tussen de lid-staten: de uitersten zijn enerzijds Spanje waar de
werkloosheidsgraad 17 pct. beloopt en anderzijds Luxemburg waar hij nauwelijks
meer dan 1 pct. bedraagt.
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De toestand op de arbeidsmarkt - namelijk, en naargelang van het geval, een Arbeidskosten

daling of een laag niveau van de werkloosheid - heeft, samen met de sterke
economische groei, loonstijgingen in de hand gewerkt. In 1989 liepen de bezoldi-
gingen per tewerkgestelde persoon forser op dan het voorgaande jaar en, nog
duidelijker, dan tijdens de eerste jaren van de huidige fase van hoogconjunctuur.

Zijnerzijds was de produktiviteitsgroei geringer dan in 1988. Die produktiviteits-
winst remde dus de stijging van de loonkosten per eenheid produkt, die veel
ingrijpender was dan tijdens het voorgaande jaar, minder af. Deze versnelling van
de bewuste loonkosten was in de Verenigde Staten en Japan nochtans duidelijker
dan in de EEG, waar de produktiviteitswinst weinig veranderde.

De inflatoire spanningen werden eveneens aangescherpt door het duurder worden
van de grondstoffen en de basisprodukten. Het indexcijfer van hun dollarnoterin-
gen vertoonde tijdens de eerste vier maanden van 1989 immers een aanmerkelijke
stijging. Vervolgens brokkelde het lichtjes af, stabiliseerde zich van juli tot novem-

GRAFIEK 2 - GRONDSTOFFENPRIJZEN

(indexcijfers 1985 = 100)
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1 Het indexcijfer inzake energie is in die zin aangepast dat het, wat de olieprijzen betreft, de noteringen op de vrije markt weergeeft.

ber en liet in december opnieuween stlJQlng zien. In termen van jaargemiddelde
lag het 27 pct. boven de in 1986 bereikte bodemnotering en 12 pct. boven het
peil van het voorgaande jaar. De weerslag van deze laatste hausse op de
importprijzen van alle industrielanden werd door de appreciatie van de dollar nog
geïntensiveerd.
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Consumptieprijzen

Het oplopen van de grondstoffenprijzen komt voornamelijk voor rekening van de
enerqieprijzen waarvan de weging, aangezien zij er bijna twee derde vanuitmaakt,
in het algemene indexcijfer doorslaggevend is. Een gestage wereldvraag en een
hechtere cohesie binnen het OPEC-kartel werkten aan het begin van het jaar en
in december de prijsverhoging voor aardolie immers in de hand.

Na in 1987 en 1988 fors te zijn gestegen, zijn de prijzen van de niet-energetische
industriële grondstoffen een neerwaartse tendens gaan vertonen onder invloed
van twee factoren: een verruiming van het aanbod van die produkten en een
zekere vertraging in de vraag ernaar. De teruggang kwam bijzonder sterk tot
uiting voor bepaalde non-ferrometalen, zoals aluminium en koper, waarvan de
prijzen tussen het vierde kwartaal van 1988 en het derde kwartaal van 1989 met
respectievelijk 26 en 16 pct. terugliepen. Rekening houdend met de in de loop
van 1988 opgetekende stijging, lagen zij nochtans gemiddeld 2 pct. boven het
peil van het voorgaande jaar.

In het verlengde van de daling die ze vanaf augustus 1988 vertoonden, zijn de
prijzen van de levensmiddelengrondstoffen blijven teruglopen. Die prijsval was
voornamelijk toe te schrijven aan de forse dalingen van de noteringen voor
tropische produkten, zoals koffie en cacao; voor die produkten is het aanbod
immers meer dan overvloedig geworden. Zo brokkelden de prijzen voor voedings-
middelen tussen juli 1988 en december 1989 met 21 pct. af. In termen van
jaargemiddelde beliep de daling evenwel slechts 4 pct.

Vooral aangewakkerd door de prijsstijging voor ingevoerde produkten alsook door
het optrekken van de indirecte belastingen in sommige landen - zoals Japan,
West-Duitsland, België en Italië - is de stijging van de consumptieprijzen tijdens

GRAFIEK 3 - CONSUMPTIEPRIJZEN

(veranderingspercentages t. O. v. het voorgaande jaar)

6 6---- EEG
_.- OESO

5 /~::..;;{/;:':;'~~.~~::;;:.~--
............ ".

, / ., ..-::._ .__. ,·······························~.·;;·1ft··"::.~-;:?· ....
.. r~ " ....- ...'" ........_._._._.:. .../

;r-...:~·,J"'" ''- __,----..,.,.'"".,.,..,r

//
i/

3

............Verenigde Staten

-- Japan. 5

4 4

3

-1

2

o o

-1

1987 19891988

Bronnen EEG. OI:SO. US Bureau of Labor (Verenigde Staten), Prime Minister's Office (Japan).

7



de eerste maanden van 1989 nog versneld. Na een lichte ombuiging wordt thans
voor het geheel van de OESO-zone een tendens tot stabilisering rond 5 pct.
opgetekend.

Onder de grote landen tekende Japan de snelste stijging van de consumptieprij-
zen op, vooral tijdens het tweede kwartaal van 1989. Zulks was het gevolg van
het invoeren in april van een verbruiksbelasting van 3 pct., die de weerslag van
de effectieve waardevermindering van de yen nog aanscherpte. Tussen maart en
juni 1989 liep het inflatiepercentage in termen van jaargemiddelde er inderdaad
van 1 tot 3 pct. op. Dit laatste cijfer blijft niettemin ver onder dat van de
Verenigde Staten en onder het EEG-gemiddelde.

1.2 NATIONAAL ECONOMISCH BELEID

Het is met name de opflakkering van de inflatoire druk die de meeste OESO- Monetair beleid

landen ertoe bracht hun monetaire beleid reeds vanaf het einde van het eerste
halfjaar van 1988 te verstrakken. In een sfeer van forse economische groei en
een bijzonder hoge bezettingsgraad van het produktievermogen lag het min of
meer voor de hand dat de monetaire autoriteiten de vrees gingen koesteren dat
inflatieverwachtingen opnieuw de kop zouden opsteken. De rentehausse werd op
gang gebracht in de landen waar die beduchtheid het grootst was - onder meer
de Verenigde Staten - en verspreidde zich nadien, toen de koers van de dollar
fors omhoogging, in de andere landen.

Tijdens de eerste maanden van het verslagjaar werd het monetaire beleid dus
vrijweloveral bepaald door de voorrang die aan de strijd tegen de inflatie werd
verleend. Vervolgens ging het beloop van het monetaire beleid scherpere contras-
ten vertonen. In vele landen, met name in Duitsland, bleef men een restrictieve
koers varen; dat weerspiegelde zich in rentestijgingen die in september-oktober
zeer uitgesproken waren. De Verenigde Staten daarentegen vierden de monetaire
teugels. De rentedalingen waren er zelfs van dien aard dat het comparatieve
rentevoordeel voor kortlopende beleggingen in dollars ten aanzien van bepaalde
andere valuta's aanmerkelijk terugliep, of zelfs omsloeg. Het rente-ecart voor
driemaands beleggingen ten opzichte van de Duitse mark kromp van gemiddeld
3,7 pct. in maart tot minder dan 0,3 pct. in december.

De afbrokkeling van de aandelenkoersen in oktober gaf het monetaire beleid geen
duidelijke wending. Om een krach zoals die van 1987 te voorkomen, verklaarden
de monetaire autoriteiten van de belangrijkste industrielanden zich weliswaar
bereid om, indien nodig, de geld- en kapitaalmarkten van liquiditeiten te voorzien.
De aanvankelijke koersdaling, die trouwens veel beperkter was dan twee jaar
tevoren, werd echter de volgende dagen vrijwel helemaal uitgewist. Ze vormde
dus zeker geen onoverkomelijk dilemma bij het uitstippelen van de te varen
monetaire koers.

In de Verenigde Staten bleef de Federal Reserve nog tot het midden van het eerste
semester de verhoging van de korte-termijnrente in de hand werken. Aangezien
de sedert een jaar gevoerde politiek omstreeks dat ogenblik het gewenste effect
begon te sorteren, namelijk een vertraging van de economische groei en een
verzwakking van de inflatie, kon het rentebeleid enigszins worden versoepeld. Zo
werd de rente op driemaands beleggingen in euro-dollars teruggebracht van een
maximum van 10,3 pct. eind maart tot 8,3 pct. in december.
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Japan volgde slechts met vertraging de overwegend restrictieve teneur van het
monetaire beleid. De vrees ontstaan naar aanleiding van de krachtige binnen-
landse bestedingen en van de stijging van de invoerprijzen, gedeeltelijk ten
gevolge van de dollarklim, zette de Bank van Japan er evenwel toe aan eind mei
haar discontovoet op te trekken en vervolgens de liquiditeit van de geldmarkt te
verkrappen. In oktober induceerde de zwakte van de yen een nieuwe stijging van
de officiële tarieven. Op de geldmarkt liep de euro-yenrente dan ook op van
4,8 pct. in april tot 6,9 pct. eind december.

In de Bondsrepubliek Duitsland was het reeds vanaf november 1988 dat de met
de levendige interne vraag en de daling van de externe waarde van de mark
verband houdende inflatierisico's de Bundesbank ertoe noopten haar bijstand aan
de markt duurder te maken en die tendens te bekrachtigen door opeenvolgende
verhogingen van de officiële tarieven, namelijk in december 1988 en vervolgens

GRAFIEK 4 - RENTETARIEVEN
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in januari, april en juni van het verslagjaar. Na een pauze van enkele maanden
en in de overtuiging dat de omstandigheden die een verscherping van het
monetaire beleid hadden gemotiveerd nog steeds aanwezig waren, stelde de
Bundesbank in oktober een tweede fase van verkrapping in, die opnieuw door
een verhoging van de officiële rentetarieven werd bevestigd. De rente van de
euro-Duitse mark bleef vrijwelonophoudelijk stijgen tot 8,3 pct. eind december,
tegen 5,4 pct. eind 1988.

De monetaire overheden van de landen die volwaardig aan het wisselkoersmecha-
nisme van het EMS deelnemen, lieten hun politiek over het algemeen in de pas
lopen met het beleid van de BRD.
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Van hun kant gaven de landen die met een verruimde afwijkingsmarge aan dat
mechanisme deelnamen - namelijk Italië en, sedert juni 1989, Spanje - bij het
uitstippelen van hun monetaire beleid aan het begin van het jaar de voorkeur aan
de interne doelstelling van inflatiebestrijding ; volgens die optiek voerden ze dus
een restrictief beleid. Anderzijds volgden zij de elders in oktober doorgevoerde
rentestijgingen niet na. Dit afhaken was bedoeld om de enorme kapitaalinvoer
tegen te gaan en de opwaartse druk op de lire en de peseta af te zwakken.

De Britse overheid voerde het hele jaar lang een verkrappingsbeleid, met de
bedoeling het pond sterling te ondersteunen en de inflatie te bestrijden.

Op de kapitaalmarkt vertoonden de rentetarieven zoals gebruikelijk een veel
minder uitgesproken verloop dan de korte rente. De hausse bleef gematigd voor
de Duitse mark, het pond sterling en de yen; de tarieven voor beleggingen in
Franse franken veranderden weinig en die voor dollarbeleggingen vertoonden een
trendmatige terugloop.

Een en ander bracht mee dat de rendementscurve negatief bleef in de Verenigde
Staten en vrijwel afgevlakt in Japan. In het Verenigd Koninkrijk werd ze steeds
negatiever en in de overige Europese landen sloeg ze aan het begin van het
tweede halfjaar om. Deze rentestructuur zou er in zekere mate op kunnen wijzen
dat de vooruitzichten inzake inflatie niet beduidend zijn verslechterd; zij heeft
evenwel een negatieve invloed op de rendabiliteit van de financiële instellingen
die de meest vergaande termijntransformatie toepassen.

Net als tijdens de twee voorgaande jaren vertoonde het netto financiële saldo van Begrotingsbeleid

de overheid in bijna alle OESO-landen een verbetering: de tekorten krompen in,
de overschotten verruimden. Deze beweging was bijzonder duidelijk in de zeven
Q.rote landen waar het netto te financieren saldo in verhouding tot het BBP
verminderde van 2,4 pct. in 1987 tot 1,7 pct. in 1988 en vervolgens tot 1,1 pct.
in 1989. Deze ontwikkeling werd ongetwijfeld positief beïnvloed door de budget-
taire terugverdieneffecten van de economische groei op de fiscale ontvangsten
- vooral de directe belastingen - en op het verloop van de uitgaven die met
de werkloosheid verband houden. Deze door de economische groei opgeleverde
« meevallers» kunnen de verbetering van het begrotingssaldo in het verslagjaar
evenwel niet volledig verklaren. Een verbetering van deze omvang was slechts
mogelijk dank zij een weloverwogen beleid van de overheid.

1.3 BETALINGSBALANS EN WISSELKOERSEN

De vernauwing van de renteverschillen werkte gedurende het verslagjaar onge-
twijfeld de ommekeer in het wisselkoersverloop in de hand. Gecoördineerde en
herhaalde interventies van de belangrijkste centrale banken werkten wellicht in
dezelfde richting. Tegen die achtergrond kwam de dollar, die tijdens een groot
deel van het jaar in waarde vermeerderde, nadien onder neerwaartse druk te
staan. Als tegenhanger hiervan kwam er een einde aan de depreciatie van de
Duitse mark en deden speculatieve kapitaalbewegingen naar die valuta spannin-
gen binnen het EMS ontstaan. Zijnerzijds bleef de koers van de yen tot aan het
einde van het jaar verzwakken.

Onder invloed van een verkrapping van het Amerikaanse monetaire beleid aan Verenigde Staten

het begin van het jaar en van een positief marktsentiment tegenover de dollar,
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mede als gevolg van de verbetering van de relatieve prestaties van de Amerikaan-
se volkshuishouding inzake buitenlandse handel, bleef de gewogen gemiddelde
wisselkoers van de dollar tot in juni zonder onderbreking stijgen. Op dat ogenblik
lag zijn koersniveau 11 pct. boven dat van eind 1988. Nadien liep het ietwat
terug, onder meer onder invloed van gecoördineerde interventies na de vergade-
ring van de Groep van Zeven in. september en van de geleidelijke vernauwing van
het rente-ecart tussen dollarbeleggingen en beleggingen in de belangrijkste andere
valuta's. Over het hele verslagjaar lag het dollarpeil gemiddeld bijna 5 pct. boven
dat van 1988.

GRAFIEK 5 - WISSELKOERSEN

(indexcijters 7985 = 700)
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De stijgende tendens van de dollar weerspiegelt een nettostroom van privé-kapi-
taal die het, ex ante, mogelijk maakte het lopende tekort ruimschoots te financie-
ren. Dit laatste was weliswaar iets kleiner dan dat van het voorgaande jaar. Het
exportvolume van de Verenigde Staten groeide immers veel sterker dan dat van
de invoer en bovendien vertoonde de ruilvoet een lichte verbetering, De weerslag
van het herstel van het handelstekort op de lopende rekening van de betalings-
balans werd nochtans grotendeels tenietgedaan door het opduiken van een tekort
bij de inkomens uit beleggingen en investeringen, Dit laatste was toe te schrijven
aan de netto buitenlandse schuld die verband houdt met de ophoping van
lopende tekorten sedert vrijwel het begin van het decennium, Gerelateerd tot het
BNP bedroeg het lopende tekort in 1989 2,3 pct,; in 1987 was dat een record-
niveau van 3,2 pct.

Japan Als tegenhanger hiervan liep het handelsoverschot van Japan aanmerkelijk terug.
Het invoervolume steeg forser dan dat van de uitvoer en de ruilvoet verslechter-
de, De weerslag van deze ontwikkelingen werd nog geïntensifieerd doordat het
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tekort uit hoofde van de particuliere overdrachten en de diensten vrijwel verdub-
belde, naar aanleiding van de forse toename van de bestedingen van Japanse
toeristen in het buitenland. Derhalve liep het lopende overschot van Japan
opnieuw terug, van een maximum van 4,4 pct. van het BNP in 1986 tot 2,2 pct.
in 1989. In weerwil van dat nog omvangrijke surplus op de lopende rekening van
de betalingsbalans, is de yen in de loop van het jaar aanzienlijk gedeprecieerd.

Net als in Japan bleef het lopende saldo van de hele EEG positief, hoewel het
in absolute waarde een teruggang vertoonde; achter deze globale ontwikkeling
gaat evenwel een verscherping schuil van de onevenwichtigheden tussen de
lid-staten onderling.

Zo is het lopende overschot van de Bondsrepubliek Duitsland, dat in 1988 reeds
zeer groot was, tijdens het verslagjaar nog met 12 miljard dollar vergroot tot
5,1 pct. van het BNP, onder invloed van zowel de verbetering van de handels-
balans als de stijging van de inkomens uit beleggingen. De netto-uitvoer van
privé-kapitaal lag nochtans ruimschoots boven het overschot in het lopende
verkeer; er waren dan ook interventies nodig om de koers van de mark te
steunen.

Bondsrepubliek
Duitsland

In de overige landen van de Europese Gemeenschap waar de balans van het Overige EEG-landen

lopende verkeer vroeger reeds met een overschot sloot, namelijk Nederland, de
BLEU en Ierland, bleef de toestand in grote trekken ongewijzigd.

De balans van het lopende verkeer van het geheel van de EEG-landen waar het
saldo reeds negatief was, bleef daarentegen verder verslechteren: hun gezamen-
lijke tekort bedroeg 65 miljard dollar tegen 42 miljard het voorgaande jaar. Die
achteruitgang was evenwel geen algemeen verschijnsel: de lopende saldi van
Frankrijk en Denemarken ondergingen nauwelijks enige wijziging, terwijl de tekor-
ten van Portugal, Griekenland, Italië, Spanje en het Verenigd Koninkrijk merkelijk
aangroeiden. In weerwil van de bijzonder restrictieve monetaire politiek in dit
laatste land, werd een forse depreciatie van het pond sterling opgetekend. Het
lopende tekort van Spanje en Italië daarentegen kon worden gedekt door netto-
invoer van privé-kapitaal, grotendeels ten gevolge van de hoge rentetarieven.

TABEL 2 - BALANSEN VAN HET LOPENDE VERKEER

(miljarden dol/ars van de Verenigde Staren/

BRD

1987 1988 1989

-144 -127 -122
87 80 61
45 49 61

7 9 9
-15 -42 -65
-18 -19 -29
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Japan

Overige EEG-landen
met een overschot
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Overige OESO-landen
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Aziatische nieuwe industrielanden

Overige ontwikkelingslanden

Oosteuropese landen ..

Bron: OESO

12



Aziatische nieuwe
industrielanden

Organisatie van
Olie-exporterende
landen

Ondanks de verergering van de onevenwichtigheden in de lopende rekeningen
tussen de lid-staten, bleef het EMS gedurende het grootste gedeelte van het jaar
in vrij rustig vaarwater. Tijdens het laatste kwartaal, toen de dollarkoers niet
langer aantrok en de Duitse mark onder opwaartse druk kwam te staan. doken
evenwel spanningen op. Die druk kan in verband worden gebracht met de
verkrapping van het monetaire beleid van de Bundesbank alsook met de ver-
wachte economische gevolgen van de aan de gang zijnde omwenteling in de
Oosteuropese landen.

In de landen buiten de OESO-zone was het verloop hoofdzakelijk gekenmerkt
door een inkrimpen van het lopende overschot van de Aziatische nieuwe indus-
trielanden. Die ontwikkeling is tegelijkertijd toe te schrijven aan de verslechtering
van hun concurrentiepositie, ten gevolge van de toename van hun loonkosten
in nationale munt en van de appreciatie van hun valuta's, alsook aan toevallige
factoren die een bepaald land uit de groep - met name Zuid-Korea - bijzonder
sterk hebben getroffen; stakingsacties veroorzaakten er immers aanzienlijke uit-
voerverliezen .

De aan de gang zijnde prijsstijgingen voor energieprodukten hebben de OPEC
overigens in staat gesteld niet alleen haar invoervolume nogmaals aanzienlijk op
te voeren, maar ook haar lopende tekort terug te schroeven, namelijk van 15 tot
2 miljard dollar.

1.4 INTERNATIONALE SAMENWERKING

Schulden van de Mede dank zij de uitbreiding van het buitenlandse handelsverkeer, werd de aan
ontwikkelingslanden het begin van het decennium in de ontwikkelingslanden uitgebroken schulden-

crisis ietwat minder acuut. Uitgedrukt in dollars namen de schulden van die
landen voor het tweede opeenvolgende jaar zeer lichtjes af. In procenten van de
uitvoer van goederen en diensten, die bijzonder krachtig groeide, liepen de
schulden veel meer terug: van een historisch maximum van 171 pct. in 1986 is
die quote gedaald tot 140 pct. in 1988 en 126 pct. in 1989.

De in 1989 opgetreden verbetering is een vrij algemeen verschijnsel, dat evenwel
bijzonder merkbaar is in de vijftien belangrijkste debiteurlanden, die zich voor het
merendeel in Latijns-Amerika bevinden. Hun schuldratio blijft nochtans, net als
die van de Afrikaanse landen ten zuiden van de Sahara, veel groter dan die van
de andere landengroepen.

Deze daling van het relatieve schuldenpeil ging gepaard met een zekere verlich-
ting van de rentebetalingen en de aflossingen. Voor het geheel van de ontwikke-
lingslanden en eveneens uitgedrukt in procenten van de uitvoer slonken deze
lasten immers van 20 tot 17 pct.

Deze ontwikkelingen, die in de hand werden gewerkt door de groei in de
geïndustrialiseerde wereld, waren tevens het resultaat van de gezamenlijke
inspanningen van de schuldenlanden, hun crediteuren en de internationale finan-
ciële instellingen die erbij betrokken zijn.

In dit opzicht betekende het in maart 1989 door de Amerikaanse Minister van
Financiën Brady bekendgemaakte plan een keerpunt in het schuldenprobleem.
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GRAFIEK 6 - BUITENLANDSE SCHULD VAN DE ONTWIKKELINGSLANDEN
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Zijn voorstellen, waarin veel meer de nadruk wordt gelegd op de vermindering
van de schuld en/of van de schuldendienst als aanvulling van nieuwe door de
commerciële banken verstrekte kredieten, brachten het Internationale Monetaire
Fonds en de Wereldbank ertoe hun strategie aan te passen.

In mei 1989 formuleerde het IM F een reeks richtlijnen betreffende zijn financiële
steunverlening aan de door de schuldenlanden en hun commerciële crediteurban-
ken vrijwillig overeengekomen operaties tot schuldvermindering of verlaging van
de schuldendienst. Ook de Wereldbank definieerde soortgelijke principes. De
steun van het Fonds is afhankelijk van de toepassing van aanpassingsprogram-
ma's op middellange termijn, onder meer gesteund op structurele hervormingen,
waarin veel aandacht is voor maatregelen die in de debiteurlanden het sparen,
het investeren en het terugkeren van naar het buitenland afgevloeid kapitaal
moeten aanmoedigen. Voor dergelijke transacties staat het Fonds het gebruik toe
van ongeveer 25 pct. van de middelen waarop de lid-staten aanspraak kunnen
maken uit hoofde van bijstandskredieten of kredietovereenkomsten onder de
uitgebreide faciliteit, alsook van extra middelen - die tot 40 pct. van het quotum
kunnen oplopen - als de toestand zulks rechtvaardigt.

In de loop van het voorbije jaar werd het beleid van het Fonds ook nog in andere
opzichten gewijzigd. Zo werd onder meer de toegang tot de structurele aanpas-
singsfaciliteit van het Fonds van 63,5 op 70 pct. van het quotum gebracht, werd
de periode gedurende welke lid-staten een beroep op de uitgebreide aanpassings-
faciliteit mogen doen tot november 1990 verlengd en werd het beleid van
verruimde toegang tot de middelen van het Fonds voortgezet.
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Groep van Tien en Op hun bijeenkomst in juni 1989 betuigden de Ministers en de Presidenten van
Groep van Zeven de centrale banken van de Groep van Tien hun steun aan de Bradv-voorstellen

en werden zij het eens over de aanpassing van de rol van het Internationale
Monetaire Fonds en de Wereldbank in het kader van de schuldenstrategie.

Europees Monetair
Stelsel

Europese financiële
integratie

In hun economische verklaring op de top van Parijs, in juli 1989, verklaarden de
zeven belangrijkste industrielanden zich bereid intenser te gaan samenwerken in
het streven naar een evenwichtige economische groei en een beter inpassen van
de ontwikkelingslanden in de wereldeconomie. Zij legden daarbij de nadruk op
de noodzaak om de schuldenstrategie te versterken, maar ook om de externe
onevenwichtigheden verder recht te trekken en de werking en de stabiliteit van
het internationale monetaire systeem te verbeteren.

In dit kader gaven de Ministers van Financiën en de Presidenten van de centrale
banken van de Groep van Zeven op hun bijeenkomst in september nogmaals te
kennen dat zij van plan waren de klim van de dollarkoers een halt toe te roepen.

Het wisselkoersarrangement van het Europese Monetaire Stelsel is zijn rol van
stabilisator van de wisselkoersen blijven spelen: evenmin als het voorgaande jaar
werden de spilkoersen herschikt. De invloedssfeer van dit mechanisme werd
bovendien uitgebreid aangezien de Spaanse peseta op 19 juni 1989 is toegetre-
den, zij het met tot 6 pct. verruimde schommelingsmarges.

Naar aanleiding van de vraag van de Portugese en de Spaanse regering om de
escudo en de peseta in de ecu op te nemen, is beslist dat de samenstelling van
deze laatste te dien einde zou worden gewijzigd ter gelegenheid van de voor
september 1989 geplande vijfjaarlijkse herziening; de wijziging was van dien aard
dat de koers van de ecu, uitgedrukt in elk van de aan het wisselkoersmechanisme
deelnemende valuta's, geen veranderingen onderging. Teneinde de weerslag van
die wijziging op de werking van de markt van de particuliere ecu te beperken,
werd zij bovendien in twee fasen doorgevoerd: eerst en vooral werden, krachtens
een beslissing van de Raad van 19 juni 1989, de nieuwe gewichten bepaald en
vervolgens werd op 21 september de nieuwe korf effectief toegepast.

In de Europese Gemeenschap is vooruitgang geboekt op de weg naar een markt
zonder binnenlandse grenzen. De voltooiing van die markt, die krachtens de
Europese Akte voor eind 1992 is gepland, impliceert de uitschakeling van alle
hinderpalen die het vrije verkeer van goederen, diensten, personen en kapitaal
in de weg staan.

Vooral wat de vrijheid inzake bancaire diensten betreft, zijn belangrijke beslissin-
gen genomen. In april keurde de Raad de richtlijn goed die de definitie van het
eigen vermogen van de kredietinstellingen harmoniseert en in december die
welke, op basis van deze definitie, hun solvabiliteitsratio vastlegt. Tegelijkertijd
bereikte hij ook een akkoord over de tweede coördinatierichtlijn betreffende de
toegang tot de bancaire activiteiten; deze laatste staat alle kredietinstellingen toe
hun diensten in de hele Gemeenschap aan te bieden.

In het vlak van de fiscale behandeling van het spaarwezen, heeft de Commissie
voorgesteld een minimale bronbelasting te heffen op de aan de ingezetenen van
de Gemeenschap uitgekeerde interesten. Dit voorstel droeg evenwel niet de op
fiscaal gebied door het Verdrag vereiste unanieme goedkeuring van de lid-staten
weg. De Commissie heeft ook voorstellen ingediend om de indirecte belastingen
te harmoniseren; die werden evenmin aanvaard, maar in december is in de Raad
een eerste principe-akkoord afgesloten om de tarieven op elkaar af te stemmen,
waarbij is beslist dat de details betreffende het toekomstige stelsel vóór eind 1991
zullen worden uitgewerkt.
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Het markantste feit in de Europese integratie was ontegensprekelijk de voorstel-
ling, op de Europese Raad van juni 1989 in Madrid, van het verslag van het
« Comité voor de bestudering van de Economische en Monetaire Unie », onder
voorzitterschap van de heer Jacques Delors, voorzitter van de Europese Com-
missie. Dit document maakt de balans op van de huidige toestand van de
economische en monetaire integratie binnen de Gemeenschap en stelt een proces
voor dat het mogelijk moet maken de Economische en Monetaire Unie in drie
etappes te verwezenlijken. In haar eindstadium zou die Unie onherroepelijk vaste
pariteiten impliceren en « zo snel mogelijk na de definitieve vastlegging van die
pariteiten» de overgang naar één enkele valuta. Zij zou derhalve een gemeen-
schappelijk monetair beleid vereisen dat door een nieuwe communautaire instel-
ling, het « Europese Stelsel van Centrale Banken », zou worden gevoerd. Zij zou
tevens een coördinatie van het macro-economische beleid vergen met onder meer
bindende regels in de budgettaire sfeer.

De Europese Raad van Madrid heeft het verslag van het Comité geschikt bevon-
den als werkbasis voor de geleidelijke verwezenlijking van de Economische en
Monetaire Unie en heeft verder beslist dat het proces, dat tot die Unie moet
leiden, in juli 1990 van start zou gaan. De bevoegde instanties werden verzocht
de maatregelen te nemen die daartoe nodig zijn alsook de voorbereidende
werkzaamheden aan te vatten met het oogop het bijeenroepen van de intergou-
vernementele conferentie. Deze laatste moet uitmonden in de herziening van het
Verdrag die nodig is om de latere fasen ten uitvoer te brengen. In december 1989
heeft de Europese Raad in Straatsburg geconstateerd dat de vereiste meerderheid
aanwezig was om die conferentie samen te roepen en heeft hij bepaald dat zij
vóór eind 1990 zal worden georganiseerd.

Wat de voorbereiding van de eerste etappe betreft, is reeds vooruitgang geboekt.
Tijdens zijn vergadering van 13 november bereikte de Raad ECO/FIN een con-
sensus over twee voorstellen van besluiten. Het eerste voorstel, ter vervanging
van een beschikking van 1974, betreft het op gang brengen van een geleidelijk
convergentieproces van het economische beleid en de economische prestaties
gedurende de eerste etappe. Het bepaalt met name dat de Raad een multilateraal
controlesysteem zal uitwerken waarbij alle aspecten van de economische politiek,
zowel op korte als op lange termijn, in acht worden genomen. Het tweede
voorstel wijzigt het besluit van 1964 inzake de samenwerking tussen de centrale
banken van de lid-staten. Het beoogt een sterkere coördinatie van het monetaire
beleid via een intensievere samenwerking tussen de centrale banken. Het Comité
van Presidenten, waarvan de taak bevestigd en aangepast is, krijgt daarbij een
sleutelrol toebedeeld. In deze context zijn de Presidenten reeds overeengekomen
de ambtstermijn van de voorzitter van één tot drie jaar te verlengen, alsook de
structuur en de werking van het Comité te verstevigen door de oprichting van
een research-groep.
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2. BESTEDINGEN,
PRODUKTIE EN WERKGELEGENHEID

2.1 BESTEDINGEN

Synthese De lichte groeivertraging van de wereldhandel heeft op de ontwikkeling van de
Belgische exportmarkten nauwelijks ingewerkt: het zwaartepunt van de economi-
sche dynamiek verplaatste zich in 1989 immers naar de EEG. Mede dank zij een
gunstige geografische structuur groeide de Belgische uitvoer in ongeveer hetzelf-
de tempo als in 1988. Die ontwikkeling heeft uiteraard de economische activiteit
geschraagd.

TABEL 3 - BNP EN BELANGRIJKSTE BESTEDINGSCATEGORIEEN TEGEN PRIJZEN VAN 1985

(jeertijkse veranderingspercentages t. o. v. het voorgaande jaar)

Particuliere consumptie

Overheidsuitgaven
Overheidsconsumptie
Overheidsinvesteringen

1984·1987 1998 1989 r

2,2 2,4 3,6
-0,5 -0,2

1,4 -0,7 0,4
-8,6 1,5 -5,0

4,1 22,3 22,0
6,0 16,8 15,0
3,0 16,0 14,3
0,2 0,3
2,4 4,3 5,0
4,9 8,2 8,0
3,4 6,0 6,3
5,9 8,3 9,0
1,7 4,3 4,2
0,1 -0,1 0,3
1,8 4,2 4,5

Woongebouwen

Brutovorming van vast kapitaal door de bedrijven .
p.m. Totale brutovorming van vast kapitaal'

Voorraadwijziging 2 .

Totaal van de binnenlandse bestedingen

Uitvoer van goederen en diensten

Totaal van de finale bestedingen

Invoer van goederen en diensten

BBP ..

Saldo van de factorinkomens 2

BNP ..

Bron. NIS.

1 Overheidsinvesteringen, woongebouwen en brutovorming van vast kapitaal door de bedrijven.

2 Bijdrage tot de groei van het BNP.

De binnenlandse vraag was nog levendiger dan in het voorgaande jaar. In 1988
steunde zij overwegend op de investeringen van de particulieren in woongebou-
wen en op de bedrijfsinvesteringen in vaste activa. Naast die zeer expansief
gebleven bestedingen, deed zich in 1989 een duidelijke versnelling van de particu-
liere consumptie voor, die op een forse verhoging van het reëel beschikbare
inkomen van de gezinnen stoelde. Het geheel van de overheidsbestedingen bleef
daarentegen op hetzelfde niveau als in 1988. Terwijl de overheidsconsurnptie
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lichtjes toenam, waren de overheidsinvesteringen opnieuw neerwaarts gericht.
Over het geheel genomen, liep de groei van de binnenlandse vraag van 4,3 tot
5 pct. op; voor het eerst in het decennium nam hij duidelijk sneller toe dan in
de meeste andere industrielanden.

In weerwil van de krachtige binnenlandse bestedingen, bleef de verslechtering
van de buitenlandse rekening matig. Het accres van de invoer van goederen en
diensten lag slechts lichtjes boven dat van de uitvoer, zodat de negatieve bijdrage
van de netto-uitvoer tot de groei beperkt bleef tot - 0,8 pct., tegen - 0,1 pct.
in 1988.

Het saldo van de factorinkomens liet een lichte verbetering zien. Dat was het
logische gevolg van de sedert 1986 opgestapelde aanzienlijke overschotten op de
balans van het lopende verkeer. Zo lag de groei van het BNP ietwat hoger dan
die van het BBP; hij beliep 4,5 pct., tegen 4,2 pct. het voorgaande jaar. De
toename van het BNP was eens te meer een van de krachtigste van de geïndus-
trialiseerde landen. Daardoor werd de aan het begin van de jaren tachtig geaccu-
muleerde achterstand in het vlak van de groei gedeeltelijk ingehaald.

De particuliere consumptie, die het hoofdbestanddeel van de binnenlandse vraag
vormt, volgde in 1989 de algemene tendens tot snelle opgang. Zij liet een stijging
met 3,6 pct. zien, wat het hoogste cijfer van de afgelopen tien jaar is. Zowel
het verbruik van goederen als dat van diensten groeide gestaag. Bij de goederen
was er vooral veel vraag naar duurzame produkten en kleding, terwijl het dien-

GRAFIEK 7 - PARTICULIERE CONSUMPTIE EN BESCHIKBAAR INKOMEN TEGEN VASTE PRIJZEN

Iveranderingspercentages t. O. v. het voorgaande jaar)
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Woongebouwen

stenverbruik zich bijzonder sterk uitbreidde in de horeca-sector. Door de gunstige
weersomstandigheden liepen de energie-uitgaven van de gezinnen daarentegen
met bijna 3 pct. terug.

Het verloop van de particuliere consumptie kan voornamelijk worden verklaard
door de ontwikkeling van het beschikbare inkomen van de particulieren. Beide
variabelen volgen weliswaar trendmatig een parallel pad, maar op korte termijn
kan hun ontwikkeling sterk uiteenlopen onder invloed van verschillende factoren,
zoals wijzigingen in de samenstelling van het beschikbare inkomen, de inflatie-
veranderingen en de vooruitzichten ter zake en de tijdsruimte die verloopt voora-
leer de consumptie zich aan het inkomen heeft aangepast; deze laatste factor
getuigt van de weerstand waarmee verbruiksgewoontes, zowel in opwaartse als
in neerwaartse zin, op inkomensschommelingen reageren. Tijdens de periode van
groeivertraging van het beschikbare inkomen - waaraan in 1983 een einde
kwam - uitte die vertraagde aanpassing zich in een geleidelijke daling van de
spaarquote. Sindsdien heeft die quote zich, in het spoor van de groeiversnelling
van het beschikbare inkomen, hersteld. Zo bleef de stijging van de particuliere
consumptie in 1989 aanmerkelijk lager dan de toename met 4,6 pct. van het
beschikbare inkomen van de particulieren, zodat de spaarquote van deze laatsten
steil naar omhoog ging.

Die forse vooruitgang van het beschikbare inkomen had eveneens een weerslag
op de investeringen in woningen, die met 22 pct. opliepen. De sedert medio 1987
opgetekende krachtige opleving van deze bestedingen is ook, en vooral, toe te
schrijven aan de relatief lage rente voor hypothecaire kredieten en, wat de bouw

GRAFIEK 8 - INVESTERINGEN IN WOONGEBOUWEN TEGEN PRIJZEN VAN 1985

(miljarden franken)
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van nieuwe woningen betreft, aan de prijsstijgingen op de secundaire markt. Deze
verschillende factoren bleven in 1989 de activiteit van de sector gunstig beïnvloe-
den; het aantrekken van de hypothecaire rente aan het einde van het verslagjaar
kan slechts een zeer marginale weerslag hebben gehad, doordat de vraag met
vertraging op renteschommelingen reageert. Hoewel de bestedingen voor wonin-
gen in twee jaar tijd met meer dan 40 pct. zijn gestegen, blijven zij nog steeds
onder het peil van het einde van de jaren zeventig. Op dat ogenblik maakte de
sociale woningbouw, die inmiddels te verwaarlozen is geworden, weliswaar meer
dan 15 pct. van de hele sector uit. Dat soort van woningen buiten beschouwing
gelaten en evenmin rekening houdend met de substitutie-effecten waartoe het
vrijwel verdwijnen ervan ongetwijfeld aanleiding heeft gegeven, blijkt de activiteit
in de woningbouw thans zeer sterk het niveau van vóór de ineenstorting van 1981
te benaderen. Het aantal in 1989 gebouwde woningen - bijna 40.000 - komt
ongeveer tegemoet aan de huidige behoeften die - op basis van demografische
gegevens en veronderstellingen inzake vernieuwing en verbetering van het vast-
goedpark -, zowel door het Planbureau als door de Nationale Confederatie van
het Bouwbedrijf, op ongeveer 45.000 per jaar worden geraamd.

De bedrijfsinvesteringen waren in 1988, samen met de woongebouwen, een van
de belangrijkste pijlers van de economische groei. In 1989 lieten ze opnieuween
forse aanwas zien. De meeste bedrijfstakken werkten die beweging, die ongeveer
15 pct. bedraagt, mede in de hand.

In de verwerkende nijverheid liepen de investeringen met ongeveer 12 pct. op.
De krachtige toename van de vraag oefende in verscheidene bedrijfstakken zware
druk op de produktiecapaciteit uit; in andere sectoren leidde ze tot een aanmer-
kelijke vermindering van de geregistreerde capaciteitsoverschotten. Samen met
het uitzonderlijke rendabiliteitspeil van de jongste jaren, vormen deze factoren een
verklaring voor het dynamisme van de industriële investeringen, die steeds meer
op programma's inzake capaciteitsverruiming worden afgestemd. De huidige
investeringsgolf liet zich bijzonder sterk gevoelen in de levensmiddelensector en
de chemie.

De investeringen van de in verhandelbare diensten gespecialiseerde bedrijven,
andere dan de overheidsbedrijven, zijn in het uitzonderlijk snelle tempo van de
jongste jaren blijven groeien. De trendmatige stijging van die investeringen, die
slechts kortstondig door de twee olieschokken werd onderbroken, weerspiegelt
in feite de « tertiairisering » van de economie.

Een analyse op grond van de verhouding tussen de investeringen en de toege-
voegde waarde maakt het mogelijk dit verschijnsel van tertiairisering uit te
schakelen en een duidelijker zicht te krijgen op bepaalde wijzigingen in het gedrag
van de bedrijven. Tot in 1987 schommelde de investeringsquote in de diensten-
sector binnen enge grenzen - tussen 7 en 9 pct. - en volgde daarbij de grote
bewegingen van de lange-termijnrente. De jongste twee jaar is zij evenwel
plotseling omhooggeschoten naar niveaus die ver boven de vroegere uitsteken.
Verscheidene factoren liggen daàraan ten grondslag. De sedert 1983 hoge renda-
biliteit in die sector is er zeker een van. Belangrijker is evenwel de zeer snelle
groei in de tak van de diensten aan bedrijven, waar de investeringen in twee jaar
tijd vrijwel verdubbelden. Die bedrijfstak bevat onder meer de boekhoudkundige,
informatica- en technische diensten, alsook de vastgoedbedrijven. In het bijzonder
de investeringen van deze laatste maken momenteel in het Brusselse een ware
explosie mee, die in verband te brengen is met het vooruitzicht op 1993 en met
de verwachte hergroepering van de Europese instellingen in de hoofdstad.
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GRAFIEK 9 - BEDRIJFSINVESTERINGEN

INVESTERINGEN TEGEN PRIJZEN VAN 1985 (miljarden franken)
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1 Verhouding, In procenten, tussen de investeringen en de toegevoegde waarde tegen werkelijke prijzen.
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Het verloop van de investeringen van de overheidsbedrijven, die voornamelijk
geconcentreerd zijn in de tak « vervoer en verkeer», en van de particuliere
ondernemingen uit de tak « elektriciteit, gas, water» is de jongste jaren sterk
afgeweken van de algemene tendens. Deze investeringen hangen vaak van
politieke beslissingen af en zijn in lange-termijnprogramma's ingebed. In 1989
deden ze het ietwat beter, maar ZIJ blijven niettemin op een historisch laag peil.
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Na een korte pauze in 1988 hebben de overheidsinvesteringen tijdens het verslag-
jaar hun in 1981 begonnen neerwaartse beweging hervat. Over een periode van
negen jaar zijn ze met bijna de helft verminderd.

De totale brutovorming van vast kapitaal van de economie als geheel groeide met
meer dan 14 pct., tegen 16 pct. in 1988. De jongste twee jaar was zij de
voornaamste factor die de groei van de binnenlandse bestedingen in de hand
werkte; zij verklaart ook grotendeels waarom België, in het vlak van de groei van
het BBP, beter presteerde dan de overige EEG-landen.

Die ontwikkeling dient echter in een langer perspectief te worden geplaatst en
moet tevens worden genuanceerd naargelang van de belangrijkste investerings-
catego rieën.

De bedrijfsinvesteringen spelen een sleutelrol in de economie aangezien ze bepa-
lend zijn voor haar groeipotentieel. Het verdient dan ook aanbeveling ze van
dichterbij te bekijken. Aan het begin van de jaren zeventig lagen die investeringen
in België op een niveau dat de vergelijking met de andere EEG-landen kon
doorstaan. Na de eerste olieschok liepen ze in ons land evenwel sterker terug
dan in de rest van de Gemeenschap: van 1976 tot 1987 liep hun achterstand
op tot om en bij 2 pct. van het BBP. Hun zeer forse aanwas tijdens de jongste
twee jaar maakte het hen nochtans mogelijk het gemiddelde Europese peil vrijwel
opnieuw bij te benen. Het opduiken van die investeringsachterstand van de
Belgische bedrijven en het wegwerken ervan houden verband met verschillen op
het stuk van de verdeling van het nationale inkomen in België en in het buiten-

GRAFIEK 10 - INVESTERINGSQUOTES 1 : INTERNATIONALE VERGELIJKING
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land. Het voor de bedrijven bestemde deel van het nationale inkomen - een
maatstaf voor hun rendabiliteit - slonk van 1975 tot 1978 in België veel meer
dan in de omringende landen. Het op dat ogenblik zeer grote verschil werd
nadien langzaam kleiner en is in 1989 te verwaarlozen geworden. Vergelijkingen
van investeringsquotes tussen verschillende landen en met lang voorbije periodes
nopen evenwel tot grote omzichtigheid. Bepaalde verschillen kunnen worden
toegeschreven aan het feit dat de investeringsgraad mede beïnvloed wordt door
de specifieke structuur van elke volkshuishouding, die bovendien in de loop der
jaren verandert. In België, bijvoorbeeld, heeft de forse inkrimping van het aandeel
van de verwerkende nijverheid in het BBP ten voordele van de verhandelbare
diensten, die een veel lagere investeringsquote hebben, geleid tot een neer-
waartse trend van de investeringsquote van het qeheel van de bedrijven.

In de EEG zijn de bestedingen voor woningen, uitgedrukt in verhouding tot het
BBP, sedert 1970 geregeld teruggelopen. In België vertoonden ze daarentegen
veel scherpere schommelingen: na een ononderbroken stijging tussen 1972 en
1978, volgde tot in 1984 een forse teruggang. Vervolgens hebben ze zich in de
loop van de jongste jaren hersteld. In 1989 zijn de bestedingen voor woningen
opnieuw tot het peil van die in de buurlanden opgeklommen.

Zowel in België als in de EEG zijn de overheidsinvesteringen in termen van BBP
in de loop van de jongste twintig jaar gedaald. In de EEG krompen ze vooral
tijdens de jaren zeventig. De Belgische overheidsinvesteringen wisten zich daaren-
tegen tot in 1981 op ongeveer 4 pct. van het BBP te handhaven en zijn slechts
naderhand gaan slinken. Ten gevolge van de sanering van de openbare financiën
was de teruggang er belangrijker dan elders. In 1989 vertegenwoordigden ze nog
slechts 1,8 pct. van het BBP, tegen 2,8 pct. in de hele EEG.

Alles samengenomen, is het aandeel van de gezamenlijke brutovorming van vast
kapitaal in het BBP in België sedert 1970 stelselmatig onder het Europese
gemiddelde gebleven. De Belgische investeringen liepen vooral aan het begin van
de jaren tachtig een aanmerkelijke achterstand op. Dank zij de krachtige herleving
tijdens de jongste twee jaar zijn ze echter opnieuw op een niveau gekomen dat
de vergelijking met de andere landen van de EEG beter doorstaat.

2.2 TOEGEVOEGDE WAARDE
VAN DE VERSCHILLENDE BEDRIJFSTAKKEN

Synthese Alle belangrijke bedrijfstakken hadden deel aan de verdere conjuncturele opgang:
de groeipercentages in de industrie, de bouwnijverheid en de verhandelbare
diensten waren vergelijkbaar met die van 1988. In de landbouw, bosbouwen
visserij, alsmede in de niet-verhandelbare diensten was er in de activiteit daarente-
gen weinig verandering te bespeuren.

Landbouw, De stabilisering, in 1989, van de toegevoegde waarde in de landbouw, bosbouw
bosbouwen visserij en visserij was het gevolg van een inkrimping van de dierlijke produktie en een

lichte aangroei van de teelt van plantaardige produkten. Dank zij de goede
weersomstandigheden tijdens het verslagjaar was er opnieuween overvloedige
oogst van plantaardige produkten. De produktie van dierlijke produkten liep
daarentegen terug : tijdens de voorgaande jaren had de vermindering van de
melkquota's de fokkers ertoe gebracht runderen te slachten en zo de vlees-
produktie te verhogen. In 1989 speelden die factoren geen rol meer.
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TABEL 4 - TOEGEVOEGDE WAARDE VAN DE VERSCHILLENDE BEDRIJFSTAKKEN
TEGEN PRIJZEN VAN 1985

fveranderingspercentages t. o. v. het voorgaande jaar)

1986

Landbouw, bosbouwen visserij 4,7

-1,6

-1,2

-2,4

3,3

3,5

1,5

1,8

Industrie ..

waarvan Verwerkende nijverheid

Elektriciteit, gas, water

Bouwnijverheid

Verhandelbare diensten

BBP'

Niet-verhandelbare diensten .

1987

-5,0

2,2

1,2

9,1

3,2

3,8

0,2

2,0

1988

8,0

4,4

5,1

1,5

12,0

4,5

0,3

4,3

p.m.

1989 r
Procenten

van het BBP
van 1988

0,1 (2,3)

4,8 (24,2)

5,1 (20,2)

3,7 (3,7)

12,0 (5,7)

4,4 (58,9)

1,3 (13,2)

4,2 (100,01

Bron NIS.

1 Met inbegrip van diverse rubrieken die niet over de bedrijfstakken kunnen worden verdeeld en van de statistische aanpassingen.

De gestage groei van de toegevoegde waarde in de industrie kan op het credit Industrie

van de verwerkende nijverheid worden geschreven. De in het derde kwartaal van
1987 begonnen conjuncturele expansie in deze bedrijfstak zette zich tijdens het
verslagjaar voort en uitte zich, ondanks de sedert 1984 gerealiseerde belangrijke
investeringen, in een nieuwe stijging van de bezettingsgraad van het produktie-
vermogen.

GRAFIEK 11 - CONJUNCTUURVERLOOP IN DE VERWERKENDE NIJVERHEID

Bron NBB.
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Bouwnijverheid

In 19~8 werd de conjunctuurverbetering vooral door de uitrustingsgoederen ge-
dragen; in 1989 breidde ze zich uit tot de bedrijfstakken die consumptiegoederen
produceren. Die ontwikkeling lag helemaal in de lijn van het verloop van de
bestedingen, waar zowel de particuliere consumptie als de investeringen de
BNP-groei hebben ondersteund.

Zo verklaart het herstel van de gezinsvraag waarom de groei van de activiteit in
het geheel van de takken « textiel, kleding en schoeisel », « voedingsmiddelen,
dranken en tabak» en « hout en meubelen» die van 1988 overtrof.

Ook in de metaalverwerkende nijverheid groeide de toegevoegde waarde krachti-
ger dan tijdens het voorgaande jaar: de verbeterinq was vooral markant in de
scheeps- en de ketelbouw, die veel belangrijke uitvoerbestellingen ontvingen.
Harerzijds heeft de produktie in de automobielindustrie het uitzonderlijk hoge peil
van 1988 nog overtroffen.

De overige industrietakken, meer bepaalc de chemische nijverheid, vertoonden
over het algemeen een zwakkere groei dan in 1988. De ijzer- en staalnijverheid
is de enige tak van de verwerkende nijverheid waar in 1989 een teruggang van
de toegevoegde waarde werd opgetekend. Dat kwam door produktie-onderbre-
kingen ingevolge sociale beroering, herstellingen aan produktie-eenheden en het
installeren van nieuwe outillage. Mochten die storingen zich niet hebben voorge-
daan, dan zou de activiteit wellicht in ongeveer dezelfde mate zijn toegenomen
als elders in Europa, namelijk met 3 à 4 pct.

De groeiversnelling in de tak « elektriciteit, gas, water» is uitsluitend het gevolg
van het toegenomen gasverbruik van de elektriciteitscentrales: zij vervingen
steenkool en, zij het in veel geringere mate, petroleum door die energiebron. De
gasleveringen aan particulieren ondergingen daarentegen nauwelijks enige wijzi-
ging, want de winter was even zacht als die van 1988. De milde weersomstandig-
heden beletten evenwel niet dat, in tegenstelling tot het voorgaande jaar, de
produktie van vooral voor particulieren bestemde laagspanningselektriciteit
toenam. De van de bedrijven uitgaande vraag naar hoogspanningselektriciteit
groeide daarentegen minder snel, omdat de basismetallurgie haar vraag naar
elektriciteit niet opvoerde. AI bij al steeg de elektriciteitsproduktie in een iets
trager tempo dan in 1988.

In de bouwnijverheid bleef de toegevoegde waarde in 1989 bijzonder krachtig
groeien en er tekenden zich steeds duidelijker spanningen af. Zo zetten, volgens
de conjunctuurenquêtes van de Bank, meer dan 80 pct. van de bedrijven al hun
arbeidskrachten in en waren twee derde onder hen niet meer in staat de
gebruiksgraad van hun materieel nog op te voeren. Die spanningen deden zich
op de arbeidsmarkt in de vorm van bottlenecks gevoelen: bijna twee derde van
de bedrijven die aan de enquêtes van de Bank hun medewerking verlenen,
ondervonden aldus moeilijkheden bij de uitbreiding van hun personeelsbestand.

Gelet op de ontwikkelingen in het verleden hoeft die situatie niet te verwonderen.
Sedert 1985, het jaar waarin zij zich op het laagste peil van de jaren tachtig
bevond, is de toegevoegde waarde in deze sector immers met meer dan 30 pct.
gestegen, waardoor zij opnieuw het peil van 1980 benadert. Intussen werd die
bedrijfstak echter grondig geherstructureerd: in vergelijking met 1980 telt de
bouwsector bijna 70.000 arbeidsplaatsen minder, wat neerkomt op 25 pct. van
de toenmalige totale werkgelegenheid, zodat de produktiviteitswinst er indruk-
wekkend is geweest. Die vooruitgang werd ten dele vergemakkelijkt door het feit
dat de subsector van de niet-woongebouwen, die een hogere produktiviteit heeft
dan die van de woongebouwen, in de activiteit van de bouwnijverheiG aan belang
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GRAFIEK 12 - CONJUNCTUURVERLOOP IN DE BOUWNIJVERHEID
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won. De expansie van de activiteit werd ook mogelijk gemaakt door een omvang-
rijke voorraad geschoolde arbeidskrachten, die geleidelijk aan is ingekrompen.
Aldus is het aantal werkloze bouwvakkers fors verminderd van bijna 60.000 per-
sonen in 1983 tot ongeveer 28.000 eenheden in 1989.

Voor de verhandelbare diensten zijn slechts weinig statistische gegevens beschik-
baar en de kwaliteit van de indicatoren laat te wensen over. Het ziet er nochtans
naar uit dat de toegevoegde waarde in de verhandelbare diensten ongeveer even
snel bleef stijgen als in 1988. Onder deze laatste hebben de financiële diensten
en de verzekeringen hun trendmatige groei voortgezet. Voorts kwam het herstel
van de particuliere consumptie, net als in de verwerkende nijverheid, bepaalde
bedrijfstakken ten goede. De toegevoegde waarde in de groot- en kleinhandel zou
in 1989, na twee jaar van trage expansie, met 1,5 pct. zijn toegenomen. Ook de
groei van de aan de gezinnen verstrekte diensten versnelde. De bestedingen in
de horeca-sector droegen in belangrijke mate aan die ontwikkeling bij.

De distributie van olieprodukten liep in 1989 terug: er werd weliswaar meer
benzine en dieselolie verbruikt, maar de vraag naar zware stookolie vanwege de
bedrijven en naar huisbrandolie ging er sterk op achteruit.

De vooruitgang van de toegevoegde waarde van de « andere diensten aan
bedrijven» verzwakte. Dat was het gevolg, enerzijds, van een zekere vertraging
in de tak « marktonderzoek, organisatiedeskundigen en informatica », die in 1988
een sterke groei had opgetekend; anderzijds namen de takken « boekhouding en
fiscale adviseurs» en « technische diensten» dan weer een hogere vlucht dan
in 1988.
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GRAFIEK 13 - TOEGEVOEGDE WAARDE IN DE VERHANDELBARE DIENSTEN TEGEN PRIJZEN
VAN 1985

(veranderingspercentages t.O. v. het voorgaande jaar)
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Ten gevolge van de toename van de lonen en de pensioenen ten laste van de
overheid steeg de toegevoegde waarde in de niet-verhandelbare diensten forser
dan in de voorgaande jaren. In weerwil van de inkrimping van het personeel in
overheidsdienst, ging de loonsom tegen vaste prijzen er toch de hoogte in. Dat
was vooral toe te schrijven aan de sociale programmering, die gedeeltelijk als de
tegenpost van een produktiviteitsstijging wordt beschouwd.

2_3 ARBEIDSMARKT

Dank zij de krachtige economische groei is de situatie op de arbeidsmarkt voor
het vijfde jaar in successie verbeterd. In 1989 werden 45.000 extra banen ge-
creëerd, waardoor het aantal arbeidsplaatsen sedert 1984 in totaal met ruim
160.000 eenheden is opgelopen, wat op een stijging met 4,5 pct. neerkomt.

Tegenover die aanhoudende expansie van het aanbod staat dat de vraag naar
arbeidsplaatsen, tot uitdrukking komend in de beroepsbevolking, slechts matig is
toegenomen. Die vraag wordt tegelijk bepaald door demografische ontwikkelin-
gen, door sociologische factoren die de activiteitsgraad beïnvloedenen door de
ontwikkeling, op overheidsinitiatief, van programma's die vervroegde of tijdelijke
uittredingen uit de arbeidsmarkt aanmoedigen.
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De bevolking op arbeidsleeftijd, waarvan de stijging in de loop van de voorgaande
jaren reeds fors was vertraagd, liet in 1989 een daling zien. Die ommekeer is het
gevolg van een tweeledige ontwikkeling die reeds enige jaren aan de gang is.
Doordat de jaren na de eerste wereldoorlog door een hoge nataliteit gekenmerkt
waren, zijn er thans relatief veel mensen die de leeftijd bereiken waarop zij
verondersteld worden de arbeidsmarkt te verlaten - namelijk 60 jaar voor de
vrouwen en 65 jaar voor de mannen. Ten gevolge van de daling van het
geboortencijfer sedert het begin van de jaren zeventig, vermindert bovendien ook
het aantal jongeren dat de arbeidsleeftijd (namelijk 15 jaar) bereikt. Verwacht
wordt dat beide bewegingen zich de komende jaren zullen voortzetten, zodat het
matigende effect op de vraag naar arbeidsplaatsen dat van de bevolking op
arbeidsleeftijd uitgaat, nog sterker zal worden.

TABEL 5 - VRAAG NAAR EN AANBOD VAN ARBEIDSPLAATSEN

(veranderingen in duizenden eenheden per 30 juni)

Gemiddelden

1980·1983 1984-1987 1988 1989 r

1. Vraag naar arbeidsplaatsen (beroepsbevolking)

Invloed van
Bevolking op arbeidsleeftijd

12 520 -6

18
18

-11
29

-16
-40
-3

-30
-20

10
3

22
-8
30

-12
53
-2

-14
8

58
3

-4
18

-9
27

-10

45
-1

5
6

36
-2

8
12

-12
24

-26

14
-2

-15
-3
29
5

Bruto activiteitsgraad
Mannen .
Vrouwen . . .

Vervroegde- of tijdelijke-uittredingsregelingen

2. Aanbod van arbeidsplaatsen (werkgelegenheid)
Landbouw
Industrie
Bouwnijverheid
Verhandelbare diensten .
Overheid .
Grensarbeid (saldo)

3. Werkloosheid (1 - 2) 60 -40-20 -42

Bronnen Ministerie van Tewerkstelling en Arbeid, RVA, NIS.

De activiteitsgraad van de bevolking op arbeidsleeftijd bleef verder oplopen, zij
het in een iets trager tempo dan in 1988, en deed de vraag naar arbeidsplaatsen
met zowat 18.000 eenheden toenemen. Achter die totale stijging gaan echter
uiteenlopende ontwikkelingen voor mannen en vrouwen schuil. Net als de voor-
gaande jaren vertoonde de vrouwelijke activiteitsgraad een structurele vooruit-
gang die de trendmatige terugval van de mannelijke participatiegraad ruimschoots
goedmaakte.

Het effect van de brugpensioensteiseis en van de maatregel die oudere werklozen
onder bepaalde voorwaarden toestaat niet meer als werkzoekenden te worden
beschouwd, lijkt zijn hoogtepunt te hebben bereikt. Dientengevolge is het aantal
vervroegde uittredingen in 1988 en 1989 nauwelijks nog toegenomen. De volledi-
ge loopbaanonderbrekingen daarentegen zijn in twee jaar tijd meer dan verdub-
beid: in 1989 namen 18.000 personen aan die regeling deel, tegen 8.000 in 1987.

Het overheidsoptreden op de arbeidsmarkt beperkt zich niet tot programma's die
een inkrimping van de vraag naar arbeidsplaatsen op het oog hebben, maar
behelst evenzeer het rekruteringsbeleid van de overheid. Het aantal personen
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werkzaam in het kader van de speciale programma's die de parallelle circuits
vormen, vermeerderde met slechts 2.000 eenheden en kon het verlies van
4.000 arbeidsplaatsen in de traditionele circuits niet goedmaken. Laatstgenoemde
terugloop, die sedert 1982 vrijwel zonder onderbreking aan de gang is, was vooral
in het onderwijs geconcentreerd.

De groei van de werkgelegenheid in 1989 kwam dan ook uitsluitend voor rekening
van de bedrijven. Het aantal extra banen dat de bedrijven creëerden, beliep
46.000 eenheden, een cijfer vergelijkbaar met dat van het jaar voordien.

Ofschoon de uitbreiding van de werkgelegenheid in de verhandelbare diensten
niet meer het bijzonder hoge peil van 1988 haalde. bleef die bedrijfstak de
belangrijkste bron van nieuwe arbeidsplaatsen. Deze ontwikkeling bevestigt de
aanhoudende expansie van de werkgelegenheid in de commerciële diensten-
sector, die in vijf jaar tijd meer dan 11 pct. bedroeg. Ook de werkgelegenheid
in de bouwnijverheid gaf een nieuwe stijging met zowat 6.000 eenheden te zien.
In de industrie vertoonde het personeelsbestand voor het eerst sedert 1974 een
vermeerdering, die op 5.000 eenheden wordt geraamd.

Het beloop van de werkgelegenheid in de bedrijven is in feite afhankelijk van drie
belangrijke factoren : de economische groei en de produktiviteit, die samen het
totale werkgelegenheidsvolume bepalen, en de herverdeling van de arbeidstijd,
die het mogelijk maakt bij een zelfde werkgelegenheidsvolume een groter aantal
personen werk te verschaffen.

In tegenstelling tot sommige voorgaande jaren oefende de herverdeling van de
arbeidstijd, net als in 1988, geen beslissende invloed op het aanbod van arbeids-
plaatsen uit. De deeltijdarbeid bleef zich nochtans uitbreiden, vooral in de dien-
stensector, wat erop wijst dat de door de overheid gestimuleerde flexibilisering
van de arbeidsmarkt verder toeneemt. Het aantal personen dat een deeltijdse
betrekking aanvaardde om aan de werkloosheid te ontkomen, vermeerderde in
1989 immers nog met 20.000 eenheden tegen 22.000 in 1988, terwijl22.000 per-

TABEL 6 - TOEGEVOEGDE WAARDE, WERKGELEGENHEID EN PRODUKTIVITEIT IN DE BEDRIJVEN

(jaarlijkse veranderingspercenrages t.o. v. her voorgaande jaar)

Toegevoegde waarde .

Aantal tewerkgestelde personen .

1984-1987 1988 1989 r

2,2 5,2 5,0
0,4 1,7 1,5

-0,1 1,8 1,5
1,8 3,4 3,4
2,3 3,3 3,4

Aantal volledige arbeidsjaren

Toegevoegde waarde per tewerkgestelde persoon

Toegevoegde waarde per volledig arbeidsjaar .

Bronnen Ministerie van Tewerkstelling en Arbeid, NIS, RIZIV.

sonen voor een gedeeltelijke loopbaanonderbreking kozen tegen 15.000 in 1988.
Die structurele groei van de deeltijdarbeid ging evenwel gepaard met een veeleer
conjuncturele teruggang van de gedeeltelijke werkloosheid, die zich vooral in de
industrie en in de bouwnijverheid voordeed. De gedeeltelijke werkloosheid, die
de bedrijven in de mogelijkheid stelt hun personeelsbestand op peil te houden

.en terzelfder tijd de prestaties van een deel van hun arbeidskrachten tijdelijk in
te krimpen, trof in 1989 nog slechts zowat 37.000 personen, tegen respectlevelijk
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50.000 en 64.000 personen in 1988 en 1987. Per saldo zou de werkgelegenheid
uitgedrukt in volledige arbeidsjaren - een begrip dat het mogelijk maakt de
invloed van de deeltijdarbeid en de gedeeltelijke werkloosheid op het werkgele-
genheidsverloop uit te schakelen - in hetzelfde tempo zijn toegenomen als de
werkgelegenheid gemeten aan het aantal werkzame personen, namelijk met
1,5 pct.

Enkel het verloop van de economische activiteit en van de produktiviteit was
derhalve bepalend voor de creatie van arbeidsplaatsen in de bedrijven. Hoewel
de groei in 1989 gestaag was, werd zijn weldoende invloed op de werkgelegen-
heid getemperd door een vrij forse progressie van de zichtbare arbeidsproduktivi-
teit. Deze laatste, ongeacht of zij gemeten wordt in termen van toegevoegde
waarde per tewerkgestelde persoon of in termen van toegevoegde waarde per
volledig arbeidsjaar, steeg in 1988 en 1989 veel sneller dan in de voorgaande
jaren. Die recente ontwikkeling houdt wellicht verband met het conjunctuur-
verioop. Een groeiversnelling blijkt immers vaak gedeeltelijk te worden opgevan-
gen door een versnelde produktiviteitstoename. Zij zou tevens een weerspiegeling
kunnen zijn van het feit dat de activiteitsstijging zich minder op de dienstensector
heeft toegespitst, waar de produktiviteitswinst doorgaans geringer uitvalt dan in
de industrie en de bouwnijverheid.

Bij een slechts matige toename van de beroepsbevolking resulteerde de uitbrei-
ding van de werkgelegenheid in de bedrijven opnieuw in een teruggang van de
werkloosheid met 40.000 eenheden. Het aantal niet-werkende werkzoekenden
kwam daarmee in 1989 gemiddeld op 419.000 eenheden uit. In vijf jaar tijd is de
werkloosheid aldus met ongeveer 30 pct. afgenomen.

GRAFIEK 14 - VERBAND TUSSEN WERKLOOSHEIDSGRAAD EN PERCENTAGE OPENSTAANDE
BETREKKINGEN

(procenten van de beroepsbevolking per 30 juni)
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Gelet op het nog grote aantal werklozen hadden de bedrijven nauwelijks moeilijk-
heden mogen ondervinden om personeel in dienst te nemen. Nochtans blijken
zich in sommige delen van het land en in sommige bedrijfstakken, bijvoorbeeld
in de bouwnijverheid, ter zake problemen voor te doen. Zo'n relatieve discrepantie
tussen de vraag naar en het aanbod van arbeidsplaatsen is moeilijk nauwkeurig
te meten: enerzijds wordt de niet-voldane vraag naar arbeidsplaatsen vrij volledig
door de werkloosheidscijfers weergegeven, maar anderzijds is slechts een deel
van de niet-vervulde vacatures officieelopgetekend. Bovendien kan, op grond
van de toestand op de arbeidsmarkt, de verhouding tussen de gerapporteerde
vacatures en het totale aantalopenstaande betrekkingen zich van jaar tot jaar
wijzigen.

GRAFIEK 15 - WERKLOOSHEIDSGRAAD; INTERNATIONALE VERGELIJKING

(procenten van de beroepsbevolking)
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Afgezien van die tekortkomingen in de gegevensregistratie, zou een hoge werk-
loosheidsgraad normaliter gepaard moeten gaan met een laag percentage open-
staande betrekkingen, terwijl een aanzienlijk aantal niet-vervulde vacatures met
een gering aantal werklozen zou moeten samengaan. Die omgekeerde relatie, die
bekend staat onder de naam « Beveridge-curve », bleef in de loop van de laatste
twee decennia evenwel niet stabiel.

Het begin van de jaren zeventig was gekenmerkt door een geringe werkloosheid
en een hoog percentage openstaande banen. In 1975 liep de werkloosheid sterk
op, terwijl het aantal niet-vervulde vacatures tot een verwaarloosbaar peil terug-
viel. Hoewel de werkloosheid daarna tot in 1984 zonder onderbreking bleef
toenemen, gaf dit bijgevolg niet langer aanleiding tot een verdere inkrirnpinq van
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het aantalopenstaande arbeidsplaatsen. Sinds 1985 ging de geleidelijke teruggang
van de werkloosheid opnieuw gepaard met een stijging van het aantal niet-vervul-
de vacatures. Die toename, die slechts in 1987 werd onderbroken, blijkt boven-
dien zeer uitgesproken te zijn. Het in procenten van de beroepsbevolking uitge-
drukte aantalopenstaande arbeidsplaatsen benadert thans immers opnieuw het
historische maximum van 1970, terwijl de werkloosheidsgraad nog heel wat hoger
ligt dan aan het begin van het vorige decennium. Die groter wordende discrepan-
tie tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt zou haar oorsprong kunnen
vinden in de snel veranderende kwalificaties die het bedrijfsleven van zijn werkne-
mers vraagt, alsmede in een tekortschietende beroepsopleiding bij een deel van
de werkzoekenden.

De totale Belgische werkloosheidsgraad, die met het oog op internationale verge-
lijkingen werd gestandaardiseerd, is teruggelopen van 12,6 pct. in 1983 tot
9.7 pct. in 1989. Terwijl dat percentage aan het begin van het decennium nog
hoger lag dan het EEG-gemiddelde, valt het er momenteel nagenoeg mee samen.
Achter die convergentie gaan echter zeer uiteenlopende ontwikkelingen van de
mannelijke en de vrouwelijke werkloosheid schuil. Zo blijft het vrouwelijke werk-
loosheidspercentage, ondanks een forse terugval, veel hoger dan het EEG-gemid-
delde, terwijl de mannelijke werkloosheidsgraad in België lager ligt dan in de
Gemeenschap als geheel.

Niet alleen qua geslacht verschilt de structuur van de werkloosheid in België van
die in de overige EEG-landen, ook de duur vertoont een afwijkend beeld. Het

GRAFIEK 16 - PEIL EN DUUR VAN DE WERKLOOSHEID IN 1989 : INTERNATIONALE VERGELIJKING 1

(procenten van de beroepsbevolking)
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14 14

12 12

10 10

6 6
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FrankrijkVerenigde

staten
BRD 1 ltallè 1Verenigd

Koninkrijk
Nederland België

Bronnen EEG, OESO (totale werkloosheidsgraad), nationale bronnen (uitsplitsing naar de duur van de werkloosheid).

\ De uitsplitsing naar de duur berust op gegevens over 1988.
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aantal personen dat minder dan een jaar werkloos is, vertegenwoordigde in 1989
nog slechts 3,4 pct. van de beroepsbevolking, dat is minder dan bij de Europese
partnerlanden of in de Verenigde Staten. Het percentage van de langdurige
werkloosheid lag in België daarentegen veel hoger. Die aparte structuur vormt
een element van verstarring, in die zin dat de reïntegratie in het arbeidsproces
moeilijker en moeilijker wordt naarmate de inactiviteitsduur van de werklozen
toeneemt. Het voortbestaan van die aanzienlijke kern van langdurig werklozen in
België zou aldus een aspect kunnen zijn van de bestaande discrepantie tussen
vraag en aanbod op de arbeidsmarkt.

33





Internationale
vergelijking

3. PRIJZEN EN KOSTEN

3.1 CONSUMPTIEPRIJZEN EN ANDERE DEFLATOREN

Net als in het geheel van de EEG liet de prijsstijging in België in 1989 een
versnelling zien. Om diverse redenen liet die opwaartse beweging zich echter niet
overal even sterk gevoelen. Twee factoren dienen hier nader te worden toege-
licht.

Enerzijds zijn de prijsindexcijfers qua samenstelling en weging niet op dezelfde
manier opgebouwd. Zo zijn de hypothecaire rentelasten vrijwel alleen in het
Verenigd Koninkrijk, waar ze fors zijn opgelopen, in het indexcijfer opgenomen,
terwijl de eveneens opwaarts gerichte prijzen van de energieprodukten in het
Belgische indexcijfer meer gewicht in de schaal leggen dan elders.

Anderzijds gaven belastinghervormingen in de Bondsrepubliek Duitsland, Italië en
België aanleiding tot een verzwaring van de indirecte fiscaliteit, die een weerslag
heeft op de in het indexcijfer opgenomen prijzen, terwijl die belasting in Neder-
land en in mindere mate in Frankrijk werd verlicht.

Hoewel de gemiddelde prijsstijging zich in België nog steeds onder die in de EEG
bevond en van dezelfde orde van grootte was als die in de Bondsrepubliek
Duitsland, is de toestand er in de loop van het jaar toch ietwat op achteruitge-
gaan.

TABEL 7 - CONSUMPTIEPRIJZEN: INTERNATIONALE VERGELIJKING

(veranderingspercentages I. o. v. de overeenstemmende periode van hel voorgaande jaar)

België EEG BRD Frankrijk Italië Nederland Verenigd
Koninkrijk

1985 4,9 6,0 2,0 5,9 9,2 2,2 6,0
1986 1,3 3,5 -0,1 2,7 5,8 0,2 3,4
1987 . . . . . . . . . . . . . . . . 1,6 3,3 0,2 3,1 4,8 -0,4 4,2
1988 1,2 3,6 1,3 2,6 5,0 0,8 4,9
1989 ............ 3,1 5,1 2,8 3,5 6,3 1,1 7,8
1989 le kwartaal .............. 2,6 4,9 2,5 3,5 5,9 0,9 7,8

2" kwartaal 3,0 5,3 2,9 3,6 6,5 1,1 8,2
3e kwartaal 3,2 5,2 2,8 3,4 6,4 1,2 7,7
4e kwartaal 3,6 5,3 2,9 3,6 6,3 1,3 7,6

Bron EEG.

In termen van jaargemiddelde steeg het indexcijfer van de consumptieprijzen in
België tijdens het verslagjaar met 3,1 pct. Vergeleken met het zeer lage niveau
van het voorgaande jaar, namelijk 1,2 pct., ging de inflatievoet dus, met bijna
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2 procentpunten omhoog; 0,3 procentpunt hiervan kwam voor rekening van de
directe weerslag van de accijnsverhoging voor brandstoffen, tabak en alcohol. De
periode 1986 tot 1988 buiten beschouwing gelaten, was het evenwel sedert 1968
geleden dat een nog geringere inflatie werd opgetekend.

De inflatieversnelling deed zich voornamelijk bij de energieprodukten en de
levensmiddelen voor. De energieprijzen die, door hun daling tussen 1986 en 1988,
in hoge mate de inflatie mede hadden afgeremd, gingen opnieuw stijgen naar
aanleiding van het herstel van de wereldprijzen voor primaire energie - gevolg
van een levendige vraag en van de dollarklim - en van de op 1 januari en
4 augustus van kracht geworden accijnsverhoging.

Categorieën van
consumptieprijzen

Na twee jaar van stabiliteit stegen de consumptieprijzen voor levensmiddelen;
enerzijds beïnvloedde de appreciatie van de dollar de invoerprijzen en anderzijds
schoten de produktieprijzen van de binnenlandse land- en tuinbouw, die over een
periode van vier jaar met 10 pct. waren teruggelopen, vrij fors de hoogte in. De

TABEL 8 - CONSUMPTIEPRIJZEN: BELANGRIJKSTE CATEGORIEEN

Iveranderingspercentages t. o. v. de overeenstemmende periode van het voorgaande jaar)

Algemeen Energie- Levens- Overige Diensten Huurprijzen
indexcijfer produkten middelen produkten

---

1985 . . . . . . . . . . . . 4,9 5,4 3,4 5,9 4,7 5,0
1986 1,3 -19,6 1,9 5,6 5,2 3,7
1987 1,6 -6,9 -0,4 3,7 3,1 4,3
1988 . . . . . . . . . . 1,2 -3,4 2,5 1,5 3,6
1989 3,1 6,5 3,1 2,5 2,6 3,7
1989 1e kwartaal 2,6 2,9 1,8 2,8 2,5 4,1

2e kwartaal 3,0 7,5 2,4 2,5 2,4 3,6
3e kwartaal 3,2 6,0 3,7 2,4 2,8 3,7
4e kwartaal 3,6 9,7 4,5 2,4 2,5 3,4

Bron MEZ.

tijdens de voorgaande jaren opgetekende prijsdaling voor dierlijke produkten
leidde tot een inkrimping van het totale aanbod, die zich in het EEG-vlak sterker
liet gevoelen dan in België; die vermindering van het aanbod had een prijsstijging
tot gevolg.

In weerwil van de opstoot van het inflatiecijfer, het forse aantrekken van de
bouwprijzen en, meer nog, het zeer sterk opwaarts gericht zijn in bepaalde grote
steden van de prijzen voor woningen op de secundaire markt, is de stijging van
het indexcijfer van de huurgelden niet versneld. Dit op het eerste gezicht para-
doxale beloop kan worden verklaard door het feit dat in geval van nieuwe
huurders het indexcijfer waarschijnlijk slechts gedeeltelijk rekening houdt met de
effectieve herziening van de contracten. Krachtens een wet van 22 decem-
ber 1989 worden de niet-commerciële en vóór 31 december 1990 vervallen huur-
contracten met een jaar verlengd.

De deflatoren andere dan die van de particuliere consumptie, namelijk de deflato- Andere deflatoren

ren van de overheidsconsumptie, de bruto kapitaalvorming en de buitenlandse
handel, stegen eveneens forser dan tijdens het voorgaande jaar.
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Bezoldiging per
werknemer

TABEL 9 - PRIJZEN VAN DE BUITENLANDSE HANDEL

(veranderingspercentages t. O. v. het voorgaande jaar)

Uitvoer van goederen en diensten

1986 1987

-8,2 -3,6

-12,2 -4,3

( -7,6) (-5,0)

4,5 0.7

1988 1989 r

2,8

2.7

6,8

6,8Invoer van goederen en diensten
p.rn. Gewogen gemiddelde koers van de vreemde

valuta's . (-0,1)

0,1

( -0,2)

Ruilvoet

Bronnen NIS, NBB

Vooral de in- en uitvoerprijzen trokken krachtig aan. Na gedurende enkele jaren
te zijn teruggelopen of slechts in beperkte mate te zijn gestegen, gingen beide
prijzen in 1989 met 6,8 pct. omhoog; de ruilvoet bleef dan ook stabiel.

3.2 LOONKOSTEN
EN ANDERE BINNENLANDSE KOSTENBESTANDDELEN

De opleving van de inflatie droeg in 1989, via de toepassing van het indexerings-
mechanisme, in belangrijke mate bij tot de versnelling van de nominale loonstij-
ging in de bedrijven.

Ook de C.A.O.-Ioonstijgingen speelden in dit opzicht een rol. De totale kosten
van het Centraal Akkoord en van de sectorale onderhandelingen worden voor de
periode 1989-1990 op 3,5 à 4 pct. van de loonsom geraamd, waarvan 2 pct. voor
1989.

TABEL la - LOONKOSTEN IN DE BEDRIJVEN 1

(veranderingspercentages t.o. v. het voorgaande jaar)

Bezoldiging per werknemer voor een volledig arbeidsjaar

Verhoging ten gevolge van
Indexeringen .
C.A.O.-Ioonstijgingen
Sociale-zekerheidsbijdragen van de werkgevers 2

1986 1987 1988 1989 r

3.7 3,2 1,9 5,3

2,2 1,2 1,1 2.7
1,4 1,0 2,0

0,2 0,1 -0,1

1,3 0,4 -0,1 0,5Overige factoren 3

Bron NBB.

1 Privé- en overheidsbedrijven,

2 Met uitzondering van de « indexsprongen » in 1985 en 1987, die aan de rubriek « Indexeringen » werden toegerekend.

3 Onder meer de wage drift, de diverqentie tussen de geraamde en de werkelijke loonindexering, en de vergissingen en de weglatingen.

Wat de « wage drift» betreft, lijken in 1989 twee tegengestelde factoren aan het
werk te zijn geweest. Enerzijds oefende de uitbreiding van de werkgelegenheid,
vooral ten gevolge van het in dienst nemen van jonge werknemers. net als in
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1988, een neerwaartse invloed op het gemiddelde loon uit, maar anderzijds bracht
de schaarste aan arbeidskrachten in bepaalde segmenten van de arbeidsmarkt een
opwaartse druk op de lonen teweeg.

AI bij al ging de bezoldiging per werknemer, uitgedrukt in volledige arbeidsjaren,
in de bedrijven met 5,3 pct. naar omhoog, tegen 1,9 pct. in 1988.

Gaat men uit van de loonsom per werknemer in de verwerkende nijverheid Internationale

- waartoe ongetwijfeld het grootste gedeelte van het exporterende bedrijfsleven vergelijking

kan worden gerekend - dan viel de stijging van de loonkosten in België, volgens
EEG-ramingen, hoger uit dan het gewogen gemiddelde voor de vijf belangrijkste
Europese handelspartners. Dit was vooral toe te schrijven aan het feit dat de
loonkosten in de Bondsrepubliek Duitsland, Nederland en Frankrijk trager oplie-
pen. In vergelijking met de zeven belangrijkste handelspartners namen de loon-
kosten in België eveneens forser toe. Na omrekening van al deze kosten in een
gemeenschappelijke munt, met name de Belgische frank, week de ontwikkeling
in België, ten gevolge van de dollarappreciatie, niet langer van die bij de zeven
belangrijkste concurrenten af.

De internationale vergelijking van de loonkosten is een van de beoordelings-
elementen die in de wet van 6 januari 1989 ter vrijwaring van het nationale
concurrentievermogen zijn vastgelegd. Die wet stipuleert dat dit concurrentiever-
mogen wordt bedreigd wanneer de uitvoerprestaties en ten minste één van de
overige vier vermelde evaluatiecriteria - de loonkosten per werknemer in de
privé-sector, de financiële kosten, de energiekosten en bepaalde structurele deter-
minanten van het concurrentievermogen - een achteruitgang te zien geven ten
opzichte van het basisjaar 1987. Elk criterium wordt in relatieve termen berekend,
dit wil zeggen in vergelijking met de toestand van de belangrijkste handelspartners
van de BLEU. Naargelang van het in aanmerking genomen criterium, gaat het
om een groep van vijf Europese landen of om diezelfde zone uitgebreid met de
Verenigde Staten en Japan.

TABEL 11 - LOONKOSTEN PER WERKNEMER IN DE VERWERKENDE NIJVERHEID 1 :

INTERNATIONALE VERGELIJKING

Iveranderingspercentages t.o. v. het voorgaande jaar)

1986 1987 1988 1989 Wegingen 2

Belgische franken Nationale Wissel- Belgische
munt koers franken

België 5,9 4,4 3,1 5,7 5,7

Vijf belangrijkste Europese han-
delspartners 2,3 2,0 5,4 5,0 5,1 (84,6)

Zeven belangrijkste handelspart-
ners -0,1 0,1 5,4 4,9 0,8 5,7 (100,0)

BRD .............. 5,6 4,4 4,4 3,7 0,1 3,8 (31,0)
Nederland 3,7 3,5 3,0 2,2 -0,1 2,1 (10,7)
Frankrijk ........... 2,4 -0,3 3,3 4,2 0,1 4,3 (23,3)
Verenigd Koninkrijk -9,1 -0,2 14,0 9,5 -1,3 8,1 (11,4)
Italië ......... 3,3 1,0 6,0 9,8 1,7 11,7 (8,2)
Verenigde Staten -23,1 -15,0 0,7 3,8 7,1 11,2 (10,4)
Japan 8,7 -0,8 16,0 4,8 -0,2 4,6 (5,0)

Bronnen EEG. OESO.

1 Loonsom per werknemer, niet omgerekend in volledige arbeidsjaren.

2 Deze gewichten, gebaseerd op het IMF-model inzake het concurrentievermogen, houden rekening met het aandeel van elk land in de
Belgische in- en uitvoer en met het gewicht van elk van die landen als concurrent van België op derde markten.
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Loonkosten per
eenheid produkt

Het concurrentievermogen wordt ieder jaar door de Centrale Raad voor het
Bedrijfsleven geëvalueerd; nadien volgt een overleg tussen de regering en de
sociale' partners. Als na afloop van die onderzoeken blijkt dat het Concurrentiever-
mogen in de hierboven beschreven zin bedreigd wordt, kan de regering een met
redenen omklede verklaring aan de wetgevende kamers richten, die op hùn beurt
deze vaststelling met een stemming kunnen bevestigen. De regering beschikt dan
over de nodige bevoegdheid om, via een in de Ministerraad overlegd Koninklijk
Besluit, corrigerende maatregelen te treffen, onder meer in het vlak van de
vorming van de loonkosten en de fiscaliteit van de bedrijven.

De wet bepaalt bovendien dat er in buitengewone omstandigheden, zoals een
drastische wijziging van de wisselkoersen, een spoedprocedure op gang kan
worden gebracht.

Uit nog voorlopige gegevens kan worden afgeleid dat het concurrentievermogen
in 1989 gevrijwaard zou zijn gebleven. Volgens op OESO-gegevens gebaseerde
ramingen zou het marktaandeel van de BLEU intact zijn gebleven, terwijl de vijf
Europese handelspartners gemiddeld marktaandelen zouden hebben verloren.
Zoals reeds gezegd, hield het verloop van de loonsom per werknemer in de
verwerkende nijverheid -. het gegeven dat de Centrale Raad voor het Bedrijfsle-
ven tot op heden als de beste benadering van het verloop van de loonsom in
de privé-sector gehanteerd heeft - in België, uitgedrukt in gemeenschappelijke
munt, gelijke tred met de gemiddelde stijging bij de zeven belangrijkste partner-
landen. Dit parallellisme zou ook voor de loonkosten van de gezamenlijke privé-
sector gelden, zoals blijkt uit de onlangs door de OESO gepubliceerde statistie-
ken. Wat de financiële kosten betreft, was 1989 gekenmerkt door een gunstiger
ontwikkeling van de korte-termijnrente in België. De lange rente daarentegen liep
in ons land ietwat sneller op. Onder de structurele determinanten nam de
brutovorming, door de bedrijven, van vast kapitaal in de vorm van uitrustingsgoe-
deren in 1989 in België sneller toe dan bij elk van onze vijf belangrijkste Europese
handelspartners.

Hoewel in de wet van 6 januari 1989 het verloop van de produktiviteit niet
uitdrukkelijk als criterium vermeld staat, moet er nochtans rekening mee worden

TABEL 12 - PRODUKTIVITEIT EN LOONKOSTEN IN DE VERWERKENDE NIJVERHEID:
INTERNATIONALE VERGELIJKING

(veranderingspercentages t,o. v. het voorgaande jaar)

Produktiviteit per werknemer Loonkosten per eenheid produkt
(Belgische franken)

1986 1987 1988 1989 1986 1987 1988 1989
--- --- --- --- --- --- --- ---

België 0,5 4,0 5,8 4,4 5,4 0,4 -2,6 1,2

Vijf belangrijkste Europese handels-
partners 1,1 2,9 5,0 4,3 1,3 -0,8 0,4 0,8

Zeven belangrijkste handelspartners 1,1 3,1 4,7 4,1 -1,0 -2,8 0,7 1,5

BRD -1,1 0,9 4,2 3,9 6,8 3,4 0,2 -0,1
Nederland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -0,9 1,4 4,0 4,0 4,7 2,1 -1,0 -1,9
Frankrijk 3,2 3,7 6,4 5,0 -0,8 -3,9 -2,9 -0,7
Verenigd Koninkrijk ........... 2,1 6,5 5,5 5,1 -10,9 -6,3 8,1 2,9
Italië 4,6 4,9 4,3 2,7 -1,2 -3,7 1,6 8,5
Verenigde Staten 1,9 2,9 1,9 2,5 -24,5 -17,4 -1,2 8,6
Japan .. -1,3 7,6 6,8 4,3 10,1 -7,8 8,6 0,3

Bronnen EEG. OESO. NBB
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gehouden om de uiteindelijke invloed van de loonkostenontwikkeling op het
verloop van de kostprijs van de bedrijven in te schatten. In 1989 nam de
produktiviteit in België in vrijwel hetzelfde tempo toe als gemiddeld bij de
belangrijkste handelspartners. Derhalve levert een internationale vergelijking van
de ontwikkeling van de loonkosten per eenheid produkt voor het verslagjaar een
soortgelijk resultaat op als het naast elkaar leggen van het verloop van de
loonkosten per werknemer. De resultaten van het Verenigd Koninkrijk en vooral
Italië en de Verenigde Staten zijn evenwel minder goed dan die van België, terwijl
die van drie buurlanden - de Bondsrepubliek Duitsland, Nederland en Frank-
rijk - alsook die van Japan, beter uitvallen.

Voor het geheel van de Belgische privé- en overheidsbedrijven lag de produktivi-
teitswinst met 3,6 pct. beneden het resultaat van de verwerkende nijverheid. De
loonkosten per eenheid produkt namen er bijgevolg met 1,7 pct. toe en wakker-
den, in tegenstelling tot 1988 toen zij een neergang lieten zien, op hun beurt de
inflatie aan. Rekening houdend met het relatieve aandeel van de loonkosten in
de totale kosten, zou hun bijdrage tot de inflatie evenwel slechts 0,5 procentpunt
hebben bedragen.

Net als de loonkosten per eenheid produkt lieten ook de - in 1988 teruggelo-
pen - indirecte belastingen min subsidies in het verslagjaar een stijging zien. Die
relatief ingrijpende toename was het gevolg van een accijnsverhoging in het kader
van de fiscale hervorming, van de weerslag daarvan op de BTW en van het
stabiel blijven van de subsidies, die in 1988 sterk waren toegenomen. De stijging
per eenheid produkt van de overige kostenbestanddelen, het zogenaamde bruto
exploitatieoverschot van de hele economie, is daarentegen, hoewel zij aanzienlijk
bleef, ietwat vertraagd.

TABEL 13 - BINNENLANDSE KOSTEN

(veranderingspercenrages r. o. v. her voorgaande jaar)

1986 1987 1988 1989 r

0,8 -1,0 2,0

11,3 -1,4 7,3

2,5 7,0 5,4

2,0 1,9 3,8

Loonkosten per eenheid produkt 1 2,8

Indirecte belastingen min subsidies per eenheid produkt 0,9

Bruto exploitatieoverschot per eenheid produkt 4,0

3,5BBP

Bronnen NIS. NBB

1 In tegenstelling tot tabel 12 gaat het hier om de hele economie.

Alles samen versnelde de deflator van het BBP, die per definitie overeenstemt
met die van de totale binnenlandse kosten, op jaarbasis met nagenoeg 2 procent-
punten.
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ru Parttculler en en vennoolschappen

~ Nettolening aan het buitenland 16

4. REKENING VAN DE GROTE BINNENLANDSE
SECTOREN

4.1 SYNTHESE

De ontwikkeling van de netto financieringsbehoeften of -vermogens van de grote
sectoren van de economie zette in 1989 haar tendens van de jongste jaren voort.
Tot het BNP gerelateerd, liep het netto financieringsvermogen van de particulie-
ren en de vennootschappen met 0,9 pct. van het BNP terug. De netto financie-
ringsbehoefte van de overheid liet een vergelijkbare daling zien. De nettolening
aan het buitenland, die met het financieringssaldo van het geheel van de binnen-
landse sectoren overeenstemt, veranderde dan ook nauwelijks.

GRAFIEK 17 - NETTO FINANCIERINGSBEHOEFTE (-) OF -VERMOGEN (+) VAN DE GROTE
SECTOREN VAN DE ECONOMIE 1

(procenten van her BNP)
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Bron NIS.

1 Met inbegrip van de kredietverlening en de participaties van de overheid.
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Teneinde het externe saldo in evenwicht te houden, dient tegenover de netto
financieringsbehoefte van de overheid een even groot netto financieringsvermo-
gen van de particulieren en de vennootschappen te staan. Dit vermogen is,
afgezien van kapitaaloverdrachten , per definitie gelijk aan de brutobesparingen
verminderd met de investeringen. In België lag het overheidstekort op een veel
hoger peil dan in de andere Europese landen, maar de particulieren en de
vennootschappen hadden er ook een groter financieringsvermogen opgebouwd.

TABEL 14 - FINANCIERINGSVERMOGEN EN -BEHOEFTEN: INTERNATIONALE VERGELIJKING 1

(procenten van het BNP)

1970-1979 1980-1987 1988 1989 r

Particulieren en vennootschappen

Brutobesparingen

België
EEG .
Verschil

22,8 21,6 23,5 24,9
21,5 20,8 20,8 20,9
+ 1,3 +0,8 +2,7 +4,0

18,3 13,6 16,1 18,0
20,3 17,4 17,9 18,7
-2,0 -3,8 -1,8 -0,7

5,4 8,6 7,9 7,3
2,4 4,6 3,7 2,7

+3,0 +4,0 +4,2 +4,6

Bruto kapitaalvorming

België
EEG .
Verschil

Netto financieringsvermogen 2

België
EEG
Verschil

Overheid

Netto financieringsbehoefte

België .
EEG .
Verschil

-5,0 -10,0 -7,0 -6,5
-2,2 -4,5 -3,4 -2,6

-2,8 - 5,5 -3,6 -3,9

Buitenland

Nettolening

België
EEG
Verschil

0,4
0,2

+0,2

-1,4
0,1

-1,5

0,9
0,3

+0,6

0,8
0,1

+0,7

Bronnen OESO. NIS

1 Teneinde die vergelijking rnoqefijk te maken, is bij het opstellen van de in de tabel voorkomende gegevens geen rekening gehouden
met de kredietverlening en de participaties van de overheid.

2 Inclusief kapitaaloverdrachten.

Aan het begin van de jaren tachtig was dat vooral toe te schrijven aan de relatief
zwakke bruto kapitaalvorming. De jongste jaren zijn de brutobesparingen van de
Belgische particulieren en vennootschappen zich daarentegen gaan herstellen,
waardoor deze laatste een groot deel van hun achterstand inzake investeringen
hebben kunnen wegwerken, zonder dat dit een ingrijpende wijziging in hun
financieringsvermogen heeft teweeggebracht.

Die toename van de brutobesparingen van de Belgische particulieren en vennoot-
schappen is toe te schrijven zowel aan de groei van het aandeel van het
beschikbare inkomen van de vennootschappen, dat per definitie integraal wordt
gespaard, als, meer recentelijk, aan de opnieuw stijgende tendens van de spaar-
quote van de particulieren.
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4.2 PARTICULIEREN EN VENNOOTSCHAPPEN

4.21 Inkomens en bestedingen van de particulieren

1989 r

De particulieren trokken profijt van de economische expansie die hun belangrijk-
ste inkomensbron, namelijk het arbeidsinkomen, in tweeërlei opzicht heeft ge-
voed. Zowel de werkgelegenheid van de loon- en salaristrekkers en de zelfstandi-
gen als hun gemiddelde inkomen waren immers opwaarts gericht.

Inkomens

Zo is de in 1989 op 6,8 pct. geraamde toename van de lonen en salarissen in
de sector van de bedrijven tegelijkertijd de resultante van een vermeerdering van
de bezoldiging per volledig arbeidsjaar met 5,3 pct. en van een in dezelfde
eenheid uitgedrukte uitbreiding van de gesalarieerde werkgelegenheid met
1,4 pct. In de overheidssector viel de stijging - 4,3 pct. - lager uit doordat de
gemiddelde vergoeding minder sterk toenam dan in de sector van de bedrijven
en doordat het aantal salaris- en pensioentrekkers ten laste van de overheid
stabiel bleef. Deze stabiliteit is het resultaat van een 'Iichte teruggang van het
personeelsbestand en een vrijwel even grote stijging van het aantal gepensioneer-
den. AI bij al is de groei van de gezamenlijke lonen en salarissen ten opzichte
van het voorgaande jaar duidelijk versneld.

Het ondernemersinkomen van de zelfstandigen is er ook op vooruitgegaan, en
meer dan in 1988. Die ontwikkeling ging gepaard met een sterkere aangroei van
het aantal zelfstandigen: 2 pct. tegenover gemiddeld 1 pct. tijdens de voorgaan-
de vijf jaar. Bovendien heeft de huidige fase van hoogconjunctuur het gemiddelde
ondernemersinkomen wellicht gunstig beïnvloed.

TABEL 15 - INKOMENS VAN DE PARTICULIEREN TEGEN WERKELIJKE PRIJZEN

(verandenngspercentages t.O. v. het voorgaande jaar)

1986

1. Primair bruto-inkomen

Arbeidsinkomen
Lonen en salarissen

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

Ondernemersinkomen van zelfstandingen

Inkomen uit vermogen .

2. Lopende overdrachten 1

3. Beschikbaar inkomen (1 - 2) .
p. m. Tegen vaste prijzen

1987 1988

3,0 4,7
2,6 4,0
2,2 3,3
4,5 7,0
4,2 7,4
3,3 -2,9
2,9 5,6
1,5 4,0

7,2
6,7
6,3
8,4
9,0
1,6
7,8
4,6

Bronnen NIS, NBB.

1 Het gaat om netto-overdrachten, d.w.z. het verschil tussen betaalde en ontvangen bedragen.

De aanwas van het inkomen uit vermogen, een andere component van het
primaire bruto-inkomen, versnelde ten opzichte van het voorgaande jaar, In 1989
weerspiegelde hij meer bepaald de invloed van het aantrekken van de korte rente
in de loop van het jaar en de toename van de gerepatrieerde opbrengsten uit
beleggingen en investeringen in het buitenland,

Alles samen versnelde het groeitempo van het primaire bruto-inkomen van de
particulieren - dat is het inkomen dat de particulieren als vergoeding. voor hun
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bijdrage aan het produktieproces ten deel valt - in nominale termen van 4,7 pct.
in 1988 tot 7,2 pct. Dit verschil is vooral toe te schrijven aan de versnelling van
de inflatie in 1989. In reële termen is het stijgingstempo van het primaire
bruto-inkomen van de particulieren van 3,1 pct. in 1988 tot 4 pct. opgelopen.

Aangezien de stijging van de netto aan de overheid en het buitenland betaalde
lopende overdrachten zeer bescheiden was, nam het inkomen waarover de
particulieren uiteindelijk konden beschikken ietwat sterker toe dan hun primaire
bruto-inkomen.

Dit verloop kan grotendeels worden verklaard door de matige stijging - minder
dan 1 pct. - van de directe belastingen. De fiscale druk op de inkomens van
de particulieren liep inderdaad terug ten gevolge van nieuwe maatregelen inzake
de personenbelasting, vervat in de wet van 7 december 1988; zij zullen verder
nader worden toegelicht. Zelfs als men rekening houdt met de sociale bijdragen,
waarvan de groei gelijke tred hield met die van het arbeidsinkomen, stelt men
vast dat de verlichting van de totale fiscale en parafiscale druk op de inkomens
van de particulieren zich in 1989 scherper aftekende. Zodoende was die druk
nauwelijks zwaarder dan aan het begin van het decennium.

De van de overheid ontvangen overdrachten van hun kant stegen met 4,5 pct.
Het effect van de extra uitgaven voortvloeiend uit maatregelen voor de minst-
begunstigde sociale lagen van de bevolking werd afgezwakt door een beperkte
toename van de sociale uitkeringen, die onder meer door een inkrimping van de
werkloosheid werden gedrukt.

De aan het buitenland betaalde netto-overdrachten, die onder andere de aan
ingezetenen van niet-aangrenzende landen uitbetaalde salarissen en pensioenen
en de geldovermakingen van buitenlandse werknemers naar hun land van her-
komst omvatten, vielen iets hoger uit dan in 1988.

Door het samenspel van al deze factoren nam het beschikbare inkomen van de
particulieren met 7,8 pct. toe. In reële termen beliep de aan de hand van de
deflator van de particuliere consumptie - die minder vlug steeg dan de BNP-
deflator - gecorrigeerde groei van het beschikbare inkomen in 19894,6 pct. Die
aanwas van de koopkracht, de grootste van het afgelopen decennium, kan ten
belope van 0,6 procentpunt aan de invloed van de fiscale hervorming worden
toegesch reven.

TABEL 16 - SYNTHESE VAN DE VERRICHTINGEN VAN DE PARTICULIEREN

(procenten van het BNP)

1970·1974 1975-1979 1980·1983 1984·1987 1988 1989 r

Beschikbaar inkomen ......... 74,5 76,6 79,8 77,5 76,1 75,6

Consumptie . . . . . . . . ........ 60,0 61,7 65,5 65,8 64,0 63,0

Brutobesparingen 14,5 14,9 14,3 11,7 12,0 12,6
p.m. Brutobesparingen in pct. van

het beschikbare inkomen (19,5) (19,4) (17,9) (15,1) (15,8) (16,6)
Kapitaaloverdrachten 0,6 0,3 0,1
Bruto kapitaalvorming . . . . . . . . . . 7,0 8,5 5,5 4,6 5,7 6,5

Netto financieringsvermogen 8,2 6,7 8,8 7,2 6,4 6,1

Bron: NIS.
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Financierings-
vermogen

Inkomens

Toch liep het aandeel van het beschikbare inkomen van de particulieren in het
BNP in 1989 opnieuw terug. Hun consumptie, die nochtans stevig bleef, boette
nog meer aan belang in. De particuliere brutobesparingen lieten dan ook een
hersteloptekenen, namelijk van 12 tot 12,6 pct. van het BNP. De bestedingen
van de particulieren aan hun bruto kapitaalvorming, voornamelijk in woningen,
groeiden opnieuw krachtig. In procenten van het BNP liepen zij tot 6,5 pct. op,
tegen 4,3 pct. zes jaar eerder; toch blijven ze nog onder het aan het einde van
de jaren zeventig bereikte peil. Die bestedingen groeiden forser aan dan de
brutobesparingen, zodat het netto financieringsvermogen van de sector lichtjes
terugviel.

4.22 Inkomens en bestedingen van de vennootschappen

Het bruto exploitatieoverschot van de vennootschappen ging in 1989 opnieuw
fors de hoogte in - met 10,4 pct. -, maar toch minder dan het voorgaande
jaar. Die ontwikkeling in 1989 houdt vooral verband met de toename van de
eindverkopen tegen vaste prijzen, die op de binnenlandse markt 5,8 pct. bedroeg
en bij de uitvoer 8 pct., rnaar ook met de verruiming van de winstmarge per
eenheid produkt: de verkoopprijzen, vooral op de uitvoermarkt, stegen iets
sneller dan de gemiddelde kostprijzen, die vooral door de importprijzen naar
omhoog gingen. Aan de andere kant handhaafden de ontvangen subsidies zich
op het niveau van 1988. In dat jaar waren de ontvangen toelagen sterk aange-
zwollen ten gevolge van verschuivingen in de tijd bij het uitbetalen van bepaalde
subsidies.

TABEL 17 - INKOMENS VAN DE VENNOOTSCHAPPEN TEGEN WERKELIJKE PRIJZEN

Iveranderingspercentages t. o. v. het voorgaande jaar)

1986 1987 1988 1989 r

16,3 11,2
9,0 3,9
6,8 7,0

20,7 -0,4
16,6 10,4

32,8 0,9
12,2 13,5
8,1 2,6

13,4 16,5

1. Bruto exploitatieoverschot vóór subsidies 9,3 4,0
Winstmarge per eenheid 4,6 -1,7
Eindverkopen tegen vaste prijzen 4,5 5,8

2. Ontvangen subsidies ........ 2,0 -13,8
3. Bruto exploitatieoverschot (1 + 2) 8,7 2,6
4. Aan andere sectoren uitgekeerd netto-inkomen uit

vermogen -9,4 -1,7
5. Primair bruto-inkomen (3 - 4) ......... 15,3 3,9
6. Belastingen ................ 5,9 4,6
7. Beschikbaar inkomen (5 - 6) . . . . . . . . 18,3 3,6

Bronnen NIS, NBB.

Het beschikbare inkomen van de vennootschappen ging er nog sterker op
vooruit. Enerzijds nam het aan de andere sectoren uitgekeerde netto-inkomen uit
vermogen nauwelijks toe: de in 1988 bijzonder krachtige stijging van de uitge-
keerde dividenden vertraagde en de betalingen van netto-interesten zouden zijn
teruggelopen ingevolge de verbeterde financiële situatie van de vennootschappen.
Anderzijds viel de stijging van de belastingen zeer gering uit in vergelijking met
de ontwikkeling van het primaire bruto-inkomen. De afwijking tussen het verloop
van beide variabelen die, op 1982 en 1987 na, gedurende het hele decennium
kon worden vastgesteld, wijst op een verlichting van de fiscale druk op de
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inkomens van de vennootschappen. In 1989 werd de kloof nog verbreed, vooral
doordat de vennootschappen - zoals verderop zal worden besproken - in
toenemende mate gebruik maakten van de bestaande mogelijkheden tot fiscale
aftrek.

De bruto kapitaalvorming van de vennootschappen groeide nog sneller dan hun
beschikbare inkomen. Bijgevolg kromp hun netto financieringsvermogen, voor het
derde opeenvolgende jaar, in geringe mate in.

Het beschikbare inkomen van de vennootschappen neemt sedert 1982 gestaag
toe. Die ontwikkeling kwam aanvankelijk tot uiting in een herstel van de financiële
toestand in die sector en, sedert twee jaar, in een zeer forse opgang van zijn
bruto kapitaalvorming. Het aandeel van deze laatste in het BNP stond in 1989
opnieuw op nagenoeg hetzelfde peil als aan het begin van de jaren zeventig. Er

TABEL 18 - SYNTHESE VAN DE VERRICHTINGEN VAN DE VENNOOTSCHAPPEN

(procenren van her BNP)

1970·1974 1975-1979 1980-1983 1984-1987 1988 1989 r

11,5 12,4

1,6 1,1

10,4 11,4

2,6 2,1

Beschikbaar inkomen .. 9,0 7,0 7,2 10,0

Kapitaaloverdrachten 1 1,0 1.7 3,3 2,5

Brutovorming van vast kapitaal 11,8 9,2 8,6 8,5

Netto financieringsbehoefte ( -) of
vermogen (-t-) . . . . . . . . -1,8 -0,5 1,9 4,0

Bron NIS.

1 Met inbegrip van de kredietverlening en de participaties van de overheid.

zij op gewezen dat de vennootschappen in die periode, wegens hun relatief
geringe besparingen, geen netto financieringsvermogen ten belope van 2 pct. van
het BNP lieten optekenen, maar integendeel een financieringsbehoefte van dezelf-
de orde van grootte.

4.23 Financiële rekening van de particulieren en de vennootschappen

Net ais het voorgaande jaar voerden de particulieren en de vennootschappen
- waarvan het gezamenlijke financiële gedrag aan de hand van de beschikbare
statistieken niet afzonderlijk kan worden geanalyseerd - zowel hun vorming van
activa als hun nieuwe financiële verplichtingen in de eerste tien maanden van
1989 fors op : eerstgenoemde stegen van fr. 974 miljard in 1988 tot fr. 1.191 mil-
jard en laatstgenoemde van fr. 469 tot fr. 667 miljard. Per saldo nam het finan-
ciële overschot van de particulieren en de vennootschappen in de eerste tien
maanden van 1989 lichtjes toe tot fr. 524 miljard. In procenten van het BNP liet
het voor het derde opeenvolgende jaar een teruggang zien, zoals reeds bij de
analyse van de inkomens, de overdrachten en de bestedingen van die twee
sectoren samen is vastgesteld. Het aan het begin van de jaren tachtig zeer
krachtige groeitempo van de netto financiële activa van de particulieren en de
vennootschappen bleef derhalve afzwakken tegen de achtergrond van een ster-
kere expansie van het reële vermogen.

De zeer omvangrijke financiële stromen van de jongste twee jaar zijn zeker toe
te schrijven aan de krachtige opleving van de economische groei alsook aan het
feit dat zowel de directe investeringen van Belgische bedrijven in het buitenland
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TABEL 19 - FINANCIELE REKENING VAN DE PARTICULIEREN EN DE VENNOOTSCHAPPEN

(miljarden franken)

Eerste tien maanden

1987 1988 1988 1989·

1. Vorming van financiële activa 941 1.167 974 1.191
In Belgische franken ............. 532 541 398 431
In vreemde valuta's 143 235 228 343
Overige activa 1 . . . . . . . . . . 266 391 3492 4172

2. Nieuwe verplichtingen . ............ 352 638 469 667
Particulieren 132 138 116 149
Vennootschappen en eenmanszaken 220 499 353 518

3. Netto financieeloverschot (1 - 2)3 . ........ 589 529 505 524

Bron NBB.

1 Activa waarvan de indeling in Belgische franken en in vreemde valuta's niet bekend is of geen zin heeft. Het betreft hoofdzakelijk
de directe investeringen van de vennootschappen In het buitenland, het saldo van de verrichtingen van de financiële instellingen alsook
de vergissingen en weglatingen in de betalingsbalans van België.

2 Exclusief de netto handelsvorderingen op het buitenland.

3 Op een statistische afwijking na, stemt dit overeen met het netto financieringsvermogen van de parneutteren en de vennootschappen,
m.a.w. het saldo van hun inkomens, bestedingen en overdrachten.

als van buitenlandse bedrijven in België zich bleven ontwikkelen, ongetwijfeld
gestimuleerd door het vooruitzicht op de grote Europese markt van 1993. Het
aanzwellen van de schulden- en activastromen was echter eveneens een gevolg
van de vermenigvuldiging van financiële transacties die niet rechtstreeks in

GRAFIEK 18 - FINANCIELE REKENING VAN DE PARTICULIEREN EN DE VENNOOTSCHAPPEN

(procenten van het BNP)

Vorming van financiële activa
Nieuwe verplichtingen
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Bron: NBB.
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verband stonden met een of andere ontwikkeling in de reële sfeer. In 1988 ging
het met name om wijzigingen in het aandeelhouderschap van de Generale
Maatschappij van België; in 1989 betrof het bijvoorbeeld de financiering van
aankopen van in bepaalde vreemde valuta's luidende obligaties teneinde voordeel
te halen uit het zogenaamde stelsel van het « forfaitaire gedeelte van de buiten-
landse belasting», dat op de rente-inkomens uit het buitenland van toepassing
is; andere fiscale regelingen, zoals bijvoorbeeld het stelsel van de « definitief
belaste inkomsten », hebben sommige bedrijven er wellicht eveneens toe aange-
zet schulden aan te gaan om financiële activa, met name aandelen in distributie-
SICAV's, te verwerven. De uitbreiding van dit type operaties kan er aanleiding
toe geven dat de ontwikkelingen in de financiële sfeer meer en meer losgekoppeld
raken van die in de reële economie. Ze kan er ook toe leiden dat de eerstgenoem-
de ontwikkelingen een minder directe band gaan vertonen met de traditionele
financiële determinanten, zoals de rentetarieven.

Tijdens de eerste tien maanden van 1989 bleven de Belgische particulieren en Financiële activa

vennootschappen hun portefeuille diversifiëren ten gunste van activa in vreemde
valuta's. Zij toonden eveneens een duidelijker voorkeur voor kortlopende beleg-
gingen. De opwaartse rentetendens, een gevolg van het monetaire beleid dat
vanaf medio 1988 in de meeste industrielanden uit vrees voor een opflakkering
van de inflatie is gevoerd, maakte kortlopende beleggingen immers aantrekkelijk.
Ten aanzien van de activa in vreemde valuta's verhullen de verwervingen van
buitenlandse obligaties, om de hierboven vermelde fiscale redenen, ten dele de
voorkeur van de beleggers voor de korte termijn.

TABEL 20 - VORMING VAN FINANCIELE ACTIVA 1 DOOR DE PARTICULIEREN
EN DE VENNOOTSCHAPPEN

(procenten van het totaal)

Eerste tien maanden

1984 1985 1986 1987 1988 1988 1989"

Activa in Belgische franken ..... 82 86 80 79 70 64 56
Activa voor ten hoogste een jaar 41 41 69 58 33 25 36
Obligaties, kasbons en deposi-

ta's voor meer dan een jaar 37 45 10 23 37 39 13
Aandelen ............. 4 -2 7

Activa in vreemde valuta's ..... 18 14 20 21 30 36 44

Activa voor ten hoogste een jaar -2 4 8 5 10 12
Obligaties 21 13 12 13 27 28 25

. Aandelen .............. -1 4 -2 -2 7
Totaal .... . . . . . . . . . . 100 100 100 100 100 100 100

Bron: NBB.

1 Exclusief de activa waarvan de indeling in Belgische franken en in vreemde valuta's niet bekend is of geen zin heeft.

Het aandeel van de door de financiële instellingen uitgegeven kasbons in de in
Belgische franken luidende vastrentende activa bleef teruglopen wegens de con-
currentie van andere financiële activa, meer bepaald staatsleningen. De jongste
drie jaar boden deze laatste een veel hoger rendement dan de kasbons. Het
rendementsverschil tussen deze concurrerende beleggingsmogelijkheden werd in
1989 nog verscherpt; in de loop van het jaar steeg de rente voor kasbons voor
5 jaar met 1 punt, terwijl het rendement van staatsleningen met 1,72 punt
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omhoogging. Bovendien lieten ook de beleggingen via SICAV's die zich speciali-
seren in vastrentende lange-termijnactiva in Belgische franken, een aangroei
optekenen. Welnu die SICAV's, die gevoeliger zijn voor renteverschillen en de
graad van verhandelbaarheid van de effecten, gaven er de voorkeur aan over-

GRAFIEK 19 - VASTRENTENDE FINANCIELE ACTIVA IN BELGISCHE FRANKEN IN HET BEZIT
VAN DE PARTICULIEREN EN DE VENNOOTSCHAPPEN EN RENTETARIEVEN

1. UITSTAANDE BEDRAGEN VAN DE BELANGRIJKSTE VASTRENTENDE FINANCIELE
ACTIVA IN BELGISCHE FRANKEN (procenten van het totaal)

--. Kasbons 1
---- Spaardeposito's
---~ Termijndeposito's 1
-- Zichtdeposito's, biljetten en muntstukken 1
...........Staatsobligaties en obligaties van het Wegenfonds
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---- Bankdeposito's van 5 tot 20 miljoen (3 maanden)
..-.-. Staatsleningen voor meer dan 5 jaar 2
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Bronnen: NBB, BVB, OKI's

1 Seizoengezuiverde gegevens,

2 Emissierendement .

3 Bruto fictief rendement, inclusief getrouwheidspremie, bij de belangrijkste financiële instellingen
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heidsobligaties te kopen, wat op zijn beurt bijdroeg aan een trapsgewijze vermeer-
dering van het aandeel van dit papier in de portefeuille activa in Belgische franken
van de particulieren en de vennootschappen. Omstreeks het midden van het
verslagjaar begon dat aandeel echter op zijn beurt terug te lopen, terwijl dat van
de termijndeposito's duidelijk omhoogging. Een factor die dat verloop mede in
de hand kan hebben gewerkt, is het aantrekken van de op grote deposito's
toegekende rente, die hoger lag dan de lange rente, te meer daar de beleggers
verdere verhogingen van deze laatste mochten verwachten. Omstreeks het einde
van het jaar heeft het vooruitzicht op een verlaging van de roerende voorheffing
uitsluitend voor nieuwe financiële activa bovendien meegebracht dat de beleggers
zich duidelijk van obligaties en kasbons gingen afkeren.

50 Ia ~
1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1

GRAFIEK 20 - NETTO-AANKOPEN VAN OBLIGATIES IN VREEMDE VALUTA'S DOOR DE
PARTICULIEREN EN DE VENNOOTSCHAPPEN

(miljarden franken)
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F223 Aankopen via gemeenschappelijke beleggingsinstellingen naar Luxemburgs
recht die in België openbare emissies verrichten r
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Bron NBB.

1 Voorlopige gegevens van de eerste tien maanden uitgedrukt op jaarbasis.
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Ofschoon de groei van de spaardeposito's vertraagde, bleef die vorm van activa
voor de financiële instellingen een van de voornaamste bronnen om zich bij de
niet-financiële binnenlandse sector te financieren. Aan het einde van 1982 lag het
aandeel van die deposito's 8 punten lager dan dat van de kasbons, maar in 1989
was het vrijwel even groot geworden. De rentedalingen in de loop van de jaren
tachtig, die het rente-ecart tussen de verschillende categorieën spaargelden deden
inkrimpen, maar ook de fiscale vrijstelling van de rente-inkomsten en de grote
liquiditeit van de spaardeposito's droegen aan de hoge vlucht van dit type
belegging bij.
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Ten slotte bleef het aandeel van de biljetten en de zichtdeposito's in de porte-
feuille activa in Belgische franken van de particulieren en de vennootschappen
teruglopen, hoofdzakelijk ten gevolge van de zwakke vraag naar bankbiljetten.
Diverse factoren hebben er immers toe geleid dat de bankbiljettenomloop sinds
verschillende jaren aan belangrijkheid inboet, niet alleen in verhouding tot de
totale financiële activa, maar ook gerelateerd tot de particuliere consumptie.

Hunnerzijds bereikten de aankopen van Belgische aandelen door de particulieren
en vennootschappen in de eerste tien maanden van 1989 het bijzonder hoge peil
van fr. 52 miljard, een bedrag dat nooit eerder was opgetekend, zelfs niet in de
jaren dat de Koninklijke Besluiten nrs. 15 en 150 van 1982 van toepassing waren.
De openbare uitgiften haalden voordeel uit de tijdens de beschouwde periode
opgetekende stijging van de beurskoersen.

Bij de in vreemde valuta's luidende activa vertoonden de aankopen van aandelen
een forse stijging. Ondanks een duidelijke voorkeur voor kortlopende beleggingen
bleef ook de verwerving van obligaties in vreemde valuta's aanzienlijk. Diverse
structurele factoren bleven de vraag naar buitenlandse effecten ondersteunen.
Het ging met name om het streven naar diversifiëring van de portefeuilles, de
verruiming van de euro-obligatiemarkt, fiscale overwegingen en het toegenomen
beroep op SICAV's en gemeenschappelijke beleggingsfondsen in het beheer van
de financiële vermogens, waardoor de substitutiegraad tussen nationale en bui-

TABEL 21 - NETTO-AANKOPEN VAN OBLIGATIES IN VREEMDE VALUTA'S DOOR DE PARTICULIEREN
EN DE VENNOOTSCHAPPEN: INDELING PER MUNTEENHEID

(miljarden frankenl

Italiaanse lire
Dollar van de Verenigde Staten
Canadese dollar

Eerste tien maanden

1988 1989'

18 68
35 60
54 48
19 31

18
7 11
5 8
2 5

21 2
9 -8
6 -18

12 -23
-8 -5
176 197

Australische dollar
Zweedse kroon ..
Nederlandse gulden
Ecu
Yen
Deense kroon
Pond sterling
Duitse mark
Franse frank .
Andere valuta's en onbepaalde deviezen

Totaal

Bran NBB

tenlandse financiële activa groter wordt. De toename van het bedrag van de
aangekochte buitenlandse obligaties kon tijdens de eerste tien maanden van 1989
uitsluitend worden verklaard door het opzetten van financiële constructies met
een louter fiscaaloogmerk: gedurende een korte tijdsspanne kochten onderne-
mingen buitenlandse hoogrentende obligaties - die een rente geven waarop in
hun thuisland een geringe bronbelasting wordt geheven -, teneinde uit het
stelsel van « het forfaitaire gedeelte van de buitenlandse belasting» meer munt
te kunnen slaan.



Dit soort trarisacties. waaraan in december een einde zou zijn gekomen, had
vooral betrekking op obligaties in Italiaanse lires. Afgezien van deze laatste valuta,
gaven de beleggers blijk van een relatief lauwe belangstelling voor activa in
valuta's van EEG-landen en van een verruimde interesse voor de Amerikaanse en
de Australische dollar alsook voor de Zweedse kroon. Het voorgaande jaar was
nog gekenmerkt door een veralgemeende aantrekkingskracht van valuta's met
een hoog rendement. De groeiende belangstelling voor effecten in Zweedse
kronen hield verband met het opheffen van de laatste deviezencontroles in
Zweden.

De nieuwe verplichtingen van de particulieren, die in 1988 een groeivertraging
vertoonden, stegen van fr. 116 miljard in de eerste tien maanden van 1988 tot
fr. 149 miljard in 1989. Die forse toename was vooral het gevolg van het beloop
van de hypothecaire kredieten, die de belangrijkste schuldvorm van de gezinnen
blijven. De vraag naar dergelijke kredieten, die in het tweede halfjaar van 1986
aan een opgang was begonnen als gevolg van de rentedaling en het herstel van
het reëel beschikbare inkomen van de gezinnen, bleef verder toenemen. Zij werd
ongetwijfeld in de hand gewerkt door de stijging van de woningprijzen en de
vrees voor verdere renteverhogingen. Blijkbaar betrof zij, meer dan in 1988,
leningen bestemd voor de financiering van de bouw van nieuwe woningen.

GRAFIEK 21 - NIEUWE VERPLICHTINGEN VAN DE PARTICULIEREN IN DE VORM VAN
HYPOTHECAIRE KREDIETEN EN RENTETARIEVEN

~ Hypothecaire kredieten 1 (wijzigingen'in miljarden franken; linkerschaal)
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Bronnen: NBB. ASLK.

1 Seizoengezuiverde gegevens.

Ook de nieuwe verbruikskredieten stegen in de eerste tien maanden van 1989.
De expansie van de afbetalingskredieten, die hoofdzakelijk verband houden met
de aankoop van nieuwe wagens en andere duurzame verbruiksgoederen, en van
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TABEL 22 - UITSTAANDE SCHULDEN VAN DE PARTICULIEREN

(procenten van het beschikbare inkomen)

1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 r

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

Uitstaande schulden per einde periode 34,1 32.7 31,8 31,5 32,1 34,5 35,9 36,9
Hypothecaire kredieten 1 29,5 28,1 27,1 26,3 26,3 27.7 28,6 29,2
Persoonlijke leningen en kredieten

op afbetaling 2 . , . . . . . . 4,6 4,6 4.7 5,2 5,8 6,8 7,3 7.7
p.m. Beschikbaar inkomen tegen

vaste prijzen (veranderings-
percentages t.O.V. het voor-
gaande jaar) ( - 1,9) (- 1,2)(- 0,7) (4,0) (4,6)(0,3) (4,1) (1,5)

Bronnen NBB. NIS.

1 Aangegaan bij kredietinstellingen en sociale-zekerbeidsinstelhnqen

2 Gefinancierd door kredietinstellingen.

de persoonlijke leningen weerspiegelt wellicht een - door het verloop van hun
reëel beschikbare inkomen - gesterkt vertrouwen van de particulieren in hun
terugbetalingsvermogen .

AI bij al is de schuldenlast van de gezinnen in verhouding tot hun beschikbare
inkomen sedert 1986 onafgebroken vermeerderd ten gevolge zowel van de hoge
vlucht van de investeringen in de woningbouwals van het grotere beroep op het
verbruikskrediet. Het relatieve schuldpeil blijft evenwel lager dan in vele andere
landen.

De exponentiële groei van de verplichtingen van de vennootschappen en de
eenmanszaken hield aan: tijdens de eerste tien maanden van 1989 stegen zij met
fr. 518 miljard, tegen fr. 353 miljard in 1988. Die versnelling houdt niet alleen
verband met de conjuncturele dynamiek, maar ook met een groeiend aantal

TABEL 23 - NIEUWE VERPLICHTINGEN VAN DE VENNOOTSCHAPPEN EN DE EENMANSZAKEN

(mi/jarden franken)

Eerste tien maanden

1986 1987 1988 1988 1989 •

Aandelen 1 ...................... 22 30 46 33 81
Obligaties .......................... -12 -33 -3 19 -14
Kredieten 2 ............ 91 148 308 237 279

Investeri ngskredieten .. .............. . 70 129 147 95 125
Disconto- en acceptkredieten ........... -61 ..,-7 -13
Voorschotten in Belgische franken -8 68 101 106 137
Voorschotten in vreemde valuta's 29 12 60 43 30

Overiqe " .............. 34 75 150 65 172
waarvan Oprichtingen, overnamen en uit-

breidingen van vennootschap-
pen door niet-ingezetenen 4 20 36 90 57 95

Leningen toegestaan door bui-
tenlandse bedrijven -10 12 41 17 68

Totaal . . . . . . . . 135 220 499 353 518

Bron: NBB.

lOpenbare emissies.

2 Verstrekt door ingezeten kredietinstellingen.

3 Schulden tegenover de rest van de wereld (andere dan de openbaar uitgegeven aandelen en obligaties) en de overheid.

4 Exclusief de transacties betreffende openbaar uitgegeven aandelen.
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financiële transacties die losstaan van de reële economie. Zij geldt voor alle
financieringsinstrumenten, behalve obligaties, disconto- en acceptkredieten en
voorschotten in vreemde valuta's; voor eerstgenoemde categorie waren de terug-
betalingen opnieuw groter dan de emissies, terwijl de tweede kredietvorm sinds
verschillende jaren aan belang inboet.

Zoals reeds vermeld, was het mede dank zij de vast gestemde beurskoersen
- gevolg van het positieve rendabiliteitsverloop in de bedrijven - dat er voor
aandelenemissies een gunstig klimaat werd geschapen. Nochtans bleef het krediet
de belangrijkste externe financieringsbron van de bedrijven.

De nieuwe investeringskredieten bleven verder stijgen. Toch namen zij - net als
in 1988 en in tegenstelling tot de twee daaraan voorafgaande jaren - niet langer
het leeuwedeel van de kredietaangroei voor hun rekening. Die ontwikkeling deed
zich voor in weerwil van een snel aantrekken van de korte rente en ondanks
hausseverwachtingen voor de lange-termijnrente. Men mag hierbij evenwel niet
uit het oog verliezen dat de onder de noemer « investeringskredieten » opgete-
kende bedragen niet precies dezelfde lading hebben als de kredieten waarvan het
rentetarief voor een lange periode is vastgesteld en dat fiscale overwegingen
wellicht aanleiding hebben gegeven tot kortlopende krediettransacties.

De directe buitenlandse investeringen in België en de leningen van buitenlandse
bedrijven aan ingezeten ondernemingen waarmee zij banden hebben, breidden
zich ten slotte verder uit. Zulks is een illustratie van de groeiende internationalise-
ring van de financiële transacties van de vennootschappen.

GRAFIEK 22 - BELANGRIJKSTE DEBETRENTETARIEVEN
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4.3 OVERHEID

De doelstelling van het regeerakkoord van mei 1988, te weten het terugdringen
van het netto te financieren saldo van de Schatkist tot 7 pct. van het BNP in
1989, werd gerealiseerd aangezien dat saldo op 6,5 pct. is uitgekomen. De
draagwijdte van dit akkoord blijft echter niet tot het loutere verslagjaar beperkt.
In de eropvolgende jaren mag de stijging van de schatkistuitgaven, exclusief
rentelasten, het inflatiepercentage immers niet overschrijden en de Schatkist mag
evenmin een jaarlijks financieel tekort boeken dat in miljarden hoger ligt dan dat
van het voorgaande jaar.

De koers waarin het beleid inzake overheidsfinancieriwerd gestuurd, dient echter
te worden getoetst aan het verloop van het tekort van de gezamenlijke overheid.
Het netto te financieren saldo van de Schatkist vormt immers slechts een
onderdeel van dat tekort. Het omvat voorts de kredietverlening en participaties
die bij internationale vergelijkingen buiten beschouwing moeten worden gelaten.

Voor de gezamenlijke overheid verminderde de netto financieringsbehoefte, exclu-
sief het 1 pct. bedragende tekort van de kredietverlening en participaties, in
procenten van het BNP met 0,5 procentpunt tot 6,5 pct. De tendens tot verbete-
ring van de openbare financiën hield dus aan, maar net als in 1988 was ze minder
uitgesproken dan in de andere EEG-landen.

TABEL 24 - TEKORT IN DE VERRICHTINGEN VAN DE OVERHEID

(procenten van het BNP;

1988 1989 r

Schatkist Overige over- Gezamenlijke
heid 1 overheid

Schatkist Overige over- Gezamenlijke
heid 1 overheid

Netto te financieren saldo Netto
financierings-

behoefte 2

Netto te financieren saldo Netto
financierings-

behoefte2

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

Saldo van de ontvangsten

~ ~en uitgaven ... -6,9 -0,4 -5,9 -1,0

Saldo van de kredietverle-
ning en participaties -0,8 -0,5 -1,3 -0,6 -0,3 -1,0

Totaal saldo . . . . . . . . . . . . . ~ -0,9 -8,3 ~ -1,3 -7,5

Bronnen: NIS. NBB.

1 Met name de lokale overheid, de sociale zekerheid en de verrichtingen van de nationale overheid, de gemeenschappen en de gewesten
die niet in het netto te financieren saldo van de Schatkist vervat zijn.

2 De netto financieringsbehoefte die wordt verkregen door de algebraïsche som te maken van de overheidsontvangsten en -uitgaven is
in principe gelijk aan de som van de netto te financieren saldi van de Schatkist en de overige overheid, berekend op basis van de
bewegingen in de schulden en vorderingen. Om statistische redenen kunnen beide begrippen evenwel van elkaar afwijken

De lichte teruggang van de netto financieringsbehoefte van de Belgische overheid
resulteerde uit het feit dat de uitgaven forser daalden dan de ontvangsten:
eerstgenoemde liepen terug van 53,9 tot 52,1 pct., terwijl de ontvangsten vermin-
derden van 46,9 tot 45,6 pct. Dit laatste verloop kan enerzijds worden verklaard
door de maatregelen gericht op het verlichten van de fiscale druk op de inkomens
van de particulieren en, anderzijds, door het rendementsverlies van de directe
belastingen. De toename van sommige aftrekken en fiscale uitgaven alsmede de



aantrekkingskracht van financiële beleggingsinstrumenten, die het mogelijk maken
zich aan de belasting op de roerende inkomsten te onttrekken, lagen aan dat
rendementsverlies ten grondslag.

Twee hervormingen oefenden in 1989 aanzienlijke invloed uit op de structuur van
de overheidsfinanciën .

In de eerste plaats had de institutionele hervorming, die in de loop van 1988 werd
beslist en die door de afkondiging van de bijzondere wet van 16 januari 1989
werd aangevuld, tot gevolg dat de nationale overheid een belangrijk deel van haar
bevoegdheden aan de gemeenschappen en de gewesten overdroeg. Dat leidde
tot een verschuiving van ongeveer een derde van de ontvangsten- en uitgaven-
begrotingen van de nationale overheid naar de begrotingen van die deelgebieden.

Daarnaast bracht de wet van 7 december 1988 een fiscale hervorming ten uitvoer
die voor de inkomens van 1989 op een aanzienlijke vermindering van de directe
belastingen van de particulieren neerkomt. Die hervorming - waarvan de belang-
rijkste maatregelen het volledig afzonderlijk belasten van de bedrijfsinkomsten van
de echtgenoten en het invoeren van een geplafonneerd huwelijksquotiënt zijn -
geeft aanleiding tot fiscale minderontvangsten die op fr. 91 miljard worden
geraamd. De maatregelen die werden getroffen om dat ontvangstenverlies volle-
dig te dekken, behelzen hoofdzakelijk een beperking van de aftrekken inzake
bedrijfslasten en investeringen, waarvan zowel particulieren als vennootschappen
gebruik maken, en een verhoging, onder meer in het vooruitzicht op een Euro-
pese harmonisatie, van de indirecte belastingen op goederen zoals sommige
olieprodukten, sigaretten en alcoholische dranken.

4.31 Ontvangsten, uitgaven en netto financieringsbehoefte

De hierboven beschreven regeling van de wet van 7 december 1988 verklaart Ontvangsten

grotendeels waarom de door de particulieren betaalde directe belastingen in 1989
aanzienlijk afnamen, namelijk van 14,6 pct. van het BNP in 1988 tot 13,5 pct.;
hun sedert 1985 neerwaartse verloop kwam derhalve nog iets scherper tot uiting.
Door de wijze waarop de belastingen op de bedrijfsinkomsten worden geïnd,
leidde de fiscale hervorming in het begrotingsjaar 1989 tot een winst van een
veertigtal miljard voor de particulieren, terwijl zij terzelfder tijd een vijftiental
miljard dienden in te leveren ten gevolge van de beperking van de hun toegestane

TABEL 25 - OVERHEIDSONTVANGSTEN

(procenten van het BNP)

1985 1986 1987 1988 1989 r

Directe belastingen en bijdragen . . . . . . . . . . 34,6 34,1 34,1 32,9 31,4
Directe belastingen van de particulieren 16,2 15,6 15,3 14,6 13,5
Directe belastingen van de vennootschap-
pen .......... . .................... 3,1 3,1 3,1 3,2 3,0
Sociale-zekerheidsbijdragen 15,3 15,4 15,6 15,1 14,8

Indirecte belastingen ........ 12,5 12,0 12,5 12,4 12,4

Niet-fiscale en niet-parafiscale ontvangsten 1,9 1,7 1,4 1,4 1,5

Kapitaalbelasting 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3

Totale ontvangsten . . . . . . . . 49,2 48,1 48,3 46,9 45,6

Bronnen: NIS. NBB.
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fiscale aftrekken; alles bijeen leidde de belastinghervorming dus tot een aanzien-
lijke koopkrachtverhoging voor de particulieren. Bovendien werdde krachtens de
wet van 1 augustus 1985 voor het verslagjaar geplande belastingverlichting in die
hervorming geïntegreerd. Ook andere factoren werkten een verlichting .van de
fiscale druk op de inkomens van de particulieren in de hand. Het rendement van
de belastingheffing onderging de negatieve invloed van het feit dat een toene-
mend aantal belastingplichtigen de aftrekregeling van de werkelijk bewezen be-
drijfskosten verkozen boven die van de forfaitaire aftrek. Dat de Administratie van
de Directe Belastingen in 1989 verplicht was de aangiften op snellere wijze te
controleren om de zich opstapelende achterstand van eind 1988 tijdig te kunnen
wegwerken, had ook enige weerslag. Bovendien vermeerderde de opbrengst van
de roerende voorheffing slechts weinig, ondanks de duidelijke opgang van de
roerende inkomsten van de particulieren: het toegenomen provenu van de
voorheffing op dividenden werd grotendeels gecompenseerd door de tanende
opbrengst van de voorheffing op rente-inkomsten. Die teruggang komt met
name doordat de particulieren - teneinde de 25 pct. bronbelasting te ont-
lopen - een groter deel van hun financiële besparingen aanwendden voor de
aankoop van euro-obligaties en van effecten die door kapitalisatie-SICAV's wor-
den uitgegeven.

Niettegenstaande het primaire bruto-inkomen van de vennootschappen sneller
groeide dan het BNP en deze laatste, overeenkomstig de bepalingen van de wet
van 7 december 1988, het voorwerp waren van fiscale-drukverzwaringen, liepen
hun directe belastingen - in procenten van het BNP - toch terug van 3,2 pct.
in 1988 tot 3 pct. in 1989. De opbrengst van de op de inkomsten van het lopende
jaar betrekking hebbende inningen alsook van de inkohieringen betreffende de
inkomsten uit voorgaande jaren onderging immers de weerslag van aanzienlijke
fiscale minderwaarden. Zo kwam de krachtige expansie van de investeringen
tijdens de jongste jaren tot uiting in een aanzwellen van de desbetreffende
aftrekken; die ontwikkeling kan ten dele worden verklaard door het feit dat de
vennootschappen over de mogelijkheid beschikken de aftrekken - die zij niet
konden verrekenen op de inkomsten die betrekking hebben op het jaar waarin
de investeri ngen werden verricht - naar de volgende jaren over te dragen.
Bovendien gaf de activiteitsuitbreiding van de coördinatiecentra, onder andere die
welke de financiering van investeringen betreft, aanleiding tot supplementaire
fiscale uitgaven voor de Schatkist. Overigens hebben de vennootschappen, ten
dele ten gevolge van de fusie van bedrijven, wellicht in grotere mate verliezen
van voorgaande boekjaren afgetrokken. Zij haalden eveneens veel voordeel uit de
wetgeving inzake de definitief belaste inkomsten dank zij het aankopen van
deelbewijzen van distributie-S ICAV's. En ten slotte deden zij een groter beroep
op het stelsel van het forfaitaire gedeelte van de buitenlandse belasting, wat
eveneens in een aanzienlijk verlies van belastingontvangsten resulteerde.

Net als in 1988 verminderde het aandeel van de sociale-zekerheidsbijdragen. Die
daling was toe te schrijven aan het feit dat de lonen en de salarissen van de
particulieren iets trager groeiden dan het BNP. In het parafiscale vlak vonden
diverse wijzigingen plaats, maar zonder noemenswaardige invloed op de totale
opbrengst. In grote trekken kan worden gesteld dat de financiële weerslag op
de overheid van de opwaartse aanpassing met 0,10 pct. van de werkgeversbijdra-
gen inzake de werkloosheidsverzekering alsook van de invoering van een heffing
van 3,5 pct. op de bijdrage van de werkgevers in de groepsverzekeringspremies
en de pensioenfondsen een tegenwicht vond in de afschaffing van twee andere
maatregelen, namelijk de solidariteitsbijdrage van de ambtenaren en de bijzondere
sociale-zekerheidsbijdrage verschuldigd door de particulieren met een hoog be-
lastbaar inkomen.



De opbrengst van de indirecte belastingen steeg in 1989 in hetzelfde tempo als
het BNP. De overheid verschafte zich extra ontvangsten door in de loop van 1989
de accijnsrechten diverse malen op te trekken en door een belasting te heffen
op de dotaties die verzekeringsmaatschappijen vormen ter stijving van reserves
bestemd om de winstdelingen inzake levensverzekeringspolissen te dekken. Er
deed zich echter ook een tegengestelde invloed gevoelen omdat er geen direct
verband bestaat tussen het prijsverloop van bepaalde produkten en sommige
indirecte belastingen die erop worden geheven; het merendeel van de opbrengst
van de accijnzen wordt immers uitsluitend door de verbruikte hoeveelheid be-
paald.

De groei van de niet-fiscale en niet-parafiscale ontvangsten in 1989 was vooral
het gevolg van de grotere stortingen van de Bank aan de Schatkist: aan de ene
kant lag het rentepeil hoger en aan de andere kant genereerde de arbitrage van
goud tegen vreemde valuta's nieuwe rente-inkomsten.

Sedert 1983 zijn de totale overheidsuitgaven onafgebroken geslonken: zij daalden Uitgaven

van 60 pct. van het BNP in 1982 tot ongeveer 52 pct. in 1989. Afgezien van de
rentelasten liepen alle categorieën overheidsuitgaven in 1989 terug.

De lopende overdrachten aan de particulieren groeiden aanmerkelijk trager dan
het BNP tegen werkelijke prijzen. Er werden weliswaar maatregelen genomen die
de overdrachten naar de minst begunstigde bevolkingsgroepen verhoogden, maar
de weerslag ervan werd gecompenseerd door het effect van regelingen ter
beperking van de stijging van sommige sociale-zekerheidsuitgaven. Bovendien
leidde de krachtige economische groei tot een inkrimping van de werkloosheids-
uitgaven.

TABEL 26 - OVERHEIDSUITGAVEN

(procenten van het BNP)

Lopende overdrachten aan particulieren

Netto-uitgaven voor goederen en diensten

22,8

16,7

3,1

2,5

1,3

1,1

Subsidies aan bedrijven

Brutovorming van vast kapitaal

Lopende overdrachten aan het buitenland

Netto kapitaaloverdrachten

Uitgaven exclusief rentelasten en kredietverlening en
participaties . 47,4

10,7

58,0

2,6

Rentelasten

Uitgaven exclusief kredietverlening en participaties

p. m. Kredietverlening en participaties

1985

22,3

16,3

2,9

2,2

1,3

0,9

45,8

11,2

57,1

2,0

1986

22,4

15,8

2,6

2,0

1,4

0,8

44,9

10,7

55,6

2,0

1987

21,8

14,8

2,8

1,9

1,4

0,9

43,6

10,2

53,9

1,3

1988 1989 r

21,0

14,2

2,5

1,8

1,3

0,8

41,6

10,5

52,1

1,0

Bronnen NIS, NBB.

De netto-uitgaven voor goederen en diensten gaven een terugval met 0,6 pct.
van het BNP te zien. De in het vlak van de sociale programmering genomen
maatregelen ter verbetering van het financiële statuut van de ambtenaren en de
toename van het aantal pensioengerechtigden in de overheidssector hadden een
relatief beperkte opwaartse invloed. Bovendien schroefden de overheidsdiensten
het volume van hun personeelsbestand terug en drukten zij, in nog aanzienlijker
mate, de omvang van hun administratiekosten.
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De subsidies aan bedrijven hadden een geringer aandeel in het BNP dan in 1988;
in dit laatste jaar werden zij opwaarts beïnvloed door de betaling van bepaalde
subsidies aan overheidsbedrijven, die nog betrekking hadden op het begrotings-
jaar 1987. Bovendien verminderden de tegemoetkomingen aan de steenkoolmij-
nen.

Zoals gedurende de hele periode 1981-1988, liep de brutovorming van vast
kapitaalook in het verslagjaar terug. Deze ontwikkeling moet grotendeels worden
toegerekend aan de teruggang van de investeringen van de lokale overheid, zoals
dat meestal het geval is na een jaar waarin gemeenteraadsverkiezingen plaatshad-
den.

Doordat het door België aan de Europese Gemeenschappen te storten bedrag uit
hoofde van de « vierde middelenbron » fors is ingekrompen, verminderden de
lopende overdrachten aan het buitenland.

Van zijn kant werd de terugval van de netto kapitaaloverdrachten teweeggebracht
door de sterke aanwas van de kapitaalontvangsten die in mindering komen van
de in deze rubriek voorkomende uitgaven. De Schatkist kon met name rekenen
op de storting door de Bank van de tegenwaarde van de uit omloop genomen
biljetten van vijfduizend frank, « type Vesalius », die nog niet ter omwisseling
waren aangeboden.

GRAFIEK 23 - « SNEEUWBALEFFECT » VAN DE RENTELASTEN OP DE OVERHEIDSSCHULD 1

(procenten van het BNP)

12223 Variatie van de netto overheidsschuld t.o.v. het voorgaande jaar (linkerschaal)
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Bronnen NIS, NBB.

1 Oe berekeningsmethode van de weerslag van het « sneeuwbaleffect » op de overheidsschuld wordt op omstandige wijze uiteengezet
in de Studienote nr. 4 van de Bank, Het "sneeuwbaleffect" van de rentelasten op de overheiässcnutci. novemoe- 1989.



Het oplopen van de rentetarieven is debet aan de stijging van de rentelasten van
10,2 pct. van het BNP in 1988 tot 10,5 pct. in 1989. Voor de eerste maal sedert
het einde van de jaren zeventig hebben die lasten het zichzelf voedende accumu-
latieproces van de overheidsschuld, uitgedrukt in procenten van het BNP, niet
meer in stand gehouden. Dit proces, dat algemene bekendheid verwierf onder
de benaming « sneeuwbaleffect », kon vooral worden ingedijkt dank zij het
samengaan van twee factoren : enerzijds het tijdens het grootste deel van het
decennium gevoerde beleid dat op het terugdringen van het tekort gericht was
en anderzijds de gunstige conjunctuur van de laatste twee jaar. Het budgettaire
overschot van ongeveer 3 pct. waartoe de verrichtingen - exclusief de rente-
betalingen - aanleiding gaven, was niet alleen van dien aard dat de overheids-
schuld zich in verhouding tot het BNP stabiliseerde, maar maakte tevens een
teruggang van de schuldquote met ongeveer 2 punten mogelijk. Aldus werd de
totale netto overheidsschuld in 1989 teruggebracht tot 121 pct. van het BNP.
Deze ontwikkeling betekent evenwel niet dat alle gevaar voor een opnieuw
opduiken van het « sneeuwbaleffect» definitief geweken is. In een minder gun-
stig economisch klimaat of bij het vieren van de budgettaire teugels stelt het
bijzonder hoge peil van de openbare schuld de overheid immers aan het gevaar
van het opnieuwoptreden van dat effect bloot.

De kredietverlening en participaties liepen in 1989 opnieuw terug, namelijk van
1,3 tot 1 pct. van het BNP. Die ontwikkeling is toe te schrijven aan de forse
daling van de overheidstegemoetkomingen aan de openbare huisvestingsmaat-
schappijen. Deze tegemoetkomingen - die hoofdzakelijk voortvloeien uit de
verplichting om de terugbetaling van in het verleden door de betrokken maat-
schappijen uitgegeven leningen ten laste te nemen - vielen aanzienlijk lichter uit.
Dit was een gevolg van de verlenging van bepaalde leningen in vreemde valuta's
die in de loop van het verslagjaar hun vervaldag bereikten.

Houdt men geen rekening met de kredietverlening en participaties, zoals dat in
internationale vergelijkingen van overheidsfinanciën het geval is, dan verminderde
de netto financieringsbehoefte van de overheid van 7 pct. in 1988 tot 6,5 pct.
in 1989.

TABEL 27 - NETTO FINANCIERINGSBEHOEFTE VAN DE OVERHEID

(procenten van het BNP)

1985 1986 1987 1988 1989 r

Netto financieringsvermogen exclusief rentelasten en
kredietverlening en participaties 1,8 2,2 3,4 3,2 4,0

Rentelasten ........... 10,7 11,2 10,7 10,2 10,5

Netto financieringsbehoefte exclusief kredietverle-
ning en participaties -8,9 -9,0 -7,3 -7,0 -6,5

p.m. Kredietverlening en participaties ........ 2,6 2,0 2,0 1,3 1,0

8ronnen : NIS. NBB.

De overheden van de overige landen van de Europese Gemeenschap schroefden
hun netto financieringsbehoefte iets sterker terug dan de Belgische. Derhalve
vergrootte, net als het voorgaande jaar, het verschil tussen de respectieve niveaus
van de begrotingstekorten, namelijk van 3,8 pct. in 1988 tot 4,1 pct.

Bij de ontvangsten deed zich de meest uiteenlopende ontwikkeling van de
verrichtingen van de overheden voor. In de overige landen van de Gemeenschap
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vertoonden de in procenten van het BNP uitgedrukte ontvangsten nauwelijks
enige wijziging, terwijl het stijgingstempo ervan in België net als in 1988 ver
achter bleef bij dat van het BNP.

Het was derhalve slechts ten koste van een scherper terugdringen van de
openbare uitgaven dat de Belgische overheid erin slaagde haar financierings-
behoefte een dalende tendens te geven die niet erg veel verschilde van de elders

TABEL 28 - OVERHEIDSFINANCIEN : INTERNATIONALE VERGELIJKING

(procenten van her BNP)

België Geheel van de overige
landen van de EEG 1

1987 1988 1989 r 1987 1998 1989
~--

1. Ontvangsten 48,3 46,9 45,6 41,8 41,5 41,4

2. Uitgaven . . . . . . . . 55,6 53,9 52,1 45,7 44,7 43,8
Rentelasten 10,7 10,2 10,5 4,5 4,4 4,4
Overige 44,9 43,6 41,6 41,2 40,3 39,4

3. Netto financièringsbehoefte exclusief
kredietverlening en participaties
(1 - 2) .. -7,3 -7,0 -6,5 -3,9 -3,2 -2,4

Bronnen NIS, EEG, NBB

1 Behalve Griekenland en Portugal.

opgetekende teruggang. Er zij bovendien aangestipt dat de Belgische overheid
met een lichte verzwaring van de rentelasten werd geconfronteerd, terwijl deze
betalingen in .de overige landen stabiel bleven, Afgezien van die rentelasten kwam
het peil van de overheidsuitgaven in België dichter bij het gemiddelde van de rest
van de Gemeenschap te liggen; het verschil beliep nog 2,2 pct. van het BNP.

4.32 Financiële rekeningen

Het netto te financieren saldo van de Schatkist liep aanzienlijk terug, namelijk
van fr. 434 miljard in 1988 tot fr, 397 miljard, Dit saldo heeft betrekking op de
financiële transacties voor rekening zowel van de nationale overheid als van de
gemeenschappen en de gewesten, De transacties van deze laatste vertoonden
een uitbreiding wegens de herverdeling van bevoegdheden ten gevolge van de
aan het begin van het verslagjaar doorgevoerde institutionele hervorming, Daar
de beschikbare officiële statistieken het echter nog niet mogelijk maken de
verrichtingen van de nationale en de regionale overheden op afdoende wijze uit
te splitsen, is een bevredigende verdeling van het netto te financieren saldo van
de Schatkist over de verschillende entiteiten niet haalbaar,

Het netto te financieren saldo van de Schatkist is nochtans slechts een onderdeel
van het tekort van de gezamenlijke overheid. Aangezien er zich bovendien
- soms belangrijke - verschuivingen tussen de financiële rekeningen van de
verschillende subsectoren van de overheid kunnen voordoen, moet de aandacht
worden toegespitst op het tekort van de gezamenlijke overheid, Dat deficit is
teruggelopen van fr. 486 miljard in 1988 tot fr. 477 miljard in 1989, wat een



(miljarden franken)

beduidend geringere daling is dan die van het netto te financieren saldo van de
Schatkist. Het tekort van de in de rubriek « overige» opgetekende verrichtingen
van de nationale overheid, de gemeenschappen en de gewesten alsook het deficit
van de lokale overheid groeiden immers forser aan dan het bij de sociale
zekerheid geregistreerde positieve saldo.

De stijging van het tekort in de rubriek « overige» is toe te schrijven aan het
grotere volume emissies van reqularisatieleninqen. aan het verloop van de ver~
plichtingen in rekening-courant van de Schatkist tegenover de EEG, alsmede aan
de vooruitfinanciering, door het Hulpfonds tot financieel herstel van de gemeen-
ten, van de lasten voortvloeiend uit de overname door de nationale overheid van
een deel van de schulden van sommige steden en gemeenten in toepassing van
de bijzondere wet van 16 januari 1989 betreffende de financiering van de gemeen-
schappen en de gewesten. De weerslag van die factoren werd afgezwakt door
de forse daling van de tegemoetkomingen van de overheid aan de openbare
hu isvesti ngsmaatscha ppijen.

Het financiële tekort van de lokale overheid, dat aan het begin van het decennium

zeer groot was, ging nadien geleidelijk verminderen tot het in 1987 vrijwel
verdwenen was. De jongste twee jaar liep het daarentegen weer op : in 1988 tot
fr. 8 miljard en in 1989 tot fr. 27 miljard. In 1988 zou die toename nog belangrijker

zijn geweest, was ze niet artificieel beperkt door het inhalen van de achterstand

TABEL 29 - NETTO FINANCIEEL TEKORT (-) OF OVERSCHOT (+) VAN DE DIVERSE SUBSECTOREN
VAN DE OVERHEID

Nationale overheid, Lokale Sociale Eindtotaal
gemeenschappen en gewesten overheid zekerheid 2

Netto te Overige 1 Totaal
financieren

saldo van de
Schatkist

1984 ......... -504 -36 -540 -12 +39 -512
1985 ........... -571 -44 -615 -10 +49 -576
1986 ......................... -556 -46 -601 -15 +32 -584
1987 ......... -431 -100 -530 -1 +12 -519
1988 . . . . . . . . . . . ....... . -434 -62 -496 -8 +17 -486
1989r .............. -397 -89 -486 -27 +36 -477
Eerste tien maanden van

1988 -382 -77 -459 +14 -21 -466
1989• -417 -77 -493 -31 +15 -509

Bron: NBB.

1 Debudgetteringen, vooruitfinancieringen en regularisatieleningen. Oe vorming van financiële activa werd hierop in mindering gebracht.

2 De sociale-zekerheidsgegevens omvatten dezelfde instellingen als die van de nationale rekeningen en houden, net als deze laatste,
rekening met de verschuldigde sociale bijdragen en niet met die welke effectief werden gestort,

van een tiental miljard in de schatkistoverdrachten van in het voorgaande jaar
voor rekening van de gemeenten en provincies geïnde ontvangsten. In 1989 dook
daarentegen een nieuwe achterstand van dezelfde orde van grootte op. De
negatieve weerslag ervan op de omvang van het tekort werd evenwel ten dele
goedgemaakt door de positieve invloed die uitging van de reeds vermelde over-
name van een deel van de schuld door de nationale overheid.
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Het financiële overschot van de sociale zekerheid, zijnerzijds, liep in 1989 opnieuw
op, namelijk van fr. 17 tot 36 miljard. Die ontwikkeling houdt vooral verband met
de stijging van de sociale bijdragen die voortvloeide uit de forse vermeerdering
van het" arbeidsinkomen, ofschoon die lager uitviel dan de BNP-groei; de toe-
name van de sociale-zekerheidsuitgaven was daarenboven beperkt.

Tijdens de eerste tien maanden van 1989, de laatste periode waarvoor men over
gegevens beschikt betreffende de financieringsstructuur van de overheid, diende
deze laatste een groter tekort te financieren dan in de overeenstemmende periode
van het voorgaande jaar. Die ontwikkeling kwam vooral tot uiting in het verloop
van de financiële activa, waarvan de in 1988 opgetekende stijging in het verslag-
jaar plaats maakte voor een forse terugval.

TABEL 30 - NIEUWE VERPLICHTINGEN EN VORMING VAN FINANétELE ACTIVA DOOR DE OVERHEID

Imiljarden franken)

Nieuwe verplichtingen Vorming Saldo
van finan-
ciële activa

In vreemde In Belgische franken Eindtotaal in 8e19i-
valuta's sche fran-

Voor ten hoogste een jaar Voor meer Totaal ken

dan

Bij de Andere Totaal
een jaar

NBB

1984 +156 +12 +66 + 78 +337 +416 +571 +59 +512
1985 +34 -18 +53 +35 +561 +596 +631 +55 +576
1986 +62 +27 +286 +313 +234 +548 +610 +26 +584
1987 +32 -82 +217 + 135 +384 +519 + 552 +33 +519
1988 +20 -21 +37 +16 +494 +510 +530 +44 +486

Eerste tien
maanden van
1988 +38 -29 +68 +40 +400 +440 +477 +12 +466
1989 * +41 -58 +365 +307 + 139 +446 +487 -22 +509

Bron NBB
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De looptijd van de nieuwe verplichtingen in Belgische franken onderging een
aanzienlijke wijziging. Zo vertegenwoordigden de netto-uitgiften van schulden in
Belgische franken voor meer dan een jaar slechts een derde van het bedrag van
het voorgaande jaar: die terugval was het gevolg van het iets geringere volume
van de bruto-emissies door de Schatkist en, vooral, van de forse stijging van de
terugbetalingen. De nieuwe verplichtingen in Belgische franken voor ten hoogste
een jaar - andere dan die welke bij de Bank werden aangegaan - lagen
daarentegen nagenoeg fr. 300 miljard hoger dan het voorgaande jaar.

Het geheel van de aldus tijdens de eerste tien maanden van 1989 aangetrokken
middelen in Belgische franken kwam hoger uit dan de middelenbehoefte van de
overheid. Het uitstaande bedrag schatkistcertificaten in het bezit van het Renten-
fonds en gefinancierd via de speciale voorschotten van de Bank liep dan ook voor
het derde opeenvolgende jaar terug en wel met fr. 58 miljard. De schuld in
vreemde valuta's vermeerderde echter met fr. 41 miljard, ongeveer hetzelfde
bedrag als in 1988.





5. BETALINGSBALANS VAN DE
BELGISCH-LUXEMBURGSE ECONOMISCHE UNIE
EN VALUTAMARKT

5.1 SYNTHESE

1989

Het betalingsverkeer van de BLEU met het buitenland werd in 1989 g~kenmerkt
door een nieuwe verruiming van het lopende overschot. Op transactiebasis zou
het voor het hele jaar om en bij fr. 150 miljard hebben bedragen, wat tegenover
1988 op een toename met een twintigtal miljard neerkomt. In procenten van het
BNP - 2,3 pct. - is dat. surplus een van de grootste van de EEG-landen.

De versteviging van het lopende saldo werd door twee ontwikkelingen in de hand
gewerkt. Enerzijds konden de Belgische bedrijven in 1989 voordeel halen uit de

TABEL 31 - BETALINGSBALANS VAN DE BLEU

(saldi in miljarden frankenl

op transactiebasis op kasbasis

1988 1989 r 1988

Eerste November- Eerste November-
tien Oecember tien December

maanden maanden

Lopend verkeer 128 150 91 26 92

Goederenverkeer . . . . . . . . . 124 133 81 32 87
Dienstenverkeer .......... . . . . . . . . . 71 90 63 8 70

waarvan netto-inkomens uit beleg-
gingen en investeri ngen (12) (42) (12) L .. ) (34)

Overdrachten ........... -67 -73 -53 -14 -65

Kapitaalverkeer 1 ........ -125 -118 4 -97
Verrichtingen van de niet-financiële
privé-sector ........... . . . . . . . . -84 -99 26 -99

Kortlopende .......... ......... . 2 4 9 86
Langlopende .. . . . . . . . . . . . . -86

-208
-103 17 -185

Effectenverkeer -136 -122 -14 -224
Directe investeri ngen en aanver-
want kapitaalverkeer .... 50 19 31 39

Overig kapitaalverkeer ........ -41 -19 -22 2

Vergissingen en weglatingen 2 .. 3 6 -3 -26

Balans van de officiële betalingen 6 -58 -21 27 -31
Contant kapitaalverkeer in vreemde
valuta's van de overheid 3 -19 -70 -40 21 -41
Beweging van de netto goud- en de-
viezenreserves van de NBB4 25 12 19 6 10

38
26
20

(8)

-8

-65

-27

-29

2

Bron NBB.

1 Teken - kapitaaluitvoer.

2 Met inbegrip van de tegenpost van de demonetisatie van goud in 1989.

3 Teken - vermeerdering van de overheidsschuld in vreemde valuta's.

4 Teken - verrrundennq van de reserves
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expansie van de buitenlandse markten dank zij de verbetering van hun concur-
rentievermogen in ruime zin en de forse investeringen die zij de jongste jaren
hebben verricht. Anderzijds gingen ook de netto-inkomens uit beleggingen en
investeringen erop vooruit in aansluiting op de tendens die zich in het midden
van het decennium aftekende, toen de BLEU lopende overschotten begon te
boeken.

Het tekort in het kapitaalverkeer daarentegen vergrootte in 1989. Die verslechte-
ring vond plaats in de laatste maanden van het jaar, toen binnen het EMS
spanningen opdoken die uitvoer van kortlopend kapitaal teweegbrachten.

In de eerste negen maanden gaven de transacties waarop het monetaire beleid
weinig vat heeft, net als de voorgaande jaren, aanleiding tot netto-afvloeiingen,
vooral wegens de belangstelling van ingezetenen voor buitenlandse effecten en
de in verhouding geringe buitenlandse interesse voor Belgische waarden. Het
relatieve rentepeil bleef echter kortlopend kapitaal aantrekken, zodat de balans
van de officiële betalingen tijdens die periode opnieuw met een overschot sloot.
Bovendien bleef ook de druk die het streven naar evenwicht op die balans
uitoefent op de Belgische korte rente, afnemen; het renteverschil tussen België
en de Bondsrepubliek Duitsland kon worden verkleind.

Aan het begin van de herfst echter gaven het door de grote landen uitgesproken
voornemen om de wisselkoersen van de belangrijkste valuta's op een peil te
brengen dat beter overeenstemt met de economische basisgegevens, en de snelle
inkrimping van het rendementsverschil tussen beleggingen in dollars en in Duitse

GRAFIEK 24 - BALANS VAN DE OFFICIELE BETALINGEN EN VERSCHIL TUSSEN DE KORTE RENTE
IN BELGISCHE FRANKEN EN IN DUITSE MARKEN

[222l Saldi (miljarden franken) (linkerschaal)
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Goederenverkeer

Volumes

marken aanleiding tot speculatieve bewegingen ten gunste van de mark. Die
bewegingen werden in stand gehouden doordat de Duitse monetaire autoriteiten
de wens uitten om de koers van de Europese valuta's die buiten de engemarges
van hef EMS kunnen schommelen, beter te zien aansluiten bij de relatieve
prestaties van de economieën. Alle Europese valuta's hebben, in uiteenlopende
mate, onder die druk ten voordele van de mark geleden; in het geval van de
BLEU sloot de balans van de officiële betalingen, die in de eerste negen maanden
een overschot van fr. 12 miljard vertoonde, in het vierde kwartaal met een tekort
van fr. 70 miljard.

5.2 LOPEND VERKEER

Het in 1989 opnieuw zeer gunstige internationale klimaat kwam de goederen-
uitvoer van de BLEU ten goede. De volumegroei van de wereldhandel liep
weliswaar terug van 9 pct. in 1988 tot 7,6 pct., doordat de Noordamerikaanse
vraag minder krachtig was. De buitenlandse markten van de BLEU - die haar
produkten vooral in Europa afzet - zouden echter in ongeveer hetzelfde tempo
als in 1988 zijn gegroeid.

GRAFIEK 25 - LOONKOSTEN PER EENHEID PRODUKT IN DE VERWERKENDE NIJVERHEID:
INTERNATIONALE VERGELIJKING 1

(jaarlijkse veranderingspercentages, in gemeenschappelijke valuta) I
·1

12223 Zeven belangrijkste concurrenten

ESSSJ Vijf belangrijkste Europese concurrenten

œ Belgiê

5 5

-5 -5

1983-1986 1987 1988 1989

Bronnen' OESO, EEG, NBB.

1 De concurrenten en hun respectieve gewichten komen voor in tabel 11

De uitvoer van de BLEU had aan die expansie deel, dank zij de talrijke factoren
die de jongste jaren tot een aanzienlijke verbetering van de rendabiliteit van de
ondernemingen hebben geleid en dientengevolge hun investeringen hebben aan-
gewakkerd. Wellicht hebben deze laatste de nijverheid in staat gesteld haar
goederenaanbod te verruimen en het beter aan de buitenlandse vraag aan te
passen.
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Meer nog dan de uitvoerprijzen, die in het geval van België meestal door het
krachtenspel van de internationale concurrentie worden bepaald, zijn de kosten
en vooral de loonkosten, een belangrijke factor voor het concurrentievermogen .
In de verwerkende nijverheid - die meer dan driekwart van de buitenlandse afzet
voor haar rekening neemt - hadden de in een gemeenschappelijke munt uitge-
drukte loonkosten per eenheid produkt aan het begin van de jaren tachtig in
België een zeer gunstig verloop te zien gegeven in vergelijking met de belang-
rijkste concurrenten, onder meer ten gevolge van het sedert 1982 gevoerde
economische beleid. Nadien was de relatieve kostenontwikkeling wisselvalliger
maar in haar geheel beschouwd, week de stijging van die kosten niet sterk af
van die bij de concurrenten.

De volumevermeerdering van de goederenuitvoer was in 1989 beter over de
produkten gespreid dan in het voorgaande jaar. In 1988 werd de export vooral
ondersteund door produkten van de chemische industrie en de ijzer- en staal-
nijverheid. In 1989 sloten het transportmaterieel, de non-ferrometalen, de geraffi-
neerde olieprodukten en de voedingsmiddelen zich bij de chemische produkten
aan; de uitvoertoename van de produkten van de ijzer- en staalnijverheid, van
haar kant, was minder krachtig.

Het volume van de goedereninvoer groeide nauwelijks sneller dan dat van de
uitvoer. In vergelijking met het verloop van de gezamenlijke finale bestedingen
lijkt de stijging ervan zelfs bescheiden. De volumegroei van de invoer kan in 1989
door incidentele factoren zijn gedrukt. In dat verband zij op de uitzonderlijk zachte
winter gewezen. Vergelijkt men de goedereninvoer met de finale bestedingen,
dan stelt men evenwel vast dat de verhouding tussen de stijging van de eerstge-
noemde en die van de laatstgenoemde de jongste twee jaar is teruggelopen
niettegenstaande de bedrijfsinvesteringen in kapitaalgoederen en de uitvoer, die
een hogere invoerquote hebben dan de overige bestedingen, een belangrijker rol
hebben gespeeld in het ondersteunen van de vraag. De invoerpenetratie werd
derhalve blijkbaar afgeremd. Die ontwikkeling kan wellicht gedeeltelijk worden
toegeschreven aan de wijzigingen die zich binnen de grote categorieën van de
finale bestedingen hebben voorgedaan ten gunste van produkten met een gerin-
gere invoerquote. Het is echter niet uitgesloten dat die ontwikkeling eveneens in
de hand is gewerkt doordat de Belgische producenten in meerdere sectoren,
bijvoorbeeld de kleding en de chemische produkten, marktaandelen hebben
heroverd.

In 1989 is het stijgingstempo van de prijzen van de buitenlandse handel in de Prijzen

BLEU, net als in de buurlanden, versneld.

Ondanks het forse herstel van de noteringen van ruwe aardolie en de opgang
van de dollar, zouden de prijzen van de door de BLEU ingevoerde grondstoffen
met nauwelijks meer dan 8 pct. zijn gestegen. De invloed van de toename van
de invoerprijzen van ruwe aardolie werd immers getemperd door de geringere
prijsstijging van de overige energieprodukten, in het bijzonder aardgas, alsook van
de voedingsmiddelen. Zo vertoonde de gasprijs, die zich met vertraging aan de
olieprijzen aanpast, gedurende een groot deel van het jaar een gedrukt verloop.
De prijsdaling van ruwe aardolie had immers tot in de winter van 1988 aangehou-
den. Harerzijds bedroeg de prijsstijging van de ingevoerde fabrikaten ongeveer
7 pct., dit is meer dan in de buurlanden. De reden ervan is de forse prijsstijging
van diamant, waarvan het aandeel in de BLEU-handel in vergelijking belangrijker
is. Voor alle goederen samen zouden de invoerprijzen in 1989 derhalve met
7,5 pct. zijn opgelopen.
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Dienstenverkeer

Wat de uitvoer betreft, zouden de grondstoffen, waarin de voedingsmiddelen van
overwegend belang zijn, nauwelijks meer dan 6 pct. duurder zijn geworden. De
prijzen van de fabrikaten zouden met 8 pct. de hoogte zijn ingegaan. Dit percen-
tage ligt hoger dan dat voor ingevoerde fabrikaten, hoofdzakelijk omdat de
diamantprijzen bij de uitvoer forser stegen dan bij de invoer; het in 1988 in de
diamanthandel geleden ruilvoetverlies werd aldus gedeeltelijk goedgemaakt. Uit-
eindelijk zouden de uitvoerprijzen, net als de invoerprijzen, met 7,5 pct. zijn
opgelopen.

Rekening houdend met de diverse hierboven beschreven ontwikkelingen van
volumes en prijzen, zou het saldo van het goederenverkeer over het hele jaar al
bij al met fr. 9 miljard zijn vermeerderd tot fr. 133 miljard. Uit de gegevens
betreffende de buitenlandse handel per land blijkt hoezeer het dynamisme van
de activiteit in de Europese Gemeenschap deze ontwikkeling in de hand werkte;
het was immers tegenover de Gemeenschap dat het handelsoverschot van de
BLEU vergrootte.

Ook het dienstenverkeer droeg tot de toename van het lopende overschot van
de BLEU bij. Na de eerste tien maanden van 1989 vertoonde dat verkeer een
overschot van fr. 70 miljard, tegen fr. 63 miljard in 1988.

Die verbetering was vooral het gevolg van de stijging van fr. 12 tot 34 miljard
van de netto-inkomens uit beleggingen en investeringen.

TABEL 32 - DIENSTENVERKEER

(saldi in miljarden franken)

1987

Eerste tien maanden

1988 1988 1989

42 35 32
44 37 44
-2 -2 -12

-43 -40 -45
12 12 34

(-69) (-60) (-71)
80 67 69
(65) (54) (56)

-20 -11 -20

71 63 70

Vervoer- en verzekeringskosten 34
, Vracht- en verzekeringskosten voor goederenvervoer 33
Andere vervoerkosten .,

Reisverkeer . -35
13

(-73)
81

(64)

-19

Netto-inkomens uit beleggingen en investeringen
waarvan overheid .

Niet elders vermelde overheidstransacties .
waarvan functioneringskosten van de EEG ....

Overige diensten ....

Totaal . 74

Bron: NBB.

Twee belangrijke factoren liggen aan de beweging van dit saldo ten grondslag,
namelijk de uit het lopende overschot van 1988 voortvloeiende toename van de
nettovorderingen op het buitenland en de rentestijging. De uitwerking van deze
laatste factor hangt af van de samenstelling qua valuta en qua looptijd van de
verplichtingen en de tegoeden alsook van de erop betrekking hebbende wissel-
koersen en rentetarieven.

De structuurverschillen tussen verplichtingen en tegoeden hadden in 1989 wellicht
een gunstige invloed op de netto-inkomens uit beleggingen. Inzake de verplichtin-
gen, die goeddeels ten laste van de overheid vallen, hebben de leningen in
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valuta's met een relatief lage rente de jongste jaren steeds aan belang gewonnen,
vooral ten nadele van die in dollars. Wat de tegoeden betreft, deed zich het
omgekeerde voor doordat de bedrijven en de particulieren aanzienlijke bedragen
in buitenlandse hoogrentende obligaties belegden. Dat structuureffect werd in
1989 nog versterkt door de koersstijging van de dollar.

Bovendien ziet het ernaar uit dat, in tegenstelling tot de voorgaande jaren, de
inkrimping van de bemiddelingsmarge van de banken met betrekking tot de
internationale activiteiten in 1989 niet langer een remmende invloed uitoefende
op de stijging van de netto-inkomens uit beleggingen. En ten slotte leverde de
wijziging in de samenstelling van de goud- en deviezenreserves van de Bank de
economie een supplementaire rentewinst van ongeveer fr. 4 miljard op.

Het overschot in het dienstenverkeer groeide niet alleen onder invloed van de
inkomens uit beleggingen, maar ook door de toename van de bankkosten en
-provisies, de stijging van de door de telecommunicatiesector ontvangen inko-
mens uit octrooien en - in de lijn van de reeds enkele jaren aan de gang zijnde
tendens - de vermeerdering van de ontvangsten uit hoofde van de functione-
ringskosten van de Europese instellingen, waaronder de bezoldiging van hun
ambtenaren. De voor de diensten opgetekende resultaten werden daarentegen
neerwaarts beïnvloed door de traditionele stijging van het tekort in het reisverkeer
en door twee andere ontwikkelingen. De ingezeten scheep- en luchtvaartmaat-
schappijen huurden namelijk meer materieel in het buitenland. Daarnaast ver-
richtte België een betaling in het kader van de regeling van het geschil met
Algerije betreffende de levering van aardgas. Die transacties werden geboekt
onder respectievelijk « vervoerkosten» en « overige diensten».

Tijdens de eerste tien maanden van 1989 liep het tekort bij de overdrachten Overdrachten

tegenover 1988 met zowat fr. 12 miljard op.

Die verslechtering, die aan het einde van het jaar ten dele ongedaan werd
gemaakt, was hoofdzakelijk toe te schrijven aan het verloop van de overdrachten
tussen de Europese Gemeenschap en de BLEU. Aan de uitgavenzijde waren de
door België en Luxemburg ter beschikking van de Gemeenschap gestelde midde-
len in totaal weliswaar van dezelfde orde van grootte als in 1988, maar de door
de Gemeenschap betaalde overdrachten, onder meer ter ondersteuning van de
uitvoer van landbouwprodukten, namen af; de doliarhausse en, meer nog, het
duurder worden van suiker en graan deden immers het verschil tussen de
communautaire en de wereldprijzen inkrimpen.

In de eerste tien maanden van 1989 vermeerderden eveneens de aan het buiten-
land betaalde lonen en pensioenen alsook de deelname van België en Luxemburg
in de functioneringskosten van internationale instellingen, andere dan de EEG.

Het tekort in het effectenverkeer vergrootte opnieuw. Die ontwikkeling was toe
te schrijven aan de ommekeer in het saldo van de aandelentransacties, alsook
aan aankopen van buitenlandse obligaties met de bedoeling munt te slaan uit de
mogelijkheden tot fiscale aftrek die het stelsel van het forfaitaire gedeelte van de
in het buitenland betaalde belasting biedt.

5.3 KAPITAALVERKEER
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Aandelen De ingezetenen verrichtten - hoofdzakelijk via instellingen voor collectieve beleg-
ging - aanzienlijke aankopen van aandelen in buitenlandse - onder meer Franse
en Britse - vennootschappen. De niet-ingezetenen van hun kant vermeerderden
eveneens hun portefeuille aandelen van Belgische of Luxemburgse vennootschap-
pen, zij het voor geringere bedragen dan die welke de ingezetenen aan de

TABEL 33 - EFFECTENVERKEER

(saldi in miljarden franken)

Aandelen ..

Eerste tien maanden

1987 1988 1988 1989

23 37 29 -22
-1 18 10 -52
24 19 19 30

-83 -173 -151 -202
-111 -213 -170 -202
(-88) ( -211) (-176) (-197)

28 40 19

-60 -136 -122 -224

Tegoeden van ingezetenen 1

Tegoeden van niet-ingezetenen 2

Obligaties
Tegoeden van ingezetenen 1 ......••.••.••.•.••.•

waarvan in vreemde valuta's
Tegoeden van niet-ingezetenen 2 ..•.••.••.••.••.•

Totaal .

Bran: NBB.

1 Teken - vermeerdering van de nettotegoeden van de ingezetenen,

2 Teken - : vermindering van de nettotegoeden van de niet-ingezetenen.

aankoop van buitenlandse aandelen besteedden. De omvang van die bewegingen
is wellicht toe te schrijven aan de vrij algemene stijging van het rendement van
beleggingen in aandelen die zich in 1989 op de meeste beurzen voordeed.

Obligaties De verwervingen van buitenlandse obligaties door ingezetenen werden, meer nog
dan in het verleden, ingegeven door motieven betreffende het op korte termijn
behaalde rendement of door overwegingen van fiscale aard. Zoals immers reeds
vermeld, verrichtten de Belgische bedrijven omvangrijke transacties in door niet-
ingezetenen uitgegeven obligaties, met name in Italiaanse lires. Het was hun
bedoeling munt te slaan uit de fiscale aftrek via toepassing van het forfaitaire
gedeelte van de in het buitenland betaalde belasting. Dergelijke transacties - die
op zeer korte termijn zijn - oefenen doorgaans geen invloed uit op het saldo
van de balans van de officiële betalingen: enerzijds drijven zij de uitvoer van
langlopend kapitaal uit hoofde van effectenaankopen op, maar anderzijds geven
zij aanleiding tot een invoer van kortlopend kapitaalomdat het met de aankopen
van obligaties in vreemde valuta's samenhangende wisselkoersrisico vaak gedekt
wordt door termijnverkopen van deviezen. Die verrichtingen worden niet steeds
afgewikkeld in de maand waarin zij plaatsvinden: zij kunnen derhalve van de ene
maand tot de andere forse schommelingen in de respectieve saldi van het lang-
en het kortlopende kapitaalverkeer teweegbrengen. Daardoor zouden de netto-
aankopen van buitenlandse obligaties en de tegenpost ervan, namelijk de invoer
van kortlopend kapitaal, in de eerste tien maanden van 1989 in totaal met zowat
fr. 60 miljard zijn opgedreven. Die transacties zouden hoofdzakelijk in december
zijn afgewikkeld.

Dat neemt niet weg dat, zelfs na uitschakeling van de weerslag van dit soort
trarisacties. de netto-aankopen van buitenlandse obligaties, die door geen enkele
reglementaire beperking op het kapitaalverkeer worden gehinderd, zich op een
hoog peil - alhoewel lager dan in 1988 - zouden hebben gehandhaafd. De



aantrekkingskracht van dit type belegging is geen verschijnsel dat eigen is aan
de BLEU. Zij moet worden gezien in het kader van een internationaliseringsproces
van de financiële markten en een tendens tot diversifiëring van de obligatieporte-
feuilles. De samenstelling van die portefeuilles is overwegend gebaseerd op
criteria - zoals de verschillen tussen de nominale rentetarieven en de verwachtin-
gen inzake het wisselkoersverloop - die een zo hoog mogelijk rendement in
nationale munteenheid nastreven. Dientengevolge werd de uitvoer van langlo-
pend kapitaal wellicht ook in de hand gewerkt door het relatief lage peil van het
nominale rendement van beleggingen in franken - net als in andere stevige
valuta's trouwens. De groeiende activiteit van de instellingen voor collectieve
belegging in de BLEU droeg wellicht eveneens bij tot de grotere diversifiëring van
de aandelen- en obligatieportefeuilles van de ingezetenen.

Het tekort in het obligatieverkeer was ook ten dele het gevolg van de in
vergelijking geringe belangstelling van niet-ingezetenen voor zulke beleggingen in
franken. Men had kunnen verwachten dat de maatregelen die in meerdere landen
- onder andere Frankrijk en Italië - werden genomen tot vrijmaking van het
kapitaalverkeer, de kapitaaltoevoer in de BLEU zouden hebben gestimuleerd,
maar tot dusver is dat nog niet het geval geweest. Verschillende factoren liggen
aan die geringe belangstelling ten grondslag: de hoge rendementspercentages
van beleggingen op lange termijn in sommige vreemde valuta's, de relatief
beperkte liquiditeit van de secundaire markt voor overheidspapier - onder meer
wegens de roerende voorheffing - en, in vergelijking met de overige financiële
centra, het gebrek aan verscheidenheid in het aanbod van financiële produkten
van zowel de overheids- als de privé-sector. Het besluit van de Schatkist om
lineaire obligaties uit te geven, is onmiskenbaar een eerste stap die de tekort-
komingen ter zake gedeeltelijk kan wegwerken.

In de eerste tien maanden van 1989 leverden de directe investeringen en het
overige aanverwante kapitaalverkeer een netto kapitaalinvoer van zowat
fr. 39 miljard op, tegen fr. 19 miljard in 1988.

TABEL 34 - DIRECTE INVESTERINGEN EN AANVERWANT KAPITAALVERKEER

(saldi in miljarden franken)

Oprichtingen, overnamen en uitbreidingen van ven-
nootschappen .
Tegoeden van ingezetenen 1

Tegoeden van niet-ingezetenen 2

Leningen .
Tegoeden van ingezetenen 1

Tegoeden van niet-ingezetenen 2

Eerste tien maanden

1987 1988 1988 1989
---

-5 66 28 7
-79 -74 -77 -141

74 140 105 148
-5 -14 -8 32

-26 -58 -23 -47
21 44 15 79
-2 -2 -1
-3 -6 -5 -10

4 4 10
-12 50 19 39

-108 -138 -105 -198
96 188 124 237

Overige ..
Tegoeden van ingezetenen 1

Tegoeden van niet-ingezetenen 2

Totaal
Tegoeden van ingezetenen 1

Tegoeden van niet-ingezetenen 2 .....•.••..•..•..

Bron NBB.

1 Teken - vermeerdering van de nettotegoeden van de ingezetenen.

2 Teken - : vermindering van de nettotegoeden van de niet-ingezetenen.
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Kortlopend
kapitaalverkeer van
de niet-financiële
privé-sector

De tegoeden van de niet-ingezetenen voortvloeiend uit oprichtingen, overnamen
en uitbreidingen van Belgische of Luxemburgse vennootschappen gingen de
hooqte in, namelijk met fr. 148 miljard, terwijl die van de ingezetenen in het
buitenland met fr. 141 miljard opliepen. In tegenstelling tot het voorgaande jaar
hadden de buitenlandse investeringen betrekking op een groot aantal vennoot-
schappen uit diverse bedrijfstakken; daarbij zij melding gemaakt van de belangrij-
ke transacties ten gevolgevan oprichtingen of kapitaalverhogingen van in België
gevestigde coördinatiecentra van multinationale ondernemingen en van meerdere
participaties van buitenlandse vennootschappen in het kapitaal van ingezeten
verzekeringsmaatschappijen. Het leeuwedeel - bijna twee derde - van die in-
vesteringen is afkomstig van aangrenzende landen, namelijk, in orde van belang-
rijkheid, Frankrijk, Nederland en de BRD. De investeringen van de ingezetenen
waren van hun kant voornamelijk op Frankrijk, het, Verenigd Koninkrijk en de
Verenigde Staten gericht. Daarnaast gaf de herstructurering van de participaties
van de Generale Maatschappij van België en van de activiteiten van sommige van
haar dochtermaatschappijen in de beschouwde periode aanleiding tot aanzienlijke
kapitaalbewegingen, zowel van binnen- als van buitenlandse oorsprong.

De aan buitenlandse vennootschappen toegestane leningen en de aan ingezete-
nen verstrekte kredieten lieten in 1989 opnieuween vermeerdering zien. Per saldo
leverden die financiële verrichtingen een netto-invoer van fr. 32 miljard op, tegen
een uitvoer van fr. 8 miljard een jaar eerder.

Over het hele jaar genomen, zou het kortlopende kapitaalverkeer van de niet-
financiële privé-sector - met andere woorden het geheel van de veranderingen
van de nettotegoeden, à contant en op termijn, in vreemde valuta's van ingezete-
nen en in franken van niet-ingezetenen - in tegenstelling tot de vijf voorgaande
jaren een tekort hebben vertoond. Dit jaarresultaat verhult echter vrij uiteenlopen-
de ontwikkelingen in de loop van het jaar.

In de eerste negen maanden van 1989 liet het kortlopende kapitaalverkeer van
de niet-financiële privé-sector een overschot zien, zelfs als de uitzonderlijke en
tijdelijke invoer, die samenhangt met de transacties in buitenlandse effecten
waarvan hierboven sprake, buiten beschouwing wordt gelaten. Dit overschot
kwam er ofschoon het verschil tussen de Belgische en de Duitse rente - waar-
voor de kortlopende kapitaalbewegingen in normale omstandigheden heel gevoe-
lig zijn - verkleinde. De beleggingen in franken profiteerden immers onder meer
van de relatieve zwakte van de mark en de zeer grote wisselkoersstabiliteit van
de valuta's die aan het wisselkoersarrangement van het EMS deelnemen.

Toen eind september op de valutamarkt spanningen opdoken, werden belangrijke
afvloeiingen van kort kapitaalopgetekend en vergrootte het verschil in het
voordeel van de Belgische rentetarieven, ofschoon dat onvoldoende was om het
evenwicht op die markt te herstellen. De ervaring lijkt er immers op te wijzen
dat als er zich spanningen voordoen - dat wil zeggen als de economische
subjecten gemiddeld meer als speculanten dan als beleggers handelen - het
absoluut noodzakelijk is dat de monetaire autoriteiten in het vlak van de korte
rente ingrijpen, maar dat dit zelden voldoende is om de valutamarkt snelopnieuw
in evenwicht te brengen. Dit verklaart waarom marktinterventies van de Bank
vereist waren.
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Het saldo van de officiële betalingen - met andere woorden de resultante van
alle hiervoor vermelde lopende en kapitaalverrichtingen - sloeg om van een
overschot van fr. 6 miljard in 1988 in een tekort van fr. 58 miljard in 1989. Tijdens
het jaar werd het profiel van dat saldo vooral bepaald door het beloop van de
netto kapitaalbewegingen.

5.4 OFFICIELE BETALINGEN

Aan het einde van de eerste negen maanden vertoonde de balans van de officiële
betalingen een overschot van fr. 12 miljard, tegen een tekort van fr. 23 miljard
in de overeenstemmende periode van 1988. Dat surplus kwam tot uiting in een
even grote stijging van de netto goud- en deviezenreserves van de Bank. Ten
gevolge van de verslechtering van het saldo van het kapitaalverkeer sloot de
balans van de officiële betalingen in het vierde kwartaal met een tekort van
fr. 70 miljard, dat door nieuwe deviezenleningen van de overheid werd gefinan-
cierd.

Over het hele jaar beschouwd, bleef de aanwas van de goud- en deviezenreserves
derhalve beperkt tot fr. 12 miljard. De samenstelling ervan werd evenwel aanzien-
lijk gewijzigd. Bij het beheer van haar goud- en deviezenreserves verrichtte de
Bank in maart immers arbitrages van goud tegen deviezen. Die transacties
verklaren grotendeels de vermeerdering van de tegoeden in vreemde valuta's.
Overeenkomstig de bepalingen van artikel 20bis van de organieke wet van de
Bank werden de daardoor gerealiseerde meerwaarden op een bijzondere onbe-
schikbare reserverekening geboekt. Binnen de door het vorenvermelde artikel
vastgelegde grenzen leverde de Bank aan de Koninklijke Munt van België tevens
een geringe hoeveelheid goud die bestemd was om in ecu's luidende muntstuk-
ken te slaan. De stijging - met fr. 2 miljard - van de tegoeden bij het IMF, van
haar kant, vloeide voort uit de netto-aankopen van BTR bij andere deelnemers
in het Departement van de BTR. Voorts stortte de Bank op een bijzondere
depositorekening bij het Fonds de derde en laatste tranche van de Belgische
bijdrage aan de uitgebreide structurele aanpassingsfaciliteit. Deze laatste biedt de
landen met een laag inkomen de mogelijkheid tegen bijzonder voordelige voor-
waarden krediet op te nemen ter financiering van hun aanpassingsprogramma's.
De vermeerdering met fr. 6 miljard van de rubriek « Belgische franken» is hoofd-

TABEL 35 - NETTO GOUD- EN DEVIEZENRESERVES VAN DE NATIONALE BANK VAN BELGIE'

(veranderingen in miljarden franken)

p.m. Bedrag
per einde

1989 december
1989'

-65 434
2 41

119
69 226
6 -3

12 817

1987 1988

Goudvoorraad

Tegoeden bij het IMF

-10
5 -8

Ecu's

Vreemde valuta's

Belgische franken

85 38
-5

Totaal 81 25

Bron NBB.

1 Het teken - wijst op een vermindering van de nettotegoeden of een vermeerdering van de nettoverphchtingen. Wat de uitstaande
bedragen betreft, duidt het op nettoverplichtingen .

2 Tegen marktprijzen en marktkoersen.
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zakelijk toe te schrijven aan de daling van de tegoeden in rekening-courant die
internationale instellingen en buitenlandse centrale banken bij de Bank aanhou-
den. Het geheel van die verrichtingen leidde ertoe dat het in de BLEU bijzonder
grote aandeel van de goudvoorraad in de totale goud- en deviezenreserves
teruggebracht werd tot een peil dat meer in overeenstemming is met dat van
onze belangrijkste partners.

De reserves vervullen niet alleen de rol van een instrument dat voor de dagelijkse
regulatie van de valutamarkt dient, maar hebben eveneens tot doel de externe
liquiditeit van de economie te waarborgen. Zij vormen in zekere zin een buffer-
voorraad die een eventuele en aanzienlijke evenwichtsverstoring in de buiten-
landse betalingen van een land onmiddellijk kan opvangen. Eind december verte-
genwoordigden de netto goud- en deviezenreserves "van de Bank zowat 20 pct.
van de jaarlijkse in- en uitvoer van goederen en diensten van de Unie (ongerekend
de factorinkomensl, een verhouding die aanmerkelijk lager ligt dan in de overige
EMS-landen. Gelet evenwel op de hoge graad van openheid van de Belgische
en Luxemburgse economieën, is die vergelijking niet zo relevant en dienen de
bruto betalingsstromen te worden gezuiverd voor de invoerquote van de uitvoer,
die meer dan 50 pct. van de exportwaarde bedraagt. Uitgedrukt in procenten van
die gecorrigeerde stromen,- zouden de goud- en deviezenreserves 43 pct. van de
uitvoerontvangsten en 47 pct. van de invoeruitgaven van de BLEU uitmaken, wat
neerkomt op een verhouding die overeenstemt met die in Nederland en die
aanzienlijk hoger ligt dan die in grotere landen, zoals de Bondsrepubliek Duits-
land, Frankrijk of het Verenigd Koninkrijk.

I
Il
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5.5 VALUTAMARKT

De situatie op de valutamarkt weerspiegelde in 1989 de reeds vermelde breuk die
zich in de loop van het jaar voordeed, toen de dollar na een opwaartse tendens
verzwakte. Tijdens de eerste negen maanden oefende de stevigheid van de
Amerikaanse valuta neerwaartse druk uit op de Duitse mark, wat de wisselkoers-
stabiliteit van de valuta's die aan het EMS-wisselkoersmechanisme deelnemen,
ten goede kwam. Toen de dollar vanaf het najaar evenwel begon te verzwakken,
bracht zijn teruggang opwaartse druk op de mark teweeg en werden binnen het
EMS spanningen voelbaar.

Tijdens de eerste negen maanden gingen de valutamarkten zich meer rekenschap
geven van de verbetering van de economische basisgegevens in België. Die
gelegenheid werd aangegrepen om het renteverschil op korte termijn tegenover
de Bondsrepubliek Duitsland te verkleinen. Daarenboven kon de Bank deviezen
aankopen, waardoor het mogelijk werd de externe liquiditeit van de economie te
versterken. De positie van de Belgische frank tegenover de Duitse mark en de
Nederlandse gulden onderging daarentegen nauwelijks enige wijziging. Hetzelfde
gold voor zijn koers tegenover het Ierse punt en de Franse frank, zo men voor
deze laatste de wisselvallige bewegingen in de loop van de periode buiten
beschouwing laat. Tot in de herfst verminderde de Belgische frank - net als de
overige valuta's - echter in waarde tegenover de Italiaanse lire en de peseta.
De stevigheid van de Italiaanse en de Spaanse munteenheid vond haar oorsprong
in een massale toestroom van privé-kapitaal. De aantrekkingskracht van de
bijzonder hoge rente op beleggingen in die valuta's werd des te groter naarmate
de verwachtingen omtrent een herschikking van de spilkoersen verzvvakten.
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Een dergelijke ontwikkeling van de verwachtingen kan paradoxaal lijken in het
licht van de niet geringe verschillentussen de EMS-leden inzake lopende saldi
en inflatiepercentages. Zij zou kunnen worden verklaard door de grotere geloof-
waardigheid die het EMS de jongste jaren allengs heeft verworven en door de
steeds duidelijker kenbaar gemaakte keuze van meerdere landen geen beroep te
doen op het wisselkoersinstrument om de onevenwichtigheden in hun economie
bij te sturen, maar integendeel de vastheid van de wisselkoers als dwangmiddel
te gebruiken om de nodige discipline in het vlak van het verloop van de
binnenlandse vraag, prijzen en kosten op te leggen.

Toen de dollar vanaf september begon af te glijden, versterkte de mark zijn
positie binnen de schommelingsband. Alle overige valuta's gaven dan in meerdere
of mindere mate terrein prijs. Bovendien werd hun koers in de meeste gevallen
door interventies van de centrale banken ondersteund, niettegenstaande de rente
werd opgetrokken; sedert het begin van het jaar had daarentegen de mark van
die interventies profijt getrokken.

Na een afkoeling in november, laaiden aan het einde van het jaar binnen het EMS
opnieuw spanningen op. Zij werden door de aanhoudende zwakheid van de
dollar, alsook door de geruchten omtrent een mogelijke herschikking van de
spilkoersen gevoed.

Uiteindelijk bleef de wisselkoers van de Belgische frank in 1989 nagenoeg onge-
wijzigd tegenover het geheel van de valuta's die aan het wisselkoersarrangement
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GRAFIEK 27 - WISSELKOERS VAN DE BELGISCHE FRANK

(indexcijfers 7987 = 700)
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van het EMS deelnemen en die ongeveer twee derde van het handelsverkeer van
de BLEU voor hun rekening nemen, Tegenover de dollar daarentegen liep hij, in
termen van jaargemiddelde, terug, De omvang van die depreciatie bleef evenwel
beperkt, zodat de aan het begin van 1987 ingezette tendens tot stabiliteit van
de effectieve wisselkoers van de frank in 1989 aanhield,

Het verschil tussen de koers van de frank op de vrije en op de gereglementeerde
markt bleef van zijn kant gering en was aan het einde van het jaar zelfs volledig
verdwenen,
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Kader van het
monetaire beleid

6. MONETAIR BELEID EN GELD- EN KAPITAALMARKT

6.1 MONETAIR BELEID

In 1989 bepaalden twee belangrijke ontwikkelinqen in de internationale monetaire
sfeer de koers van het Belgische monetaire beleid. Aan de ene kant maakte het
Europese Monetaire Stelsel de langste periode van stabiliteit sedert zijn oprichting
door. Aan de andere kant hebben de verschillende landen van de Europese
Gemeenschap, en met name de Bondsrepubliek Duitsland, geleidelijk hun mone-
taire beleid verstrakt, wat .in een algemene rentestijging resulteerde.

Die internationale rentehausse was reeds in de tweede helft van 1988 op gang
gekomen en zette zich gedurende heel 1989 krachtig voort. Tal van landen gaven
daarmee uitdrukking aan hun vaste wil om de inflatoire druk te verminderen. De
Belgische autoriteiten deelden die algemene bezorgdheid over een versnelling van
de prijsstijgingen, maar hebben tevens gepoogd het volle gewicht van de inflatie-
bestrijding niet exclusief bij het monetaire beleid te leggen.

Wegens de veralgemeende toepassing van de inkomensindexering, is er in België
geen verstrakking van het monetaire beleid nodig om op de inflatieverwachtingen
in te werken. In tegenstelling tot wat in vele andere landen het geval is, spelen
dergelijke verwachtingen in beginsel immers geen rol bij loononderhandelingen.
Dat belet echter niet dat het indexeringsmechanisme in bepaalde omstandigheden
- in het bijzonder als er sprake is van een ruilvoetverslechtering - het concur-
rentievermogen van de ondernemingen in het gedrang kan brengen. Om zich
daartegen te wapenen, beschikt de Belgische overheid reeds verscheidene jaren
over de wettelijke mogelijkheid om de binnenlandse inkomens- en kostenontwik-
keling bij te sturen, indien zou blijken dat een aantal specifieke indicatoren op
een afbrokkeling van het concurrentievermogen van de Belgische economie
duiden.

Dit alles neemt niet weg dat ook de monetaire autoriteiten hun bijdrage aan de
inflatiebestrijding leverden, meer bepaald door hun beleid bij voorrang op het
behoud van de positie van de frank binnen het EMS te richten. Zo'n wisselkoers-
doeistelling is trouwens één van de beste waarborgen voor prijsstabiliteit. Gelet
op de omvang van de overheidsschuld, diende evenwel bij de beleidsbepaling
onvermijdelijk ook rekening te worden gehouden met de niet te verwaarlozen
gevolgen van het rentebeleid voor de overheidsuitgaven.

Tegen deze achtergrond was het monetaire beleid erop gericht het renteverloop
in België af te stemmen op dat in het buitenland, meer bepaald in Duitsland, maar
tegelijkertijd ook een geleidelijke vermindering van het rente-ecart tussen de
nationale munt en de Duitse mark tot stand te brengen. Die inkrimping van de
renteverschillen werd gedurende het grootste gedeelte van het jaar begunstigd
doordat de markt de ontwikkeling van de fundamentele parameters van de
Belgische economie positief inschatte. Het renteverschil tussen driemaands euro-
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GRAFIEK 28 - RENTE VOOR DRIEMAANDS EURO-DEPOSITO'S
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deposito's in franken en in marken kon aldus worden gereduceerd tot gemiddeld
1,64 pct. in juni en juli en zelfs tot een minimum van 1,30 pct. in september,
ofschoon de Duitse autoriteiten toen reeds een nieuwe renteverhoging op gang
hadden gebracht teneinde dreigende prijsstijgingen af te wenden en de buiten-
landse koopkracht van de mark te versterken. Die renteverhoging liet zich vervol-
gens ook in de meeste andere landen van de Gemeenschap - waaronder
België - gevoelen en ging bovendien gepaard met geruchten omtrent een
mogelijke herschikking van de spilkoersen van de EMS-valuta's. Op de valuta-
markt werden derhalve spanningen voelbaar, wat bepaalde marktpartijen ertoe
bewoog veeleer speculatieve posities in te nemen dan beleggingsoverwegingen
te laten primeren. Die spanningen verzwakten enigszins de positie van de frank,
zodat de overheid ertoe genoopt werd in het vierde kwartaal het renteverschil
tussen korte-termijnbeleggingen in Belgische franken en in Duitse marken op-
nieuw te verwijden. Bekijkt men het verslagjaar in zijn geheel, dan stelt men
nochtans vast dat het gemiddelde rente-ecart tussen de korte rente in Belgische
franken en in Duitse marken verder is afgenomen en voor driemaands uitzettingen
terugliep van 3,07 pct. in 1987 tot 2,47 pct. in 1988 en 1,66 pct. in 1989.

De interventietechniek bij uitstek van het monetaire beleid was en is nog steeds
het hanteren van de rentetarieven. Voornamelijk via wijzigingen in de rente op
schatkistcertificaten stuurde de Bank het geheel van de geldmarkttarieven bij. Een
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eerste opwaartse impuls daartoe werd reeds begin 1989 gegeven. Alleen al tijdens
de maand februari werd de rente op eenmaands schatkistcertificaten opgetrokken
van 7,40 tot 8,05 pct. Nadien bleven de rentewijzigingen tot eind auqustus weinig
uitgesproken. Tijdens het laatste gedeelte van het jaar diende de Bank, zoals
gezegd, de rentetarieven opnieuw te verhogen: de rente op certificaten voor een
maand ging in verschillende stappen van 8,20 pct. begin september tot
10,25 pct. in december. Die opeenvolgende verhogingen brachtten een algemene
stijging van de korte rentetarieven teweeg.

De Bank bevestigde die opwaartse ontwikkeling van de rente op schatkistcertifi-
caten door opeenvolgende verhogingen van haar officiële tarieven. Zo is de
discontovoet in verschillende fasen opgetrokken van 7,75 pct. eind 1988 tot
10,25 pct. eind 1989. In diezelfde tijdsspanne werd het tarief van de gewone
voorschotten van 8 op 10,75 pct. gebracht.

11 11

GRAFIEK 29 - GELDMARKTTARIEVEN

(rente na vervallen termijn op basis van 365 dagen)
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In het gamma door de Bank vastgestelde rentepercentages spelen beide bovenge-
noemde officiële tarieven nochtans slechts een bijkomstige rol. Zij bepalen welis-
waar onder welke voorwaarden de financiële instellingen op eigen initiatief een
beroep op de laatste kredietgever kunnen doen, maar in 1989 werd van dergelijke
kredieten nauwelijks gebruik gemaakt. De financiële instellingen waren immers
steeds bij machte hun liquiditeitsbehoeften te dekken of hun overschotten te
beleggen via aanpassingen van hun portefeuille schatkistpapier. Zo waren de
certificaten het bevoorrechte instrument in het liquiditeitsbeheer van de financiële
instellingen omdat, enerzijds, hun rente constant onder de kostprijs van het
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herdisconto bleef en, anderzijds, een belangrijk deel van de activa van de
genoemde instellingen de vorm van doorlopend uitgegeven schatkistcertificaten
bleef aannemen.

Doordat de financiële instellingen op die manier iedere geldmarktschaarste op de
Schatkist kunnen afwentelen, komen de door de Bank aan de nationale economie
verstrekte kredieten automatisch neer op een financiering van de Schatkist,
zonder noemenswaardige financiering van de financiële instellingen. Daarbij komt
nog dat de Bank de overige rentetarieven uitsluitend beïnvloedt via discretionaire
wijzigingen in de rente op schatkistcertificaten. Dit mechanisme vergt geen
regelmatige contacten met de partijen die op de verschillende monetaire deel-
markten actief zijn, waardoor de Bank informatie omtrent de ontwikkeling van
de verwachtingen van die partijen moet ontberen.

Om die leemte enigszins op te vullen en tevens haar interventiemogelijkheden te
diversifiëren, heeft de Bank het nuttig geacht haar instrumentenwaaier aan te
vullen. Vanaf maart 1989 heeft zij de financiële instellingen uitgenodigd deel te
nemen aan wekelijkse toewijzingen van cessies-retrocessies van handelspapier en
beleningen tegen onderpand van overheidspapier, waarvan de duur momenteel
14 dagen bestrijkt. Deze verrichtingen zijn niet bedoeld als vervanging voor het
hanteren van de rente op schatkistcertificaten, die het belangrijkste beleidsinstru-
ment van de Bank is gebleven. De toewijzingen hebben de Bank veeleer in staat
gesteld haar invloedssfeer tot de kortste segmenten van de geldmarkt uit te
breiden, gelijktijdig op de markten van het overheids- en het handelspapierop
te treden en een beter inzicht in de marktvooruitzichten te verwerven.

GRAFIEK 30 - RENTETARIEVEN OP LANGE EN OP KORTE TERMIJN

--- Rente voor driemaands Euro-deposito's in
Belgische franken

-- Rendementspercentages op lange termijn
op de secundaire markt
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Rentestructuur

Sedert de invoering van dit nieuwe systeem waren de tarieven van de toewijzin-
gen vrijwel constant opwaarts gericht, wat de algemene tendens van de geld-
markt en de verwachtingen van de marktdeelnemers weergaf. De Bank verstrekte
weliswaar iedere week kredieten, maar toch werden de toewijzingen van belenin-
gen tussen de tweede week van oktober en de eerste week van november tijdelijk
opgeschort, terwijl bij drie van de vier toewijzingen in december geen enkel bod
voor dergelijke beleningen werd aanvaard. De Bank oordeelde immers dat, in een
periode van duidelijke rentestijgingen en toegenomen spanningen op de valuta-
markt, een onderbreking in deze soort van kredietverstrekking gerechtvaardigd
was. De toewijzingen van cessies-retrocessies van handelspapier werden daaren-
tegen niet opgeschort, omdat de Bank voor die specifieke categorie van verrich-
tingen een permanent karakter wou handhaven.

De lange-termijnrente volgde slechts gedeeltelijk de sedert medio 1988 opgeteken-
de forse stijging van de geldmarkttarieven. Als grootste kredietnemer op de
kapitaalmarkt perkte de overheid haar vraag naar langlopende financieringsmidde-
len in, wat de stijgende tendens van de lange rente kan hebben afgeremd. Het
verschil tussen de lange en de korte rente nam dan ook geleidelijk af en vanaf
mei kwam de korte rente zelfs boven die op lange termijn te liggen.

In tegenstelling tot de periode 1986 - begin 1987 was deze omgekeerde rente-
structuur dit keer echter geen specifiek kenmerk van de Belgische financiële
markten. In heel wat andere landen leidde de verscherping van het monetaire
beleid zelfs tot een nog ingrijpender omslag in de rentestructuur.

3

GRAFIEK 31 - INTERNATIONALE VERGELIJKING VAN DE VERSCHILLEN TUSSEN DE LANGE EN DE
KORTE RENTE
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Die omgekeerde rentestructuur kan erop wijzen dat de inflatieverwachtingen op
langere termijn zich niet fundamenteel wijzigden. Indien een dergelijke situatie
echter aanhoudt, riskeert ze hausseverwachtingen ten aanzien van de lange rente
in het leven te roepen en de beleggers ertoe aan te zetten de voorkeur te geven
aan korte-termijnbeleggingen. Bovendien kan ze de bemiddelingsmarge van de
financiële instellingen die de meest doorgedreven termijntransformatie toepassen,
negatief beïnvloeden.

6.2 GELD- EN KAPITAALMARKT

Tijdens de eerste tien maanden van 1989 voerden de particulieren en de vennoot-
schappen hun financiële activa in het buitenland nog sterker op dan hun nieuwe
buitenlandse verbintenissen. De financiële besparingen die zij bij ingezeten finan-
ciële instellingen aanlegden, groeiden daarentegen minder vlug aan dan hun
beroep op het krediet bij diezelfde instellingen; bovendien verwierven zij minder
effecten van de openbare schuld. De financieringsbehoeften van de overheid
werden opgevangen door een inkrimping van haar financiële activa en door een
groter beroep op schuldcreatie, hoofdzakelijk op korte termijn, tegenover het
buitenland en de financiële instellingen. Deze laatste financierden de toename van
hun nettovorderingen op de Belgische particulieren, vennootschappen en over-

TABEL 36 - FINANCIELE STROMEN PER SECTOR

(eerste tien maanden, miljarden franken)

Partreu- Overheid BUitenland Belgische NBB Totaal
lieren en financiële van de
vennoot- instellingen vorderingen

Cre schappen"=~~--~
Particulieren en vennootschap- 1988 +242 +137 +383 +428 -3 +969'

pen' 1989 +302 +61 +665 +458 -17 +1.197'

Overheid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1988 -20 +6 ... +26 . .. +12
1989 -21 +4 ... -5 ... -22

Buitenland .................. 1988 + 116 + 75 - + 1763 - +367
1989 +230 +125 - +3003 - +655

Belgische financiële instellingen 1988 +349 +284 - - -3 +630
1989 +428 +352 - - -5 + 775

NBB ....................... 1988 . .. -25 +193 . .. - -6
1989 ... -55 + 113 +22 - -22

Totaal van de schulden ...... 1988 +469 +477 +402 +630 -6 (+1.972)
1989 +667 +487 +676 +775 -22 (+2.583)

Bron NBB.

1 Met inbegrip van de vergissingen en de weglatingen. Het totaal van de financiële activa van de particulieren en de vennootschappen
stemt derhalve niet volledig overeen met dat in tabel 19,

2 Openbaar uitgegeven aandelen en obligaties.

3 Saldo van de verandering van de vorderingen en de schulden.

heid aan de hand van in het buitenland opgenomen middelen - onder meer bij
buitenlandse financiële instellingen die de bij hen gevormde en in franken luidende
deposito's op de Belgische geldmarkt herbeleggen - alsook, zij het in beperkte
mate, door middel van kredieten die de Bank hen krachtens het nieuwe systeem
van cessies-retrocessies van handelspapier en beleningen tegen onderpand van
overheidspapier verstrekte.
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Financiële
instellingen

Het forse aangroeien van de nieuwe nettoverplichtingen van de financiële instel-
lingen teqenover het buitenland wijst op een asymmetrie in de bemiddelingsgraad
binnen de Belgische economie: de nieuwe verplichtingen van de niet-financiële
binnenlandse sectoren werden ten belope van bijna 70 pct. bij ingezeten krediet-
instellingen aangegaan, terwijl de door die sectoren gevormde activa bij deze
instellingen minder dan 40 pct. van de totale verandering van hun vorderingen
vertegenwoordigden. Deze asymmetrie, toe te schrijven aan de aantrekkings-
kracht van beleggingen in het buitenland en aan de krachtige binnenlandse vraag
naar kredieten, verhoogt de kosten van de middelen van de financiële instellingen
omdat de financieringsmiddelen die ze in het buitenland opnemen duurder zijn.
Het was derhalve in het aantrekken van de minst dure middelen dat de concur-
rentie verscherpte. Zo voerden sommige instellingen in de loop van 1989 diverse
vergoedingstechnieken voor zichtrekeningen in. Andere hielden zich niet langer
aan het akkoord van 1986 dat de kleine financiële instellingen, in vergelijking met
de grotere, toestond op spaarboekjes een extra premie te betalen. Deze toestand
bracht de minister van Financiën ertoe een commissie in te stellen die ermee
belast werd een nieuwe reglementering inzake de rente op depositoboekjes uit
te werken. Ten aanzien van een beperkt aspect van die problematiek, meer
bepaald de interestberekening, werd in december een Koninklijk Besluit uitge-
vaardigd.

TABEL 37 - MARKTAANDELEN VAN DE DIVERSE CATEGORIEEN KREDIETINSTELLINGEN

Il
'11

(einde periode, procenten van het totaal)

Activa in Belgische franken Verplichtingen in Belgische franken
van de particulieren en de vennootschappen van de particulieren en de vennootschappen

OKI's Banken Spaar- Totaal OKI's Banken Spaar- Totaal
1 2 banken 1 2 banken

2 3 2 3

Op korte termijn
1980 33,6 49,6 16,8 100 5,4 90,5 4,1 100
Oktober 1989 31,4 49,7 18,9 100 10,8 80,5 8,7 100

Op lange termijn.
1980 60,0 19,8 20,3 100 62,1 17,6 20,3 100
Oktober 1989 57,6 24,7 17,7 100 50,4 31,3 18,3 100

Totaal .. . ..........

1980 . . . . . . . . . 43,3 38,7 18,1 100 42,0 43,5 14,6 100
Oktober 1989 40,8 40,7 18,5 100 36,8 48,2 15,0 100

Bron NBB.

1 Gemeentekrediet van België, ASLK. NMKN, CBHK, NILK, NKBK, de door deze laatste twee instellingen erkende kredietverenigingen
en deposito- en kredietkassen, NHM, NLM en de Woningfondsen van de grote gezinnen.

2 De cijfers werden beïnvloed doordat een belangrijke spaarbank in 1989 een bank werd.

3 Met inbegrip van de ondernemingen waarop hoofdstuk 1 van de wet van 10 juni 1964 op het openbaar aantrekken van spaargelden
van toepassing is.

In het voltooiingsproces van de Europese interne markt werd in 1989 opnieuw
vooruitgang geboekt dank zij de goedkeuring van de richtlijnen betreffende de
eigen middelen en de solvabiliteitscoëfficiënt van de kredietinstellingen en van de
tweede richtlijn met betrekking tot de bankcoördinatie. De toepassing van die
richtlijnen zal van de' financiële instellingen een aanpassingsinspanning vergen,
vooral van de kredietinstellingen van de overheidssector die in vergelijking met
de banken en de spaarbanken reeds verscheidene jaren ononderbroken marktaan-
delen verliezen. De regering was de mening toegedaan dat de kredietinstellingen
van de overheidssector zich het best op die nieuwe context kunnen voorbereiden
door een hergroepering rond twee polen. Zij liet zich daarbij leiden door de
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oplossing die in het verslag van de door haar opgerichte commissie van deskundi-
gen werd aanbevolen. Zij is overigens van plan de voor die instellingen en de
particuliere financiële instellingen geldende concurrentievoorwaarden te harmoni-
seren door ze onder meer onder het toezicht van de Bankcommissie te plaatsen.

Het beroep op nieuw krediet ging in 1989 weliswaar fors de hoogte in, maar ook
de openbare aandelenuitgiften lieten zich niet onbetuigd. Net als in de Verenigde
Staten zette de opwaartse beweging van de aandelenkoersen zich, na de krach
van oktober 1987, in 1989 voort. In België, evenals in de andere landen van de
EEG, gaf de lange rente weliswaar een stijging te zien, maar de koersen werden
door de gunstige groeivooruitzichten inzake bedrijfswinsten geschraagd. Net als
overal is de aanpassing van oktober 1989 tijdelijk en beperkt gebleken.

De opwaartse ontwikkeling van de aandelenkoersen is de jongste jaren gepaard
gegaan met een uitbreiding van de beurstransacties. Vergeleken met sommige
buitenlandse financiële centra blijft de beurs van Brussel niettemin weinig belang-

GRAFIEK 32 - AANDELENKOERSEN EN LANGE RENTE: INTERNATIONALE VERGELIJKING

AANDELENKOERSEN (indexcijfers 1985= 100, semi-logaritmische schaal)
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rijk. Daarom heeft de Belgische overheid beslist een moderniseringsprogramma
voor de beursmarkten uit te werken, daarbij verwijzend naar de in :andere
Europese financiële plaatsen gerealiseerde hervormingen.

Vanaf januari 1989 is de termijnmarkt voor de aandelen geleidelijk continu gewor-
den. De transacties gebeuren aan de hand van een elektronisch systeem dat de
fysieke tussenkomst van de effectenmakelaars overbodig maakt. Er is overigens
een wetsontwerp betreffende de financiële transacties en de financiële markten
ingediend. Dat ontwerp voorziet meer bepaald in de stapsgewijze afschaffing van
het monopolie van de effectenmakelaars als beursbemiddelaars : de kredietinstel-
lingen en de verzekeringsmaatschappijen zouden tot 31 december 1990 toegang
tot de beurs krijgen via participaties in beursvennootschappen die de enige
erkende beursbemiddelaars zouden worden en aan hogere solvabiliteitseisen zou-
den moeten voldoen; vanaf die datum zouden de kredietinstellingen en verzeke-
ringsmaatschappijen hun eigen beursvennootschappen mogen oprichten. Andere
bepalingen van het ontwerp zijn onder meer een verhoging van de drempel
waarboven de transacties buiten beurs mogen worden afgesloten, een meldings-
plicht betreffende die verrichtingen, een herziening van het makelaarsloon en de
mogelijkheid om nieuwe georganiseerde markten te creëren. Het wijzigt boven-
dien het reglementaire kader van de financiële markten, onder andere door van
de Bankcommissie een Commissie voor het Bank- en Financiewezen te maken,
waarin de Bank ambtshalve zou zijn vertegenwoordigd.

Op de obligatiemarkt, waar zoals steeds overwegend overheidsfondsen werden
uitgegeven, deed zich in de loop van 1989 een belangrijke vernieuwing voor: de
creatie van « lineaire obligaties» die tegemoet kwamen aan het voornemen van
de overheid om het beheer van de overheidsschuld te moderniseren, de primaire
markt tot andere categorieën van intekenaars uit te breiden, de beleggingen in
overheidspapier voor buitenlanders aantrekkelijker te maken en de ontwikkeling
van de secundaire markt in overheidsfondsen te bevorderen. Die obligaties
worden bij toewijzing in opeenvolgende maandelijkse tranches uitgegeven, waar-
bij iedere intekenaar tegen de door hem geboden prijs wordt bediend. Alleen de
uitgifteprijs schommelt van de ene tranche tot de andere; de overige twee
kenmerken - vervaldatum en nominale rente - blijven ongewijzigd. Anders dan
bij klassieke leningen hoeven niet-financiële vennootschappen en niet-ingezetenen
op de opbrengst van deze effecten geen roerende voorheffing te betalen. Boven-
dien is de lijst van de intekenaars die aan de toewijzingen mogen deelnemen,
uitgebreid tot het geheel van de Belgische kredietinstellingen, de beursvennoot-
schappen en de door het Institut Monétaire Luxembourgeois erkende Luxem-
burgse kredietinstellingen. Sedert mei hebben de acht tranches van de lening
8,25 pct. - 1 juni 1999 zowat fr. 82 miljard opgeleverd.

In weerwil van de creatie van lineaire obligaties bleef het volume van de netto-uit-
giften van de overheid in 1989 flink onder dat van het voorgaande jaar. Dat is
voornamelijk toe te schrijven aan het voor nieuwe uitgiften weinig gunstige
klimaat, terwijl een zeer aanzienlijk bedrag aan schatkistleningen de vervaldatum
bereikte: fr. 377 miljard, tegen fr. 231 miljard in 1988. Enerzijds wilden de
kredietverstrekkers, tegen de achtergrond van renteverwachtingen à la hausse,
geen verbintenissen op lange termijn aangaan. Gelet op de inkrimping van hun
nieuwe lange-termijnmiddelen hebben meer bepaald de kredietinstellingen, die de
belangrijkste schuldeisers van de overheid blijven, er wellicht de voorkeur aan
gegeven hun transformatierisico te beperken door hun beleggingen in overheids-
obligaties terug te schroeven en te kiezen voor andere vormen van leningen
waaraan soepeler rendementsvoorwaarden zijn verbonden. Anderzijds achtte de
Schatkist het niet wenselijk de rente naar het peil te tillen dat ncdiq zou zijn
geweest om die terughoudendheid te overwinnen.



Emittenten Houders Eerste tien
maanden

TABEL 38 - OBLIGATIES EN KASBONS VOOR MEER DAN EEN JAAR IN FRANKEN 1

(veranderingen in miljarden franken)

1984 1985 1986 1987 1988 1988 1989'

Overheid Totaal .. 298 545 226 378 464 381 139
Particulieren en vennoot-

schappen 2 51 93 36 94 164 127 57
Financiële instellingen Totaal 145 167 7 8 84 71 22

Particulieren en vennoot-
schappen 2 . . . . . . . . . . 136 160 18 42 99 87 35

Overige ingezetenen Totaal 3 -12 -7 -33 23 -8
Particulieren en vennoot-

schappen 2 2 -6 -10 -16 19 27 -5

Niet-ingezetenen Totaal .. 16 46 62 58 10 5 19
Particulieren en vennoot-

schappen 2 . . . . . . . . . . 5 32 28 26 6 5 28
Totaal Totaal 462 747 289 410 559 480 172

Particulieren en vennoot-
schappen 2 194 279 72 146 288 246 114

Bron NBB.

1 Met inbegrip van de obligaties in Luxemburgse franken in de mate dat zij konden worden opgetekend.

2 Incl. de verzekeringsmaatschappijen, de pensioenfondsen en de instellingen voor collectieve belegging.

De tweede belangrijkste emittent op de markt van het vastrentende langlopende
papier is de groep van de financiële instellingen. Gelet op de voorkeur voor
kortlopende activa in 1989 en het renteverschil ten gunste van de staatsleningen,
zijn de netto-uitgiften van kasbons tegenover het voorgaande jaar geslonken en
blijven ze ver onder het aan het begin van de jaren tachtig uitgegeven volume.

In het verlengde van de ontwikkelinqen tijdens de voorgaande jaren - op 1988
na toen de privé-sector obligaties met warrants uitgaf - bleven de overige
ingezetenen meer obligaties terugbetalen dan ze er uitgaven, aangezien er vrijwel
geen nieuwe emissies plaatsvonden. De netto-uitgiften in franken door de niet-
ingezetenen, ten slotte, stegen, maar bleven achter bij het hoge peil dat in de
periode 1985 tot 1987 werd opgetekend.

De meest markante beweging die zich de jongste jaren op de Belgische kapitaal-
markt heeft voorgedaan, is de ontwikkeling van de instellingen voor collectieve
belegging die een steeds groter deel van het spaargeld van de particulieren en
de vennootschappen naar zich toetrekken. Onder de instellingen die in België
openbare uitgiften doen - de enige waarvoor gegevens beschikbaar zijn -, was
het grootste succes weggelegd voor die welke hun aandeelhouders of houders
van deelbewijzen fiscale voordelen bieden. Dat blijkt uit de exponentiële groei in
de aankoop van SICAV-aandelen en, in mindere mate, uit de ontwikkeling van
de in het kader van het Koninklijk Besluit nr. 15 van 9 maart 1982 erkende
fondsen en, nadien, van de pensio·enspaarfondsen.

Het wetsontwerp inzake de hervorming van de Belgische financiële markten heeft
trouwens ten dele betrekking op de instellingen voor collectieve belegging: het
streeft ernaar de wetgeving in overeenstemming te brengen met de Europese
richtlijnen van 20 december 1985 en de oprichting mogelijk te maken van beleg-
gingsvennootschappen naar Belgisch recht waarop fiscale bepalingen van toepas-
sing zijn die de ontwikkeling ervan niet in de weg staan.
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Beroep op de
geldmarkt

TABEL 39 - VORMING VANFINANCIELE ACTIVA VIA INSTELLINGEN VOOR COLLECTIEVE
BELEGGING DIE IN BELGIE OPENBARE UITGIFTEN VERRICHTEN

(miljarden franken)

Eerste negen maanden

1984 1985 1986 1987 1988 1988 1989 r

Fondsen KB nr. 15 . ......... 19 19 -3 -4 -9 -6 -12
Pensioenspaarfondsen .......... 24' 12 4 4
Overige Belgische fondsen 3 5 5
Luxemburgse fondsen . . . . . . . . . . 9 38 35 43 37 7
Overige buitenlandse fondsen -1 -2 -1
SICAV's .............. 4 28 117 55 107

Totaal 19 29 43 88 164 91 107
p.m. In procenten van de totale

vorming van langlopende fi-
nanciële activa (6) (8) (22) (38) (35) (26) (28)

Bron Bankcommissie.

1 Incl. de inschrijvingen van vóór 14 februari; die recht gaven op fiscale aftrekken op de op het voorgaande jaar betrekking hebbende
personenbelasting.

De forse vertraging van de langlopende uitgiften door de overheid induceerde een
aanzienlijke stijging van het beroep op de geldmarkt buiten de centrale bank om :
tijdens de eerste tien maanden van het jaar beliep dit beroep fr. 306 miljard
tegenover fr. 33 miljard in 1988.

Het nam vooral de vorm aan van uitgiften van kortlopend overheidspapier, dat
in België veruit het belangrijkste geldmarktinstrument is. De Schatkist en het
Rentenfonds plaatsten samen fr. 303 miljard meer certificaten bij de diverse

TABEL 40 - BEROEP OP DE GELDMARKT BUITEN DE CENTRALE BANK OM

(veranderingen van de uitsteende brutoverpticntinçen, miljarden franken)

1987 1988

Eerste tien maanden p.m.
Uitstaande

bedragen per
1988 1989 eind oktober

1989

-43 24 (716)
-8 -16 (10)
-7 -5 (46)
90 303 (1.694)
56 287 (1.627)
34 16 (67)
33 306 (2466)

Interbankenleningen .

Leningen op de daggeldmarkt

144 -14
-7 -1
-6 -7
198 54
195 51

4 3
329 32

Mobiliseringen van handelspapier

Uitgifte van kort overheidspapier
Schatk istcertificaten
Renten fondscertificaten

Totaal

Bron NBB.

geldmarktpartijen exclusief de Bank: Wegens de vlakke en later zelfs omgekeerde
rentestructuur en bij ontstentenis van baisseverwachtingen voor de lange rente
gaven de financiële instellingen er, zoals reeds vermeld, de voorkeur aan een
groter deel van hun beschikbare middelen kort uit te zetten, terwijl de overheid
zich verplicht zag haar langlopende financiering te beperken. De portefeuille
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TABEL 41 - SCHATKIST- EN RENTENFONDSCERTIFICATEN IN HET BEZIT VAN BELGISCHE
FINANCIELE INSTELLINGEN

5,2 13,4 15,3 14,3 16,9

(einde periode)

1980 1985 1987 1988 Oktober
1989

Relatief belang

In procenten van hun totale werkmiddelen in
Belgische franken'
In procenten van hun werkmiddelen op korte
termijn in Belgische franken .

3,6 9,1 11,1 10,7 12,9

Bron NBB

1 Exclusief het eigen vermogen

kort overheidspapier in het bezit van de Belgische financiële instellingen gaf dus
een forse stijging te zien en groeide opnieuw sneller dan hun werkmiddelen in
Belgische franken.

Ook op de interbankenmarkt, die door de inbreng van de Luxemburgse banken,
werd gestijfd, namen de financiële instellingen meer middelen op. De middelen
die deze instellingen op de twee minder belangrijke segmenten van de geldmarkt
opnamen - de mobiliseringen van handelspapier en de leningen op de daggeld-
markt - bleven daarentegen teruglopen, zodat deze laatste markt meer en meer
een residuair karakter krijgt toegemeten.

De transacties tussen de geldmarktpartijen onderling sluiten echter zelden in Beroep op de Bank

evenwicht. Om eventuele tekorten te dekken of eventuele overschotten te absor-
beren, zijn zij op de « laatste kredietverstrekker», met andere woorden de
centrale bank,. aangewezen.

Een eerste factor die een verruiming of een verkrapping van de geldmarkt kan
teweegbrengen, is de ontwikkeling van het lopende en het kapitaalverkeer met
het buitenland. Het tekort dat uit die transacties voortvloeide en gedekt werd
door de officiële betalingen, dat wil zeggen door overheidsleningen in vreemde
valuta's en/of door een variatie van de goud- en deviezenreserves van de Bank,
bedroeg voor het hele jaar fr. 58 miljard. Tijdens de eerste negen maanden was
dat saldo positief, wat de Bank in staat stelde haar netto goud- en deviezenreser-
ves met fr. 12 miljard te verhogen. De spanningen die zich later op het jaar op
de valutamarkt voordeden, noopten de overheid er echter toe voor een bedrag
van fr. 70 miljard deviezenleningen aan te gaan.

Een tweede marktverruimende of -verkrappende factor is de ontwikkeling van de
biljettenomloop : over het hele jaar vermeerderde het bedrag van de in circulatie
zijnde bankbiljetten met fr. 18 miljard, als geen rekening wordt gehouden met de
daling die voortvloeit uit de ingetrokken, maar niet ter omwisseling aangeboden
biljetten van fr. 5.000 van het type « Vesalius ». In de loop van het jaar onderging
dit uitstaande bedrag forse seizoengebonden schommelingen: het effect ervan
op de geldmarkt en, bijgevolg, op het beroep op de Bank, liep dan ook van
kwartaal tot kwartaal sterk uiteen.

De « overige» transacties van de Bank, met een overwegend bedrijfseconomisch
karakter, gaven op de geldmarkt per saldo aanleiding tot een netto liquiditeits-
creatie van zowat fr. 7 miljard. Daaraan lagen vooral incidentele stortingen aan
de Staat ten grondslag, zoals de cessie van de tegenwaarde van uit omloop
genomen, maar niet ter omwisseling aangeboden bankbiljetten.
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Over het hele jaar genomen, brachten alle hierboven beschreven factoren per
saldo een netto geldmarktverkrapping van fr. 69 miljard teweeg. Het voorafgaan-
de jaar was de geldmarkt daarentegen nog met fr. 2 miljard verruimd.

De mogelijkheden om op het krediet van de Bank een beroep te doen, zijn in
maart 1989 met een nieuw instrument verrijkt. Zoals reeds eerder is uiteengezet,
verstrekt de Bank de financiële instellingen voortaan ook kredieten via toewijzin-
gen van beleningen tegen onderpand van overheidspapier en van cessies-retro-
cessies van handelspapier. In het kader van dit nieuwe stelsel konden de finan-
ciële instellingen over heel 1989 een bedrag van fr. 29 miljard aan kredieten
opnemen: na een forse groei met fr. 23 miljard in elk van de eerste twee
kwartalen liepen die kredieten - en meer in het bijzonder de beleningen -
gedurende de rest van het jaar met zowat fr. 18 miljard terug.

Rekening houdend met die discretionaire interventies steeg de residuele financie-
ring door de Bank uiteindelijk met fr. 40 miljard. Net als de twee voorgaande
jaren maakten de financiële instellingen, andere dan het Rentenfonds, nauwelijks
gebruik van de herdiscontoplafonds en de voorschottenquota's waarover ze bij
de Bank beschikken. Deze laatste handhaafde haar officiële tarieven immers
voortdurend op een peneliserend peil, dat wil zeggen boven de gangbare geld-

TABEL 42 - VERRICHTINGEN VAN DE NATIONALE BANK VAN BELGIE OP DE GELDMARKT

(veranderingen in miljarden franken)

1989

1987 1988 1989
III IV

1. Verruimings- (+) of verkrappingsfactoren (-)
van de geldmarkt .

1.1 Nettovraag (-) of -aanbod (+) van devie-
zen op ·de valutamarkt' .

1.2 Stijging (-) of daling (+) van de biljetten-
ornloop " .

+49 + 2 - 69 + 30 - 14 + 12 - 96

+46 +6 -58 +4 +13 -6 -69

1.3 Overige
-11
+13

- 5 - 18 + 14 - 25 + 14 - 21
+7 +12 -2 +3 -6

2. Discretionair optreden van de Bank op de geld-
markt kredietverstrekking door middel van
toewijzingen .

2.1 Cessies-retrocessies van handelspapier
2.2 Beleningen tegen onderpand van over-

heidspapier .

+ 29 + 23 + 23 - 18
+28 +8 +8 +6 +5

+ 1 + 15 + 16 - 24 -5

3. Financiering (+) of absorptie (-) van het resi-
duele geldmarktsaldo

3.1 Kredietverstrekking aan de financiële instel-
lingen herdisconto en voorschotten

3.2 Financiering van de overheid
3.21 Speciale voorschotten aan het Ren-

tenfonds .
3.22 Aankopen van deviezen i.v.m. het

contante kapitaalverkeer van de
overheid + 35 + 19 + 70

-49 -2 +40 -53 -9 +7 +96

-2 +10
-2 +30

+1
-54

+1
-10

+1
+6

+7
+89-47

-82 -21 -40 -55 +5 -9 +19

+ 1 - 15 + 14 + 70

Totale liquiditeitsverstrekking aan de geldmarkt
(2 + 3) -49 - 2 + 69 - 30 + 14 - 12 + 96

Verandering van de goud- en deviezenreserves
(1.1 + 3.22) .

p.rn. Uitstaande bedragen per einde periode van
de aan het Rentenfonds verstrekte speciale
voorschotten .

+81 +25 + 12 +5 -1 +9

(128) (107) (66) (52) (57) (48) (66)

1 Stemt overeen met het saldo van de balans van de officiële betalingen, zoals vermeld in tabel 31

2 Ongerekend de beweging die verband houdt met de uit omloop genomen, maar niet ter omwisseling aangeboden bitjetten van fr. 5.000
van het type « Vesalius ».



markttarieven. Het was bijgevolg door hun portefeuille kortlopend overheidspapier
te laten variëren dat de financiële instellingen hun netto liquiditeitspositie bijstuur-
den. In het kader van zijn opdracht de beurskoersen van overheidsfondsen te
reguleren, diende het Rentenfonds aan het einde van het jaar op de obligatie-
markt omvangrijke aankopen te verrichten; op dat ogenblik tekende zich op die
markt een uitgesproken verkoopbeweging af. Voor de financiering van die aanko-
pen diende het Fonds uiteindelijk zijn gewone voorschottenfaciliteit bij de Bank
aan te spreken.

Per slot van rekening werd het residuele geldmarktsaldo hoofdzakelijk gedekt
door een wijziging in de financiering van de Schatkist door de Bank. De Schatkist
stond de opbrengst van vooral in het vierde kwartaal aangegane deviezenleningen
aan de Bank af, die er interventies op de valutamarkt mee financierde. Tegelijk
echter kon de Schatkist haar schuldpositie in Belgische franken tegenover de
Bank met fr. 40 miljard aanzuiveren: het uitstaande bedrag van de speciale
voorschotten aan het Rentenfonds - dat eind 1988 nog fr. 107 miljard beliep -
bereikte aan het einde van 1989 nog slechts fr. 66 miljard. Bijgevolg kon de
bovengrens van die voorschottenlijn tweemaal worden verlaagd, namelijk van
fr. 160 tot 130 miljard in juli en van fr. 130 tot 110 miljard in december.
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TABEL I - BNP EN BELANGRIJKSTE BESTEDINGSCATEGORIEEN TEGEN PRIJZEN VAN 1985

(veranderingspercentages t.o. v. het voorgaande jaar)

1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 r

Particuliere consumptie ............................ -0,9 1,4 -1,6 1,1 2,0 2,7 2,9 2,4 3,6

Overheidsu itgaven ... _ ............................. -0,8 -2,9 -1,5 -1,5 0,5 0,5 0,4 -0,5 -0,2

Overheidsconsumptie .. - .......................... 0,3 -1,6 -0,2 0,1 2,6 1,4 1,3 -0,7 0,4

Overheidsinvesteringen ........................... -5,3 -9,2 -8,1 -10,4 -12,4 -5,4 -6,1 1,5 -5,0

Woongebouwen ............. . .............. -41,6 -5,8 -1,6 -0,4 4,6 4,6 7,6 22,3 22,0

Brutovorming van vast kapitaal door de bedrijven ... - -5,3 2,4 -4,2 6,9 3,3 6,8 7,0 16,8 15,0

Eenmanszaken - ................................. -10,6 -5,9 -1,0 1,4 4,6 14,6 8,5 16,8 13,0

Vennootschappen .......... - - . . . - . . . . . . -4,3 3,7 -4,6 7,8 3,1 5,6 6,8 16,8 15,3

p.rn. Totale brutovorming van vast kapitaal' . . . . . . . -15,9 -2,0 -4,5 1,8 0,6 4,4 5,2 16,0 14,3

Voorraadwijziging 2 ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -1,1 0,4 -0,7 1,1 -1,3 0,4 0,6 0,3

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

Uitvoer van goederen en diensten ................ 3,1 2,1 3,2 5,7 1,3 5,4 7,1 8,2 8,0

Totaal van de finale bestedingen .................... -1,7 1,3 -0,2 3,6 0,9 4,1 5,1 6,0 6,3

Invoer van goederen en diensten ................... -2,7 0,9 -1,1 6,0 1,0 7,4 9,3 8,3 9,0

p.rn. Netto-uitvoer van goederen en diensten 2 . . . . . . . 3,9 0,8 2,9 -0,1 0,3 -1,3 -1,6 -0,1 -0,8

BBP ........... .... . ......... . ...... . .. -0,9 1,5 0,4 2,1 0,9 1,8 2,0 4,3 4,2

Saldo van de factorinkomens 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -0,1 -0,7 -0,1 0,2 -0,2 0,3 0,2 -0,1 0,3

BNP ........... - _ ...................... -1,0 0,8 0,3 2,3 0,6 2,1 2,2 4,2 4,5

Bron' NIS

~
1 Overheidsinvesteringen, woongebouwen en brutovorming van vast kapitaal door de bedrijven.

2 Bijdrage tot de groei van het BNP.



~ TABEL Il - DEFLATOREN VAN HET BNP EN VAN DE BELANGRIJKSTE BESTEDINGSCATEGORIEEN

(veranderingspercentages t. O. v. het voorgaande jaar)

1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 r

Particuliere consumptie _ .......................... 8.7 7,9 7,0 6,0 5,9 0,4 1,5 1.7 3,1

Overheidsuitgaven ................................. 8,1 7,6 3,2 4,5 4,4 1.7 0,4 1,3 4,0

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

Overheidsinvesteringen ......... ............... . 9,0 10,3 2.7 4,3 3,9 -1,1 -0,4 2,2 4,6

Woongebouwen . . . . . . . . . ... . . . . . . . . 5,9 0,3 2,6 4,6 5,3 2,9 4,1 2,6 4,8

Brutovorming van vast kapitaal door de bedrijven .... 4,6 7,2 5,2 4,0 3,3 1,1 1.7 3,9

p.m. Totale brutovorming van vast kapitaal' ...... 5,2 6,4 4,1 4,2 3,8 1,1 0,9 2,1 4,3

Totaal van de binnenlandse bestedingen ..... 7,9 7,4 5.7 5,4 5,5 0.7 1,3 1,7 3,5

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

Totaal van de finale bestedingen .................... 8,3 9,5 6,3 6,5 4,4 -3,1 -0,8 2,0 4,8

Invoer van goederen en diensten ................... 14,0 13,2 7,5 7,9 2,1 -12,2 -4,3 2.7 6,8

p.m. Ruilvoet ............................. - ....... (-4,0) (-0,2) (-0,1) L .. ) (0,8) (4,5) (0.7) (0,1) ()

BBP = BNP ..................................... 4,9 7,2 5,6 5,4 6,0 3,5 2,0 1,9 3,8

Bron NIS.

1 Overheidsinvesterinqen. woongebouwen en brutovorming van vast kapitaal door de bedrijven.



TABEL III - BNP EN BELANGRIJKSTE BESTEDINGSCATEGORIEEN TEGEN WERKELIJKE PRIJZEN

(miljarden franken)

1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 r

Particuliere consumptie ................. - ............ 2.225 2.396 2.622 2.763 2.961 3.199 3.300 3.447 3.588 3.832

Overheidsuitgaven .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - .. 787 845 883 897 923 968 989 998 1.006 1.044

Overheidsconsumptie ............ - - ...... . ... 644 697 734 757 792 849 878 894 898 937

Overheidsinvesteringen .................... ... 144 148 148 140 131 119 112 104 108 107

Woongebouwen ........... . ........ . .. - .... 225 139 131 133 138 152 164 184 230 294

Brutovorming van vast kapitaal door de bedrijven ...... 360 357 392 395 439 468 505 541 643 768

Eenmanszaken ............................ . ... 53 50 50 52 55 60 69 75 89 105

Vennootschappen ......... . ........ 307 307 341 342 384 409 436 466 554 663

p.m. Totale brutovorming van vast kapitaal' .......... 728 644 671 667 708 740 781 829 981 1.170

Voorraadwijziging ........... . . . . . . . . . . . . . ... 27 -4 8 -26 19 -33 -22 12 30 30

Totaal van de binnenlandse bestedingen .... . ... 3.624 3.733 4.036 4.161 4.481 4.755 4.937 5.181 5.496 5.969

Uitvoer van goederen en diensten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.026 2.286 2.640 2.924 3.337 3.479 3}67 3.476 3.868 4.460

Totaal van de finale bestedingen . . . . . . . . . . . . . . _ ... 5.651 6.019 6.676 7.085 7.818 8.234 8.304 8.657 9.364 10.429

Invoer van goederen en diensten . - ........ . ... 2.125 2.357 2.694 2.864 3.277 3.379 3.187 3.335 3.708 4.312

p.m. Netto-uitvoer van goederen en diensten .... ... -98 -71 -54 60 60 100 180 141 160 148

BBP .... . . ........ ................... - .. 3.526 3.662 3.982 4.221 4.541 4.855 5.117 5.322 5.656 6.117

S31do van de factorinkomens ........................ -18 -21 -48 -53 -49 -63 -53 -44 -52 -37

BNP ... . ... - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...... 3.508 3.641 3.934 4.168 4.492 4.792 5.064 5.278 5.604 6.080

~ Bron NIS.

'J 1 Overheidsinvesteringen, woongebouwen en brutovorming van vast kapitaal door de bedrijven.



~ TABEL IV - TOEGEVOEGDE WAARDE VAN DE VERSCHILLENDE BEDRIJFSTAKKEN TEGEN PRIJZEN VAN 1985

(veranderingspercentages t.o. v. het voorgaande jaar)

1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 r p.m.
Procenten

van het BBP
van 1988

--

Landbouw, bosbouwen visserij ...................... 4,6 5,9 -2,5 9,4 -1,4 4,7 -5,0 8,0 0,1 (2,3)

Industrie ....... . .................................. -0,1 2,9 4,7 1,8 1,1 -1,6 2,2 4,4 4,8 (24,2)
Extractieve nijverheid ............................. -9,7 4,8 -6,3 -8,6 -7,7 -14,3 -8,9 -5,1 -0,4 (0,3)
Elektriciteit, gas, water ................ . ...... 3,1 -5,0 5,0 0,8 3,3 -2,4 9,1 1,5 3,7 (3,7)
Verwerkende nijverheid ............................ -0,4 4,4 5,0 2,3 1,0 -1,2 1,2 5,1 5,1 (20,2)

waarvan:
Niet-metaalhoudende mineralen . . - .............. -9,9 2,0 1,8 -4,4 -11,3 7,5 5,8 14,1 10,9 (1,0I
Hout en meubelen ............. . ..... - ...... -8,5 -0,2 -8,4 11,1 2,9 4,1 10,3 11,0 13,0 (1,1)
Ijzer en staal ................................... 10,4 -18,1 11,4 -0,6 3,5 -4,4 1,0 13,8 -1,1 (1,1)
Non-ferrometalen ................................ 55,3 -17,5 -5,5 12,2 32,5 4,1 2,5 12,2 6,4 (0,5)
Metaalverwerkende nijverheid ..................... -3,8 8,0 5,7 2,2 5,4 -7,8 -1,8 3,9 5,7 (5,3)
Papier, drukkerij, uitgeverij ....................... -1,4 3,1 5,9 2,3 -6,6 3,5 3,8 9,2 4,7 (1,3)
Chemie en rubber ...................... 18,7 16,2 10,3 9,6 0,6 0,7 4,4 4,4 3,3 (2,7)
Textiel, kleding en schoeisel ..................... -1,3 -6,2 5,8 -5,0 -2,3 0,6 -2,6 0,2 6,4 (1,4)
Voedingsmiddelen, dranken, tabak ................ -2,7 4,5 1,5 1,3 -0,1 1,6 -0,1 -1,5 1,3 (4,3)

Bouwnijverheid .................................. -18,8 -4,8 -5,1 -3,6 -0,2 3,3 3,2 12,0 12,0 (5,7)

Verhandelbare diensten .. _ ........................... -0,2 2,4 -0,7 3,3 1,1 3,5 3,8 4,5 4,4 (58,9)
waarvan:
Groot- en kleinhandel ........................... -2,2 3,4 -2,4 0,2 0,6 1,8 0,7 0,6 1,5 (14,4)
Verdeling van aardolieprodukten .................. -12,1 0,6 -0,7 1,5 0,5 14,5 1,5 1,6 -1,8 (5,01
Financiële diensten .............................. 13,9 7,9 -6,7 8,5 2,1 11,9 13,9 9,8 10,0 (5,8)
Huur ........................................... 3,9 2,0 2,0 2,1 2,1 2,2 2,2 2,2 2,2 (5,6)
Vervoer en verkeer .............................. -1,7 -1,3 -0,2 6,1 2,1 -4,3 3,8 5,5 4,4 (7,8)
Andere diensten aan bedrijven ................... -2,7 2,7 6,0 16,6 -2,3 7,3 6,2 11,9 8,5 (5,1)
Medische beroepen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6,7 4,0 4,4 3,1 4,6 1,2 1,7 7,0 3,9 (2,7)
Horeca en diverse diensten aan gezinnen .... 2,4 3,7 -0,6 1,4 -0,3 1,6 5,7 6,0 9,0 (7,6)

Niet-verhandelbare diensten ......... . _ ......... 0,2 -0,8 -0,3 0,7 2,1 1,5 0,2 0,3 1,3 (13,2)

BBP' ............ . ... - ......... . . . . . . . . . . . . -0,9 1,5 0,4 2,1 0,9 1,8 2,0 4,3 4,2 (100,0)

Bron NIS.

1 Met inbegrip van diverse rubrieken die niet over de bedrijfstakken kunnen worden verdeeld en van statistische aanpassingen.



TABEL V - INKOMENS VAN DE VERSCHILLENDE SECTOREN TEGEN WERKELIJKE PRIJZEN

(miljarden franken)

1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1998 1989 r

1. Particulieren
Primair bruto-inkomen .................. . ....... 2.997 3.178 3.418 3.621 3.901 4.148 4.375 4.505 4.719 5.059

Arbeidsinkomen ........... . . . . . . . . 2.509 2.598 2.750 2.888 3.073 3.229 3.416 3.506 3.646 3.890
Lonen en salarissen . - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.079 2.156 2.284 2.388 2.540 2.666 2.811 2.873 2.969 3.156
Ondernemersinkomen van de zelfstandigen ..... 430 442 466 500 533 563 605 633 677 734

Inkomen uit vermogen ............. . ........ 488 580 668 733 828 920 959 999 1.073 1.169

Lopende overdrachten .. . ....................... -256 -223 -282 -275 -368 -428 -455 -470 -456 -463
Van en aan (-) de overheid .................... -245 -207 -271 -266 -358 -421 -449 -462 -451 -456

Ontvangen overdrachten ...................... 735 825 889 959 1.010 1.054 1.087 1.140 1.180 1.233
Sociale uitkeringen - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 656 735 798 867 907 943 977 1.022 1.053 1.094
Overige overdrachten ....................... 79 90 92 93 103 111 110 118 126 139

Betaalde overdrachten ........................ -980 -1.032 -1.160 -1.225 -1.368 -1.475 -1.536 -1.602 -1.631 -1.689
Sociale bijdragen ........ _ ................ -438 -465 -505 -558 -635 -699 -744 -792 -813 -867
Directe belastingen ....... _ ........ - -542 -568 -655 -668 -733 -776 -792 -810 -818 -822

Van en aan (-) het buitenland 1 ................ -11 -15 -11 -9 -10 -7 -6 -8 -5 -8

Beschikbaar inkomen ............................. 2.741 2.956 3.136 3.346 3.534 3.720 3.920 4.035 4.262 4.596
p.m. Tegen vaste prijzen (veranderingspercentages

t.o.v. het voorgaande jaar) 2 ............. (3,6) (0,3) (-1,9) (-1,2) ( -0,7) (0,3) (4,1) (1,5) (4,0) (4,6)

2. Vennootschappen
Primair bruto-inkomen ........... . ............ 329 326 402 449 522 613 706 733 823 934
Lopende overdrachten aan (-) de overige sectoren -90 -88 -113 -115 -133 -148 -157 -164 -178 -182
Beschikbaar inkomen .......................... 240 239 289 334 389 464 549 569 645 752

3. Overheid
Primair bruto-inkomen .......... . . . . . - . . . . . . . 181 136 114 97 69 31 -17 40 62 87

Lopende overdrachten van de overige sectoren 1 .... 312 266 350 347 463 550 580 597 589 595
Beschikbaar inkomen ........... . ......... 493 402 465 444 532 581 563 636 651 682

4. Buitenland
Beschikbaar inkomen ............................. 34 44 45 44 37 27 32 37 45 51

5. BNP .... . ................... . ............ 3.508 3.641 3.934 4.168 4.492 4.792 5.064 5.278 5.604 6.080

Bronnen: NIS. NBB.

~
1 Het gaat om nettobedragen, d.w.z , het verschil tussen de van andere sectoren ontvangen en aan andere sectoren betaalde overdrachten.

2 Gegevens gedefleerd met de deflator van de particuliere consumptie, berekend op gegevens zonder statistische aanpassing.



..... TABEL VI - SYNTHESE VAN DE VERRICHTINGEN VAN DE GROTE SECTOREN VAN DE ECONOMIE TEGEN WERKELIJKE PRIJZEN 1

8
(miljarden franken)

1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 r

1. Particulieren

1.1 Beschikbaar inkomen .......................... 2.741 2.956 3.136 3.346 3.534 3.720 3.920 4.035 4.262 4.596

1.2 Consumptie ..... .... . . . . . . . . . . . . . 2.225 2.396 2.622 2.763 2.961 3.199 3.300 3.447 3.588 3.832

1.3 Brutobesparingen Il.1 - 1.2) ................... 516 560 513 583 572 521 620 588 675 764
p.m. Procenten van het beschikbare inkomen 118,8) 118,9) 116,4) 117,4) 116,2) 114,0) 115,8) 114,6) 115,8) 116,6)

1.4 Kapitaaloverdrachten 2 . . ............ 6 5 2 1 1 5 1 1 2 2

1.5 Bruto kapitaalvorming . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 277 187 182 187 195 211 234 257 318 397

1.6 Netto financieringsvermogen Il.3 + 1.4 - 1.5) 245 378 333 397 379 315 387 332 359 369
p.rn. Procenten van het beschikbare inkomen 18,9) 112,8) 110,6) 111,9) 110,7) 18,5) 19,9) 18,2) 18,4) 18,0)

2. Vennootschappen

2.1 Beschikbaar inkomen = brutobesparingen ..... 240 239 289 334 389 464 549 569 645 752

2.2 Kapitaaloverdrachten 2 ..................... 99 131 132 145 114 145 117 111 87 69

2.3 Bruto kapitaalvorming .......... . ......... 335 305 349 315 402 377 414 479 585 695

2.4 Netto financieringsvermogen 12.1 + 2.2 - 2.3) 3 65 71 164 101 232 252 201 148 126

3. Overheid

3.1 Beschikbaar inkomen ...... ......... - .... 493 402 465 444 532 581 563 636 651 682

3.2 Consumptie ...................... 644 697 734 757 792 849 878 894 898 937

3.3 Brutobesparingen 13.1 - 3.2) ..... - .. . ... -150 -295 -270 -313 -260 -269 -314 -257 -247 -255

3.4 Kapitaaloverdrachten 2 ... . ....... . ...... -110 -144 -144 -159 -129 -163 -133 -128 -108 -92

3.5 Bruto kapitaalvorming ............. 144 148 148 140 131 119 112 104 108 107

3.6 Netto financieringsbehoefte 1-) 13.3 + 3.4 - 3.5) -404 -587 -562 -611 -520 -551 -558 -489 -463 -455

4. Geheel van de binnenlandse sectoren

4.1 Netto financieringsbehoefte 1-) of -vermogen
Il.6 + 2.4 + 3.6) ...... - . . . . . . -156 -144 -158 -50 -40 -3 81 44 43 40

Bron: NIS

1 Met inbegrip van de kredietverlening en de participaties van de overheid.

2 Het gaat om nettobedragen, d.w.z . het verschil tussen de van andere sectoren ontvangen en aan andere sectoren betaalde overdrachten



TABEL VII - VRAAG NAAR EN AANBOD VAN ARBEIDSPLAATSEN

(duizenden eenheden per 30 juni)

1. Vraag naar arbeidsplaatsen (beroepsbevolking)
1.1 Bevolking op arbeidsleeftijd 1 .......................•......

Mannen .
Vrouwen .

1.2 Bruto beroepsbevolking 2 .....•..•......•.....•........••.

Mannen .
Vrouwen .

1.3 Bruto activiteitsgraad (1.2 in procenten van 1.1) .
Mannen .
Vrouwen .

1.4 Vervroegde en tijdelijke uittredingen 3 ..........•..•........

Mannen .
Vrouwen .

1.5 Netto beroepsbevolking (1.2 - 1.4) 4 ..•.....•......•..•....

Mannen .
Vrouwen .

1.6 Netto activiteitsgraad (1.5 in procenten van 1.1)
Mannen .
Vrouwen .

2. Aanbod van arbeidsplaatsen (werkgelegenheid)
2.1 Bedrijven

Privé-bedrijven . .
Loontrekkers .
Zelfstandigen .

Overheidsbedrijven .
Totaal .
waarvan Landbouw, bosbouwen visserij .

Industrie . .
Bouwnijverheid .
Verhandelbare diensten .

2.2 Overheid 5

Traditionele circuits .
Parallelle circuits .

2.3 Grensarbeid (saldo) .
2.4 Eindtotaal .

Mannen .
Vrouwen

3. Werkloosheid (1.5 - 2.4) 6 .....•......•..•.........•..•..

Mannen
Vrouwen

1980

6.240
3.233
3.007
4.144
2.611
1.533

(66,4)
(80,8)
(51,0)
75
55
20

4~069
2.556
1.513

(65,2)
(79,1)
(50,3)

2.752
2.146

606
315

3.067
116
983
287

1.681
633
566

67
47

3.747
2.439
1.309

322
118
205

1981

6.255
3.251
3.004
4.184
2.618
1.566

(66,9)
(80,5)
(52,1)
90
68
23

4.094
2.550
1.543

(65,5)
(78,5)
(51,4)

2.671
2.062

609
323

2.994
113
934
259

1.688
637
576

61
47

3.678
2.373
1.306

416
178
238

1982

6.285
3.278
3.007
4.228
2.629
1.599

(67,3)
(80,2)
(53,2)
108
83
25

4.120
2.546
1.573

(65,5)
(77,?)
(52,3)

2.618
2.005

613
325

2.943
111
903
236

1.693
640
586

54
46

3.629
2.325
1.305

490
222
268

1983

6.309
3.303
3.006
4.263
2.637
1.626

(67,6)
(79,8)
(54,1)
126
99
27

4.137
2.538
1.600

(65,6)
(76,8)
(53,2)

2.592
1.969

623
321

2.913
111
882
218

1.702
633
582

51
46

3.592
2.285
1.308

545
253
292

1984

6.325
3.320
3.005
4.269
2.627
1.642

(67,5)
(79,1)
(54,6)
137
112
25

4.132
2.515
1.617

(65,3)
(75,8)
(53,8)

2.583
1.954

629
318

2.901
110
873
204

1.714
639
576

63
46

3.586
2.265
1.321

546
250
296

1985

6.339
3.332
3.008
4.292
2.626
1.666

(67,7)
(78,8)
(55,4)
180
145
35

4.112
2.481
1.631

(64,9)
(74,5)
(54,2)

2.596
1.962

634
317

2.912
109
858
203

1.742
649
575

74
45

3.606
2.262
1.344

506
218
288

1986

6.350
3.338
3.012
4.322
2.625
1.696

(68,1)
(78,6)
(56,3)
213
168
45

4.108
2.457
1.652

(64,?)
(73,6)
(54,8)

2.607
1.967

640
311

2.918
107
844
204

1.763
666
579

87
47

3.631
2.259
1.371

478
198
280

1987

6.356
3.342
3.014
4.345
2.618
1.727

(68,4)
(78,4)
(57,3)

230
180
50

4.115
2.439
1.676

(64,?)
(73,0)
(55,6)

2.631
1.984

647
317

2.948
104
823
204

1.817
652
571

81
49

3.649
2.248
1.401

466
191
275

1988

6.357
3.343
3.015
4.368
2.611
1.757

(68,?)
(78,1)
(58,3)

242
186
56

4.126
2.425
1.701

(64,9)
(72,6)
(56,4)

2.683
2.028

655
316

2.998
102
809
212

1.875
655
572

83
49

3.702
2.256
1.446

424
170
255

1989 r

6.352
3.340
3.012
4.382
2.601
1.782

(69,0)
(77,9)
(59,2)

'252
192
60

4.131
2.409
1.722

(65,0)
(72,1)
(57,2)

2.730
2.062

668
314

3.044
101
814
218

1.911
653
568

85
50

3.747
2.260
1.487

384
149
235

Bronnen Ministerie van Arbeid en Tewerkstelling, RVA. NIS.
l Mannen tussen 15 en 64 jaar, vrouwen tussen 15 en 59 jaar.
2 Werkzame personen, niet-werkende werkzoekenden en personen die deelnemen aan een vervroegde- of tijdelijke-uittredingsregeling.
3 Bruggepensioneerden, niet-werkzoekende oudere werklozen en personen met volledige loopbaanonderbreking.
4 Werkzame personen en niet-werkende werkzoekenden.
5 Personeel in de administratie, het onderwijs en de krijgsmacht en miliciens, met inbegrip van de personen die zijn tewerkgesteld in het kader van de parallelle werkgelegenheidsprogramma's (door de overheid tewerkgestelde werklozen, bijzonder

tijdelijk kader, derde arbeidscircuit en gesubsidieerde contractuetenl.
6 Exclusief de niet meer werkzoekende oudere werklozen.

è:)-



TABEL VIII - CONSUMPTIEPRIJZEN

(veranderingspercentages t. o. v. het voorgaande jaar)

Algemeen Verdeling per categorie
indexcijfer

Energie- Algemeen Voedings- Overige Diensten Huurprijzen
produkten indexcijfer middelen produkten

exclusief
enerqte-

produkten

1981 ......... 7,6 21,1 5,8 6,0 4,9 5,9 10,2

1982 · . . . . . . . . . 8,7 14,8 7,8 9,5 7,0 7,1 8,1

1983 · . . . . . . . . . . . . . . . 7,7 3,3 8,4 8,4 8,6 7,9 9,0

1984 ................ 6,3 5,3 6,5 7,9 6,4 5,3 7,3

1985 ... , ............ 4,9 5,4 4,8 3,4 5,9 4,7 5,0

1986 ........ _ ....... 1,3 -19,6 4,4 1,9 5,6 5,2 3,7

1987 . . . . . . . . . . . . . 1,6 -6,9 2,5 -0,4 3,7 3,1 4,3

1988 · . . . . . . . . . . . . . . . 1,2 -3,4 1,6 2,5 1,5 3,6

1989 ................ 3,1 6,5 2,8 3,1 2,5 2,6 3,7

p.m. Wegingscoëffi-
ciënten

1980-1983 , . . . . . . . . . . . (100) (9,510) (90,490) (25,150) (33,280) (27,060) (5,000)

1984-1989 . . . . . . . . . . . . (100) (12,565) (87,435) (22,145) (30,230) (28,660) (6,400)

Bron MEZ.

102



(miljarden franken)

TABEL IX - ONTVANGSTEN, UITGAVEN EN NETTO FINANCIERINGSBEHOEFTE VAN DE OVERHEID

1. Ontvangsten

Fiscale en parafiscale ontvangsten

Directe belastingen .
Indirecte belastingen .
Sociale-zekerheidsbijdragen .
Kapitaalbelastingen .

Niet-fiscale en niet-parafiscale ontvangsten .

2. Uitgaven exclusief kredietverlening en participaties

Lopende uitgaven

Netto-uitgaven voor goederen en diensten
Rentelasten .
Lopende overdrachten aan de particulieren
Subsidies aan de bedrijven .
Lopende overdrachten aan het buitenland'

Kapitaaluitgaven .

Brutovorming van vast kapitaal
Kapitaaloverdrachten t 2 .

3. Netto financieringsbehoefte (-) exclusief kredietverle-
ning en participaties .

4. Kredietverlening en participaties ' .

5. Netto financieringsbehoefte (-) met inbegrip van kre-
dietverlening en participaties (3 - 4) .

1980

1.600

1.539

632
436
459

13

61

1.924

1.738

605
212
760
115
47

186

144
43

-324

-404

1981

1.688

1.615

655
459
487

13

73

2.171

1.970

655
285
853
125
50

202

148
54

-483

80 104

1982

1.910

1.818

768
506
531

12

93

2.359

2.168

692
362
921
131
62

191

148
43

-449

113

-562

1983

2.010

1.923

783
543
585

13

87

2.495

2.310

713
391
993
149
64

185

140
45

-485

127

-611

1984

2.204

2.114

866
569
667

13

90

2.624

2.451

746
442

1.048
155
60

173

131
42

-420

100

-520

1985

2.357

2.266

925
597
731

13

91

2.782

2.612

799
511

1.093
148
62

170

119
50

-425

126

-551

1986

2.434

2.350

949
609
778

14

84

2.890

2.734

824
569

1.127
148
67

156

) 12
45

-456

102

-558

1987

2.547

2.475

974
660
826

16

73

2.933

2.789

834
563

1.181
136
76

144

104
40

-386

103

-489

1998

2.627

2.551

996
693
846

16

76

3.018

2.858

831
573

1.220
154
80

161

108
53

-392

-463

1989 r

2.772

2.678

1.004
755
902

16

94

3.168

3.012

862
640

1.275
154
80

157

107
50

-396

71 59

-587 -455

§
Bronnen: NIS, NBB.

1 Het gaat om nettobedragen, d.w.z. het verschil tussen de door de overheid aan andere sectoren betaalde overdrachten en de van andere sectoren ontvangen overdrachten.

2 De van andere sectoren ontvangen kapitaaloverdrachten, die in mindering komen van deze rubriek, bevatten de meerwaarden die werden gerealiseerd dank zij de verkoop van gouden ecu's en de stortingen door de Bank van de tegenwaarde
van de uit omloop genomen biljetten die nog niet ter omwisseling werden aangeboden.



TABEL X - NETTO FINANCIERINGSBEHOEFTE VAN DE OVERHEID EN NETTO FINANCIEEL TEKORT OF
OVERSCHOT VAN HAAR DIVERSE SUBSECTOREN

(miljarden franken)

Netto Netto financieel tekort (-) of overschot (+} van de subsectoren Statistische
finan- afwijking 1

cienngs-
Nationale overheid, Lokale SOCÎale Eindtotaalbehoefte

I-I van gemeenschappen en gewesten overheid zekerheid

de
overheid Netto te Overige3 Totaal

financieren
saldo van

de
Schatkist 2

Idl = Igi = Idl Ihl =
lal (b) lel Ibl + lel lel Ifi + lel + Ifl lal - Igi

1981 .................. -587 -455 -62 -517 -63 -7 -587

1982 ....... '....... -562 -509 -71 -580 -27 +22 -585 +23

1983 .................. -611 -524 -64 -589 -27 +13 -603 -8

1984 . . . . . . . .'. . . . . . . . . . -520 -504 -36 -540 -12 +39 -512 -8

1985 -551 -571 -44 -615 -10 +49 -576 +25

1986 ............... -558 -556 -46 -601 -15 +32 -584 +26

1987 .................. -489 -431 -100 -530 -1 +12 -519 +30

1988 ................ -463 -434 -62 -496 -8 +17 -486 +23

1989 . . . . . . . . . -455 -397 -89 -486 -27 +36 -477 +22

Bron: NBB. Voor nadere bijzonderheden in verband met de methodologie, zie Tijdschrift van de Nationale Bank van België, Lx!l!" jaar-
gang. deel l, nf 5. mei 1988.

1 Het totale financiële tekort verschilt van de netto financieringsbehoefte, onder meer als gevolg van verschillen in de optekeningsdata
van de verrichtingen en van onvolkomenheden in de registratie van de gegevens.

2 Berekend door het Ministerie van Financiën en gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.

3 Bedrag aan financiële middelen die de nationale overheid, de gemeenschappen en de gewesten zich aanschaffen om het deel van hun
tekort te dekken dat niet in kolom (b) wordt opgetekend. Het betreft met name de verplichtingen die uit debudgetteringen en
vooruitfinancierîngen voortvloeien of die de vorm van regularisatieleningen aannemen.
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TABEL XI - NETTO FINANCIEEL SALDO VAN DE OVERHEID EN VAN HAAR DIVERSE SUBSECTOREN

(miljarden franken)

Nationale overheid, Lokale Sociale Eindtotaal
gemeenschappen en gewesten overheid zekerheid

Netto te Overige' Totaal
financieren

saldo van de
Schatkist

1988

1. Saldo van de ontvangsten en
uitgaven ................... -390 -35 -425 _82 +172 -415

2. Saldo van de kredietverlening
en de participaties ......... . -44 -27 -71 n. n . -71

3. Totaal saldo (1 + 2) ......... -434 -62 -496 -8 +17 -486

1989 r

1. Saldo van de ontvangsten en
uitgaven ................... -359 -68 -427 -272 +362 -418

2. Saldo van de kredietverlening
en de participaties -38 -21 -59 n. n. -59

3. Totaal saldo (1+ 2) ......... -397 -89 -486 -27 +36 -477

Bronnen: NIS. NBB.

1 Bedrag van de financiêle middelen die de nationale overheid, de gemeenschappen en de gewesten zich aanschaffen om het gedeelte Iu,
van hun tekort te dekken dat niet in de eerste kolom voorkomt. Het gaat meer bepaald om verplichtingen die uit debudgetteringen

Ien vooruitfinancieringen voortvloeien of die de vorm van regularisatieleningen aannemen.

2 Met inbegrip van een te verwaarlozen bedrag aan kredietverlening en participaties.



TABEL XII - NIEUWE VERPLICHTINGEN EN VORMING VAN FINANCIELE ACTIVA DOOR DE OVERHEID

(miljarden franken)

Nieuwe verplichtingen Vorming Saldo 1

van
financiële

In In Belgische franken Eindtotaal activa in
vreemde Belgische
valuta's frankenVoor ten hoogste een jaar Voor Totaal

meer dan

Bij de Andere Totaal
een jaar

NBB2

Idl = Ifi = Igi = lil =
lal Ibl (c) Ibl + lel lel Idl + lel lal + Ifl Ihl Igi - Ihl

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

1981 ........... +224 +72 + 166 +238 + 109 +347 +571 -16 +587

1982 +243 +32 +189 +221 + 151 +371 +615 +30 +585

1983 ............... + 134 +7 +98 + 105 +386 +491 +625 +22 +603

1984 + 156 +12 +66 +78 +337 +416 +571 +59 + 512

1985 ................ +34 -18 +53 +35 +561 +596 +631 +55 +576

1986 +62 +27 +286 +313 +234 +548 +610 +26 +584

1987 ............... +32 -82 +217 + 135 +384 +519 +552 +33 +519

1988 +20 -21 +37 +16 +494 +510 +530 +44 +486

Eerste tien maanden

1988 +38 -29 +68 +40 +400 +440 +477 +12 +466

1989 • . .......... +41 -58 +365 +307 + 139 +446 +487 -22 +509

Bron: NBB. Voor nadere bijzonderheden in verband met de methodologie, zie Tijdschrift van de Nationale Bank van België, LXllle jaar-
gang, deell, n15, mei 1988.

1 Die kolom stemt overeen met het netto financiële tekort van de overheid (zie kolom (9) van tabel X, met omgekeerd teken).

2 Veranderingen van de portefeuille Belgische overheidseffecten van de Nationale Bank van Belgiê en van het uitstaande bedrag
schatkistcertificaten dat het Rentenfonds via de bijzondere voorschotten van de Bank tinancten.

106



TABEL XIII - UITSTAANDE BEDRAGEN INZAKE SCHULDEN EN FINANCIELE ACTIVA VAN DE OVERHEID

(einde periode, miljarden franken)

Schulden Financiële Nettoschulden Aanpassingen 3 Netto
activa in financieel
Belgische tekort van de

In vreemde In Belqische franken Eindtotaal franken Uitstaand bedrag Nominale overheid 4
valuta's veranderingen

van het totale
Voor ten Voor meer dan Totaal Eindtotaal p.m. uitstaande

hoogste een een jaar Totaal bedrag
jaar 1 exclusief

de schuld
tegenover
het IMF 2

Idl = lel = Igi = lil =
lal Ibl lel Ibl + lel lal + Idl Ifi lel - Ifi Ihl lil Ihl - lil

1980 .................................... 159 582 2.078 2.660 2.819 375 2.443 2.406 (+420) ( +21) (399)

1981 .................................. _. 404 827 2.187 3.014 3.417 359 3.058 3.015 (+615) (+28) (587)

1982 ....... - ......................... 683 1.055 2.338 3.393 4.076 389 3.687 3.635 (+628) (+44) (585)

1983 .......... . ........................ 868 1.193 2.724 3.917 4.785 411 4.373 4.289 (+687) (+84) (603)

1984 Oude reeks 5 ........................ 1.063 1.278 3.061 4.339 5.401 470 4.931 4.840 (+558) (+46) (512)

Nieuwe reeks 5 ... , ................... 1.063 1.259 3.063 4.322 5.384 452 4.932 4.842

1985 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.031 1.303 3.624 4.926 5.957 507 5.451 5.351 ( +518) (-58) (576)

1986 .................................... 1.048 1.601 3.858 5.460 6.508 532 5.975 5.890 ( +525) (-60) (584)

1987 .................................... 1.070 1.734 4.246 5.980 7.049 565 6.484 6.402 (+509) (-10) (519)

1988 ... . ....... . ..................... 1.108 1.752 4.740 6.492 7.599 609 6.990 6.907 ( +506) ( +21) (486)

1989 Oktober' ........................... 1.144 2.065 4.879 6.943 8.087 587 7.500 7.411 ( +510) (. ,.) (509)

Bron NBB. Voor nadere bijzonderheden in verband met de methodologie, zie TIjdschrift van de Nationale Bank van België, LXII18 jaargang, deel l, n' 5, mei 1988.

1 Met inbegrip van de portefeuille Belgische overheidseffecten van de Nationale Bank van België en het uitstaande bedrag schatkistcertificaten dat het Rentenfonds via de bijzondere -voorschotten van de Bank financiert.

2 Exclusief de schatkistcertificaten in het bezit van het IMF. De afgifte aan die instelling van die certificaten, die niet rentedragend zijn, geeft immers geen aanleiding tot schatkistontvangsten voor de overheid.

3 Die aanpassingen hebben betrekking op de schatkistcertificaten in het bezit van het IMF en de wisselkoersverschillen m.b.t. de officiële Rijksschuld en de schuld in vreemde valuta's van de overige subsectoren.

4 Die kolom stemt overeen met kolom (i) van tabel XII.

CS 5 De berekeningswijze van de reeksen betreffende de lokale overheid en de sociale zekerheid is vanaf 1984 lichtjes gewijzigd, in het geval van de eerstgenoemde gaat het vooralom een boekhoudkundige wijziging van de balansreeksen van het
'J Gemeentekrediet van België, terwijl het bij de laatstgenoemde een vermeerdering betreft van het aantal kassen voor arbeidsongevallen waarvan de verrichtingen worden opgetekend.



TABEL XIV - BETALINGSBALANS VAN DE BLEU

(saldi in miljarden franken)

Eerste
tien maanden

1. Lopend verkeer

p.m. Lopend verkeer op kasbasis

2. Kapitaalverkeer 1

2.1. Kapitaalverkeer van de niet-financiële
privé-sector .

Handelskredieten .

Nettotegoeden in Belgische en
Luxemburgse franken van de niet-
ingezetenen bij de ingezeten kredietin-
stellingen .

A contant .
Op termijn .

Nettotegoeden in vreemde valuta's
van de ingezeten bedrijven en particu-
lieren .

A contant .
Op termijn .

Effectenverkeer .
Aandelen .

Tegoeden van ingezetenen .
Tegoeden van niet-ingezetenen

Obligaties .
Tegoeden van ingezetenen .
Tegoeden van niet-ingezetenen

Directe investeringen en aanverwant
kapitaalverkeer .

Tegoeden van ingezetenen .
Tegoeden van niet-ingezetenen .

p.m. Kapitaalverkeer van de niet-financiële
privé-sector exclusief de handelskre-
dieten .

2.2. Overig kapitaalverkeer

Kapitaalverkeer in vreemde valuta's
van de ingezeten kredietinstellingen ..

A contant .
Op termijn .

Verrichtingen van de niet-financiële
overheidsbedrijven .

Verrichtingen in franken van de over-
h~d .

3. Vergissingen en weglatingen

4. Tegenpost van de monetisatie/demonetisa-
tie van goud .

5. Balans van de officiële betalingen
(1 t/m 4 = 6 + 7) .

6. Contant kapitaalverkeer in vreemde valuta's
van de overheid 2 .

7. Wijziging van de netto goud- en deviezen-
reserves van de NBB 3 .

-155

-216 -125

-141 -162

-207 -104

-108
-110

2
-40

4
5

-1
-44
-46

2

-146

66

1981

-110

-61

-74
-87

13

76
-6
82

43
58

-15

-74
-108

34

1982

-15

-37
-11
-26

-79
-71
-8

-59
14
9
5

-73
-67
-6

86
2

84

-89

-58

18

-2
-9

1983

-22

-46

-98

-93
-24

-36
-25
-11

-1
-17

16
-79

1
-80
-89

9

4
-4

-96
-111

15

28

-5
-23

47
-20
67

-69

-5

5
-5

-6
-33

-319 -281 -153 -87

1984

-3

-2

-86

-13

23
16
7

42
19
23

-96

38
8

30

-94
8

-5
13

-102
-114

12

1985

41

23 144

-85 -186

-40 -99
-18

-16
16

-32

90
53
37

-94
-1

-31
30

-93
-107

14

50
-19
69

-22

-45

-104

-87

1986

139

1987

103

1988 1989

128

104 117 91

-52 -125 -132

5
8 -84 -113

-11

-59
-32
-27

29
-41
70

-60
23
-1
24

-83
-111

28

-41
-81
40

-12
-108

96

50
42
8

-76
-111

35
-136

37
18
19

-173
-213

40

50
-138

188

7

-60

-56
22

-78

-6

2

6

-11

46

-35

81

89
66
23

-82
-139

57
-122

29
10
19

-151
-170

19

19
-105

124

-73

-41

-23
35

-58

-3

-15

3

6

-19

25

1988

105 n.

-223 -243 -131 -154

-96 -38 -22 67

17
-17

34

-14

-73

-69
-39
-30

6

-10

2

-44
-46

2

-2
4

-40

-32

-8

-75
-65
-10

-6

-6
-4

-51

-58

7

92

n.

n.

-14 n.

86
48
38

57
72

-15

29
-130

159
-224
-22
-52
30

-202
-202

39
-198
237

-99

-19

-99

2

-8
87

-95

3
147

-144

-3 -6

-8
6

5

-24

-2

-21 -31

-40 -41

19 10

Bron NBB. Voor een algemeen overzicht van de methodologie van de betalingsbalans, zie Eurostat. 1984: De methodologie van de betalingsbalans van de
Belgisch-Luxemburgse Economische Unie. Voor nadere bijzonderheden, zie Tijdschrift van de Nationale Bank van België. LXII18 jaargang, deel Il. nf 4, oktober
1988 Wijzigingen aan tabellX-5 « Verrichtingen met het buitenland, verrichtingen in buitenlandse valuta's van de ingezetenen met de Belgische en
Luxemburgse banken en termijnvalutatransacties » van het gedeelte « Statistieken )) van het Tijdschrift en LXIVe .jaargang, deel Il, nrs 2-3, augustus-september
1989: Wijzigingen in het boeken van de uitvoer op kasbasis en in het behandelen van het handelspapier.

1 Teken - kapitaaluitvoer.

2 Teken - toename van de schuld in vreemde valuta's van de overheid.

3 Teken - vermindering van de reserves.
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TABEL XV - LOPEND VERKEER OP TRANSACTIEBASIS

(saldi in miljarden franken)

Eerste
tien maanden

1. Goederenverkeer

1.1 Goederemierkeer op kasbasis .

Uitvoer, invoer en loonwerk .

Arbitrage .

1.2 Transacties die aanleiding gaven tot handelsvorderingen

1.3 Goederenverkeer op transactiebasis (1.1 + 1.2) .

2. Dienstenverkeer .

Vracht- en verzekeringskosten voor goederenvervoer en andere
vervoerkosten .

Reisverkeer .

Inkomens uit beleggingen en investeringen .

Niet elders vermelde overheidstransacties 1 .............•..•

Overige diensten .

3. Overdrachten

Particulieren

Overheid

waarvan transacties met de EEG

4. Totaal van het lopende verkeer op transactiebasis (1.3 + 2 + 3)

p.rn, Totaal van het lopende verkeer op kasbasis (1.1 + 2 + 3)

1981

-170
-193

23
61

-109

15
-47
-3
37

-48

-15
-33

(-22)

-155

-216

1982

-93
-110

17
15

-78

2

23
-28

-la
43
-4

-56

-11

-45
(-32)

-110

-125

1983

-28

-60
32
24
-4

24

24
-19
-9
50
-5

-59

-9
-50

(-33)

-22

-46

1984

11

-12
23
-1

la
41 38

1985

27
20
7

18

45

38

21
-23
-8
62

-14

-42
-8

-34

(-20)

1986

134

106
28

-5
129

20
-32

5

71
-11

-43

-9
-34

(-19)

41 139

1987

86
57
29
-1

85

53 74

1988

113
93
20
11

124

42
-43

12
80

-20

-67

2

-69
(-53)

128

117

1988

71

35
-40

12
67

-11

-53

-53
(-40)

105

1989

81

68
13
14
95

87

74
13
n.

n.

18
-17
-4
55

-14

-51

-la
-41

(-26)

-3
-2 23 144

34

-35
13
81

-19

-56

-4
-52

(-34)

103

104

63 70

32
-45

34

69
-20

-65

-1

-54
(-49)

n.

91 92

~

Bron: NBB. Voor een algemeen overzicht van de methodologie van de betalingsbalans, zie Eurostat. 1984 De methodologie van de betalingsbalans van de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie. Voor nadere bijzonderheden, zie Tijdschrift
van de Nationale Bank van Be/git}, LXIIIe jaargang, deell, n' 3. maart 1988 : Wijzigingen in de berekeningswijze van de gegevens van rubriek 1.1 « Goederenverkeer» van tabellen IX-' tot 4 van het gedeelte « Statistieken» van het Tijdschrift
en LX1Ve jaargang, deel II, n" 2-3, augustus-september 1989: Wijzigingen in het boeken van de uirvoer op kasbasis en in her behandelen van handelspapier.

1 Die rubriek omvat hoofdzakelijk de ontvangsten voor de BLEU ontstaan uit hoofde van de functioneringskosten van de in België en het Groothertogdom Luxemburg gevestigde internationale instellingen.



- TABEL XVI - OFFICIELE WISSELKOERSEN VASTGESTELD DOOR DE IN DE VERREKENKAMER TE BRUSSEL VERGADERDE BANKIERS-c:,
(noteringen in Belgische franken, jaargemiddelden)

1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989

Dollar van de Verenigde Staten ......... 29,22 37,13 45,76 51,18 57,79 59,36 44,66 37,34 36,81 39,43
Duitse mark ........................... 16,09 16,43 18,83 20,01 20,31 20,18 20,58 20,78 20,94 20,96
Yen (100) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12,97 16,85 18,38 21,55 24,32 24,91 26,57 25,85 28,70 28,63
Franse frank .......................... 6,92 6,84 6,96 6,72 6,61 6,61 6,44 6,21 6,17 6,18
Pond sterling ................... .... 68,01 74,84 79,80 77,50 76,98 76,33 65,48 61,11 65,37 64,55

Iers punt ............................. 60,09 59,75 64,84 63,58 62,60 62,80 59,80 55,50 55,99 55,85
Italiaanse lire (100) ..................... 3,42 3,27 3,38 3,37 3,29 3,11 3,00 2,88 2,83 2,87
Canadese dollar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25,01 30,98 37,08 41,52 44,63 43,50 32,13 28,17 29,95 33,30
Nederlandse gulden .................... 14,71 14,89 17,11 17,91 18,01 17,89 18,25 18,44 18,60 18,58

Zweedse kroon ........................ 6,91 7,35 7,31 6,66 6,98 6,89 6,26 5,89 6,00 6,11
Zwitserse frank ........................ 17,45 18,94 22,52 24,34 24,61 24,21 24,89 25,06 25,14 24,11
Peseta (lOOI .......................... 40,83 40,26 41,63 35,68 35,93 34,87 31,88 30,28 31,57 33,27
Deense kroon ......................... 5,19 5,21 5,48 5,59 5,58 5,60 5,52 5,46 5,46 5,39

Oostenrijkse schilling (100) .............. 226,10 233,25 267,88 284,50 288,81 287,18 292,79 295,41 297,76 297,79
Noorse kroon ......................... 5,92 6,47 7,09 7,00 7,08 6,90 6,04 5,54 5,64 5,71
Finse mark ............................ 7,85 8,61 9,50 9,18 9,61 9,56 8,80 8,50 8,78 9,18
Escudo (100) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58,68 60,65 57,99 46,77 39,62 34,58 29,88 26,49 25,52 25,02

Zaïre ................................. 10,63 8,99 7,94 6,36 1,61 1,21 0,76 0,35 0,21 0,11
Griekse drachme (100) 1 . . . . . . . . . . . . . . . . 25,94 24,29
Ecu 2 ............ - - ......... ........ - 45,06 44,91 43,79 43,03 43,42 43,35

p.m. Effectieve wisselkoers van de Belgi-
sche frank 3 (indexcijfers 1980 = lOOI (100) (95,4) (86,3) (84,7) (84,8) (86,4) (93,7) (98,6) (98,4) (98,1)

Bran NBB. Voor nadere bijzonderheden in verband met de effectieve wisselkoers van de Belgische frank, zie Tijdschrift van de Nationale Bank van België, Lll" jaargang, deel l, n' 5, mei 1977' De indexcijfers van de gewogen gemiddelde of
effectieve wisselkoers van de Belgische frank.

1 Vanaf 4 januari 1988 wordt de Griekse drachme ter beurze genoteerd.

2 Vanaf 3 september 1984 wordt de ecu ter beurze genoteerd.

3 Gewogen met de uitvoer.



TABEL XVII - FINANCIELEREKENINGENPER SECTOR

(miljarden franken)

Eerste tien maanden

1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 r 1988 1989'

1. Particulieren en vennootschappen

1.1 Netto financieringsvermogen 1 ... . 443 404 561 480 547 639 533 507 495 n. n.
Particulieren .................... . 378 333 397 379 315 387 332 359 369 n. n.
Vennootschappen ............... . 65 71 164 101 232 252 201 148 126 n. n.

1.2 Netto financieeloverschot ....... , 439 437 557 489 583 678 589 529 n. 505 524
Vorming van financiële activa 2 ... . 667 582 736 605 793 899 941 1.167 n. 9745 1.1915

Nieuwe verplichtingen 3 ( -) ... . -228 -145 -179 -116 -210 -221 -352 -638 n. -469 -667
1.3 Statistische afwijking (1.1 - 1.2) .... . 4 -33 4 -9 -36 -39 -56 -22 n. n. n .

2. Overheid:

2.1 Netto financieringsbehoefte I (-) ... . -587 -562 -611 -520 -551 -558 -489 -463 -455 n. n.
2.2 Netto financieel tekort 4 (-) ...... -587 -585 -603 -512 -576 -584 -519 -486 -477 -466 -509

Vorming van financiële activa .... . -16 30 22 59 55 26 33 44 n. 12 -22
Nieuwe verplichtingen (-) . . . . . . . . -571 -615 -625 -571 -631 -610 -552 -530 n. -477 -487

2.3 Statistische afwijking (2.1 - 2.2) . . 23 -8 -8 25 26 30 23 22 n. n.

3. Buitenland:

3.1 Netto financieringsvermogen of
-behoefte (_) 1 ................... . 144 158 50 40 3 -81 -44 -43 -40 n. n.

3.2 Netto financieel overschot of te-
kort (-) ......................... . 144 158 50 40 3 -81 -44 -47 n. -355 -215

3.3 Statistische afwijking (3.1 - 3.2) .... . 4 n. n. n.

4. Saldo van de financiële overschotten en
tekorten (1.2 + 2.2 + 3.2) .............. . -4 10 4 17 10 13 26 -4 n. 4 -6

n-on NBB.
1 Van tabel Vlovergenomen gegevens.

2 Zie tabel XVIII.

3 Zie label XIX..... 4 Zie tabel XII.....
5 Ongerekend de verandering van de netto handelsvorderingen van België op het buitenland .....



-;:.::;
(miljarden franken)

TABEL XVIII - VORMING VAN FINANCIELE ACTIVA DOOR DE PARTICULIEREN EN DE VENNOOTSCHAPPEN

Activa in Belgische franken .

Voor ten hoogste een jaar .
Biljetten en muntstukken .
Direct opvraagbare deposito's .
Deposito's op gewone boekjes .
Termijndeposito's .
Kasbons .
Diversen

Voor meer dan een jaar .
Obligaties en kasbons 1 ••.•••••••••.•••.•••.••.••

Aandelen 2 .................•..•......•..•..•....

Deposito's .

Activa in vreemde valuta's .

Voor ten hoogste een jaar .
Voor meer dan een jaar .

Obligaties .
Aandelen .

Overige activa 3 .

Handelsvorderingen op het buitenland .
Financieel goud .
Andere activa op het buitenland .
Diversen .

Eindtotaal

p.m. Eindtotaal zonder de handelsvorderingen op het bui-
tenland .

1981

361
147

4
23
46
68
-5
11

214
210

1
2

155
115
40
44
-5
152
61
24
6

61

667

606

1982

452
158
-1
32
21

112
-4
-3
295
274
12
9

83
32
51
60
-9
46
15

-10
-3
44

582

566

1983

559
228
16
67

112
19
11
4

331
269

44
18
69

-15
84
84

109
24
2

13
71

736

713

1984

427
211
-5

-17
115
111

6

216
194
20
2

95
-9
105
109
-4
83
-2
10
14
60

605

607

1985

554
265
-2
56

163
37
14
-3
289
279

3
7

88
-2
90
85
5

151
18
9
5

119
793

774

1986

570
490
20
63

210
133
54
10
81
72
9

-1

145
32

113
82
31

184

-6
7

70
113
899

904

1987

532
390

8
33

226
102
16
5

142
146

-14
11

143
54
90
89

1

266
-1
20
90

157

941

942

1988

542
256

4
67

187
-14

16
-4
285
288

2
-4
235
43

193
211

-18
391
11
6

127
246

1.167

1.156

1988

Eerste tien maanden

1989'

398
155
-1
39
95
-5
16
12

243
246
-2
-1

228
62

166
176

-10
363

14
4

94
251

988

974

431
278
-6
10
76

152
37
9

153
114
52

-13
343

94
249
197
52
n.

n.
1

154
262

n.

1.191

Bron: NBB. Voor nadere bijzonderheden in verband met de methodologie. zie TIjdschrift van de Nationale Bank van Be/gie. LXIIIe jaargang, deel Il, n' 1-2, juli-augustus 1988.

l Met inbegrip van de obligaties in Luxemburgse franken. voor zover die konden worden opgetekend.

2 Openbaar uitgegeven aandelen, na aftrek van de door niet-ingezetenen verrichte netto-aankopen van Belgische aandelen.

3 Activa waarvan de indeling in Belgische franken en in vreemde valuta's niet bekend is of geen zin heeft.



TABEL XIX - NIEUWE VERPLICHTINGEN VAN DE PARTICULIEREN EN DE VENNOOTSCHAPPEN

(miljarden franken)

Eerste tien maanden

1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1986 1986 1989"
---

1. Verplichtingen overwegend door particulieren aange-
gaan 1 ........................................... 31 24 21 32 49 86 132 138 116 149

Persoonlijke leningen en kredieten op afbetaling ... -10 -1 8 15 26 33 48 37 37 44

Hypothecaire kredieten .......................... 41 25 13 17 23 53 84 101 79 105

2. Verplichtingen overwegend door vennootschappen en
eenmanszaken aangegaan 1 ........................ 197 121 158 84 161 135 220 499 353 518

Aandelen 2 ..................................... ... 17 44 17 13 22 30 46 33 81
Obligaties ...................................... 32 21 28 9 -18 -12 -33 -3 19 -14
Investeringskredieten 3 ........................... 2 12 16 45 49 70 129 147 95 125
Overige kredieten 3 .............................. 80 -11 12 -19 43 21 19 161 142 154
Diversen ....................................... 82 81 58 33 74 34 75 150 65 172

p.m. Totaal

in Belgische franken ...................... 86 50 106 60 93 90 142 297 228 293
in vreemde valuta's ...................... 38 8 9 10 15 17 12 59 40 33

. 4 73 64 43 14 54 27 66 143 85 193ovenge .................................

3. Eindtotaal ........................................ 228 145 179 116 210 221 352 638 469 667

Brc,11: NBB.

1 Persoonlijke leningen, kredieten op afbetaling en hypothecaire leningen worden eveneens, zij het in geringe mate, door vennootschappen en eenmanszaken aangegaan, terwijl de verplichtingen van de particulieren en de vennootschappen niet
noodzakelijk tot deze kredietvormen beperkt blijven.

2 Alleen de aandelen die openbaar zijn uitgegeven.

" 3 Toegekend door de ingezeten kredietinstellingen.

C;S 4 Omvat de verplichtingen tegenover het buitenland waarvoor de indeling in Belgische franken en in vreemde valuta's niet bekend is of geen zin heeft.



/'- TABEL XX - BELANGRIJKSTE RENTETARIEVEN-.J::o.
(jaargemiddelden)

Geldmarkttarieven op 3 maanden 1 Rente op Creditrentetarieven 3 Debetrentetarieven
staatsleningen
voor meer dan

Spaardeposito's 5Schatkist- lnterbanken- lijsttarief van 5 [aar? Deposito's van Door OKI's Kaskredieten Vaste Investerings- Hypothecaire
certificaten deposito's het HWI voor 5 tot 20 miljoen uitgegeven van banken voorschotten kredieten leningen

de aankoop van bij banken kasbons van banken van de NMKN van de ASLK 6

bankabel papier " 13 maandenl 15 jaar) (3 maanden)
---

1980 ...................... 14,28 14,23 12,89 12,20 7,81 13,62 11,94 16,69 14,68 13,36 13,47

1981 ...................... 15,46 15,29 13,83 13,78 7,81 14,65 13,15 17,59 15,74 14,65 14,43

1982 .................. , ... 14,29 14,07 13,89 13,45 7,81 13,45 13,65 16,91 14,37 15,16 14,91

1983 ........ " .. , ......... 10,69 10,54 10,43 11,80 7,71 9,92 11,49 13,82 10,79 13,15 12,99

1984 ...................... 11,58 11,38 11,35 11,96 8,00 10,76 11,40 14,40 11,73 12,84 12,52

1985 .......... , ........... 9,71 9,58 10,36 10,61 8,00 8,97 10,74 12,61 9,83 11,97 11,81

1986 .................... ,. 8,21 8,11 8,86 7,93 6,64 7,48 7,72 10,47 8,21 8,92 8,79

1987 ... "" .......... , .... 7,19 7,lQ 7,91 7,83 6,20 6,47 7,59 9,34 7,20 8,73 8,24

1988 ...................... 6,81 6,77 7,17 7,85 6,03 6,14 7,33 8,86 6,87 8,53 8,05

1989 ....... , .............. 8,80 8,73 9,40 8,64 6,00 8,11 7,73 10,98 8,83 8,98 8,52

Bronnen: NBB, HWI, BVB, OKI's.

1 Rentetarieven berekend op basis van 365 dagen.

2 Rendement op de secundaire markt, vóór bronbelasting.

3 Vóór bronbelasting.

4 Tarief omgezet in een rentevoet na vervallen termijn voor effecten met een resterende looptijd van 3 maanden. In 1980 op subplafond A aangerekende effecten.

5 Fictieve brutorente. inclusief de getrouwheidspremie, bij de belangrijkste kredietinstellingen.

6 Gewone hypothecaire leningen met een schuldsaldoverzekering en een looptijd van meer dan 15 jaar; vast rentetarief tot 1985 en semi-vast vanaf 1986.

-- ._----



TABEL XXI - RENTETARIEVEN VAN DE NATIONALE BANK VAN BELGIE

(procenten)

Herelsconto-
mogelijkheid ten
behoeve van het

Disconto 1

Einde jaar

1980

1981

1982

1983

1984

1985

1986

1987

12,00

15,00

11,50

10,00

11,00

9,75

8,00

7,00

Voorschotten in
rekening-courant
tegen onderpand

van HWI voor de
overheidspapier 2 mobilisering van

niet op de
herdisconto-

plafonds
aangerekend papier

12,00

17,00

12,50

11,00

12,00

10,25

8,25

7,25

7,25

7,00

6,75

7,00

7,25

7,50

7,75

7,50

7,75

8,00

8,00

8,50

8,50

9,00

9,00

9,50

9,50

10,75

10,75

13,00

17,50

12,50

11,00

12,00

10,25

8,25

7,25

7,25

7,00

6,75

7,00

7,25

7,50

7,75

7,50

7,75

8,00

8,00

8,00

8,50

8,50

9,00

9,00

9,50

9,50

10,75

1988 1 januari - 27 januari 7,00

6,75

6,50

6,75

7,00

7,25

7,50

7,25

7,50

7,75

1 Sinds 12 augustus 1985 past de Nationale Bank van Belgiê op de mobilisering - via het HWI - van door haar gecertificeerd
handelspapier waaraan uitvoer naar landen buiten de EEG ten grondslag ligt, een voorkeurtarief toe dat 1 punt lager is dan het officiële
disconto. Deze maatregel vervangt een soortgelijk stelsel dat het HWI vroeger zonder de tussenkomst van de Bank kon toepassen.
Voor het herdisconto van ( Creditexport »-wissels met een resterende looptijd van ten hoogste 1 jaar die uitvoer vertegenwoordigen
naar landen die geen deel uitmaken van de EEG, past de Bank eveneens een speciaal rentetarief toe dat gelijk is aan het rentetarief
van deze wissels, dat systeem, ingesteld op 1 december 1981, werd op 1 december 1989 opnieuw verlengd voor een periode van een

28 januari - 2 maart .

3 maart - 30 juni

1 juli - 13 juli ...

14 juli - 10 augustus

11 augustus - 28 augustus .

29 augustus - 16 november .

17 november - 14 december

15 december - 18 december

19 december - 31 december

1989 1 januari - 19 januari

20 januari - 22 januari

23 januari - 20 april

7,75

7,75

8,25

8,25

8,75

8,75

9,25

9,25

10,25

2 Vanaf 3 september 1982 is dit tarief eveneens van toepassing op de voorschotten boven de maandelijkse quota toegekend aan de
kredietinstellingen van de overheidssector, de banken en de spaarkassen.

21 april - 23 april

24 april - 28 juni .

29 juni .

30 juni - 4 oktober

5 oktober .

6 oktober - 31 december

jaar.
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TABEL XXII - TOEWIJZINGEN VAN KREDIETEN DOOR DE NATIONALE BANK VAN BELGIE

Totaal
uitstaand
bedrag 1

1989 15 maart

22 maart

29 maart

5 april

12 april

19 april

26 april

3 mei

10 mei

17 mei

24 mei

31 mei

7 juni

14 juni

21 juni

28 juni

5 juli

12 juli

18 juli

26 juli

2 augustus

9 augustus

16 augustus

23 augustus

30 augustus

6 september

13 september

20 september

27 september

4 oktober

11 oktober

18 oktober

25 oktober

31 oktober

8 november

15 november

22 november

29 november

6 december

13 december

20 december

27 december

Cessies-retrocessies van handelspapier Beleningen tegen onderpand
van overheidspapier

Rentetarief Toegewezen Uitstaand Rentetarief Toegewezen Uitstaand
bedrag bedrag 1 bedrag bedrag 1

7,50

7,50

7,50

7,38

7,38

7,38

7,50

7,50

7,50

7,50

7,63

7,75

7,75

7,75

7,88

7,88

7,88

7,88

7,88

7,88

7,88

7,88

7,88

7,88

7,88

7,94

7,94

8,00

8,13

8,50

9,00

9,06

9,06

9,13

9,25

9,31

9,38

9,44

9,44

9,50

9,63

9,69

(miljoenen franken)

4.850

7.150

9.475

10.275

12.050

10.375

12.625

9.925

9.275

11.075

10.800

10.875

11.875

9.650

13.375

10.350

14.875

11.650

13.675

11.625

14.400

10.775

13.950

14.275

13.800

14.850

15.150

15.375

12.850

15.300

15.225

14.900

14.350

14.025

14.250

14.525

14.050

13.650

10.600

15.975

11.425

16.150

4.850

12.000

16.625

19.750

22.325

22.425

23.000

22.550

19.200

20.350

21.875

21.675

22.750

21.525

23.025

23.725

25.225

26.525

25.325

25.300

26.025

25.175

24.725

28.225

28.075

28.650

30.000

30.525

28.225

28.150

30.525

30.125

29.250

28.375

28.275

28.775

28.575

27.700

24.250

26.575

27.400

27.575

7,94

7,94

7,88

7,75

7,75

7,81

7,94

7,94

7,94

7,94

8,06

8,19

8,19

8,13

8,25

8,25

8,25

8,25

8,25

8,25

8,25

8,25

8,25

8,25

8,25

8,31

8,31

8,38

8,56

8,94

9,75

9,75

9,81

10,00

(miljoenen franken)

10.150

6.800

8.000

7.475

24.950

12.675

14.825

13.400

8.700

2.525

9.025

3.050

9.850

3.825

24.275

6.250

13.325

7.350

8.450

14.250

9.550

11.000

9.250

10.200

8.750

3.900

2.250

4.100

1.975

4.800

2.450

1.800

3.300

1.000

10.150

16.950

14.800

15.475

32.425

37.625

27.500

28.225

22.100

11.225

11.550

12.075

12.900

13.675

28.100

30.525

19.575

20.675

15.800

22.700

23.800

20.550

20.250

19.450

18.950

12.650

6.150

6.350

6.075

6.775

4.800

2.450

4.250

5.100

3.300

1.000

1.000

15.000

28.950

31.425

35.225

54.750

60.050

50.500

50.775

41.300

31.575

33.425

33.750

35.650

35.200

51.125

54.250

44.800

47.200

41.125

48.000

49.825

45.725

44.975

47.675

47.025

41.300

36.150

36.875

34.300

34.925

35.325

30.125

29.250

28.375

28.275

31.225

32.825

32.800

27.550

26.575

28.400

28.575

Bron: NBB. Voor nadere bijzonderheden, zie Tijdschrift van de Nationale Bank van Belçië, LXIVe jaargang, deel Il, n' 1. juf 1989.

1 Aangezien de toewijzingen twee werkdagen na het afsluiten van de verrichtingen in de verrekenkamer worden vereffend, betreft het
hier het uitstaande bedrag op de vereffeningsdatum (valutadatum) en niet op de in de eerste kolom vermelde toewijzingsdatum
(transactiedatum).
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TABEL XXIII - VERRICHTINGEN VAN DE NATIONALE BANK VAN BELGIE OP DE GELDMARKT

(veranderingen 117miljarden franken)

1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1'989

1. Verruimings- (+) of verkrappingsfactoren (-) van de geldmarkt -324 -274 -151 -83 -26 -61 . +49 +2 -69

1.1 Nettovraag (-) of -aanbod (+) van deviezen op de valutamarkt -319 -281 -153 -87 -40 -51 +46 +6 -58

.2 Stijging (-) of daling (+) van de biljettenomloop ............. -6 -14 -2 +4 -20 -11 -5 -18

.3 Overige .... . ......... . .......... . . . - . . . . . . . - . . +1 +7 +16 +7 +11 +10 +13 ... +7

2. Discretionair optreden van de Bank op de geldmarkt kredietverstrekk ing
bij toewijzing . . . . . . . . . .... . . ............................... +29

2.1 Cessies-retrocessies van handelspapier ........................ +28

2.2 Beleningen tegen onderpand van overheidspapier ................ +1

3. Financiering (+) of absorptie (-) van het residuele geldmarktsaldo +324 +274 +151 +83 +26 +61 -49 -2 +40

3.1 Kred ietverstrek king aan de financiële instellingen: herdisconto en
voorschotten .... . ... +29 -1 +12 -84 +13 -24 -2 +10

3.2 Financiering van de overheid .............. _ ....... +295 +275 + 138 + 167 +13 +85 -47 -2 +30

3.21 Speciale voorschotten aan het Rentenfonds +72 +32 +7 +12 -18 +27 -82 -21 -40

3.22 Aankopen van deviezen i.v.m. het contante kapitaalverkeer van
de overheid ............. . ........................... +223 +243 +131 +155 +32 +58 +35 +19 +70

Totale liquiditeitsverstrekking aan de geldmarkt (2 + 3) . _ ................ +324 +274 +151 +83 +26 +61 -49 -2 +69

Verandering van de goud- en deviezenreserves (= 1.1 + 3.22) -96 -38 -22 +67 -8 +7 +81 +25 +12

p.rn. - Uitstaande bedragen per einde periode van de aan het Rentenfonds
verstrekte speciale voorschotten ............ .... . ... (150) (181) (188) (201) (182) (209) (128) (107) (66)

Bovengrens van de speciale voorschotten per einde periode .... (150) (190) (210) (210) (210) (210) (180) (160) (110)........
'J
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De Nationale Bank van België

als onderneming



De Nationale Bank van België vervult de specifieke opdrachten waarmee
zij als centrale bank is belast en oefent tegelijkertijd een ondernemingsacti-
viteit uit.

Het hierna volgende verslag belicht de materiële aspecten van deze activi-
teit, die nadere aandacht verdienen omdat ze nieuw zijn, speciale kenmer-
ken vertonen of tot nu toe weinig bekendheid kregen. Die gegevens
worden aangevuld met enkele beschouwingen betreffende het personeel
en de organisatie van de Bank.
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SPECIFIEKE ACTIVITEITEN ALS CENTRALE BANK

BANKBILJETTEN EN MUNTEN

Ultimo 1989 was de samenstelling van de bankbiljettencirculatie per coupure als
volgt:

Miljoenen biljetten Procenten van het
totale aantal biljetten

in omloop

Procenten van het
totale bedrag aan
biljetten in omloop

fr. 5.000 . . . . . . . . . ............... 60,994 18,3 68,9

fr. 1.000 ............................ 111,853 33,6 25,3

fr. 500 24,262 7,3 2,7

fr. 100 . . . . . . . . . . . . . . . 135,871 40,8 3,1

332,980

Deze cijfers houden geen rekening met het aantal coupures van fr. 5.000 van het
model « Vesalius » die nog niet ter verwisseling werden aangeboden bij de Bank.
Op 1 januari 1989, d.i. de datum waarop die biljetten hebben opgehouden wettig
betaalmiddel te zijn, waren 2,310 miljoen biljetten van dit model nog in handen
van het publiek. Op 31 december 1989 waren 50,2 pct. van deze biljetten
vervangen.

Om te voldoen aan de vraag werden in 1989 156,941 miljoen biljetten gedrukt,
t.w. :

9.600.000 biljetten van fr. 5.000
37.800.000 biljetten van fr. 1.000
8.400.000 biljetten van fr. 500

101.141.000 biljetten van fr. 100

In het voorbije jaar heeft de Bank de werkzaamheden i.v.m. het ontwerpen,
aanmaken, uitgeven, sorteren en vernietigen van biljetten in één enkele admini-
stratieve eenheid gebundeld. Zij heeft zich verder toegelegd op een nog grotere
preventie van de namaak en in dit kader samengewerkt met internationale
groepen van specialisten.

Op grond van economische en technische studies die aan de creatie van een
nieuwe serie van bankbiljetten voorafgingen, heeft de Bank besloten tot de
uitgifte van een coupure van fr. 10.000, die de huidige serie in 1992 zal aanvullen.
Een reeks andere coupures zal later in omloop worden gebracht.

De nominale waarde en de voornaamste technische kenmerken van de biljetten
die tot deze reeks zullen behoren, werden diepgaand bestudeerd. De Bank heeft
zich in verbinding gesteld met de vertegenwoordigers van de belangrijkste secto-
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ren die gebruikers zijn van chartaal geld. Zij heeft ook omtrent haar projecten
het advies van de Luxemburgse monetaire autoriteiten ingewonnen.

Om de kwaliteit van het munt- en papiergeld te waarborgen, verifieert en trieert
de Bank de inkomende biljetten en munten, annuleert en vernietigt zij de voor
circulatie ongeschikt bevonden of de ingetrokken biljetten en bezorgt zij aan de
Koninklijke Munt van België de beschadigde of de aan de circulatie onttrokken
munten.

De onderstaande tabel geeft een overzicht van het aantal aan de loketten van
de Bank ontvangen biljetten en munten en van het aantal bij deze activiteiten
betrokken personen met een voltijdse of een deeltijdse betrekking, zowel bij het
hoofdbestuur als in de bijbanken en de agentschappen.

1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989
-- -- -- -- -- -- ----

Aantal (in miljoenen)
- aan de loketten ontvangen biljetten 596 553 584 604 616 661 686 738
- aan de loketten ontvangen munten 570 525 509 614 664 700 593 837
Tewerkgesteld perso neel 308 309 311 311 310 295 289 252

Uit de vergelijking van deze cijfers blijkt de produktiviteitsverbetering die in de
voorbije jaren en vooral in 1989 werd tot stand gebracht. Het aantal in dat jaar
aan de loketten ontvangen biljetten en munten overschrijdt, inderdaad, met
respectievelijk 7,6 pct. en 41,1 pct. de cijfers van 1988, terwijl het aantal tewerk-
gestelde personen is teruggelopen met 12,8 pct.

De produktiviteitsverbetering op het gebied van het tellen, sorteren en vernietigen
van biljetten is hoofdzakelijk het gevolg van de installatie, bij het hoofdbestuur
en in de vestigingen in de provincie, van machines van een geheel nieuwe
conceptie, waardoor de operaties worden geautomatiseerd en de veiligheid ervan
wordt verhoogd.

Op 1 juli 1989 werd de nieuwe Koning Boudewijn-munt van fr. 1 in omloop
gebracht en werd een begin gemaakt met de intrekking van de Ceres-munt. De
stortingen van deze laatste munten aan de loketten lagen 45 pct. hoger dan in
1988. De waardetransporten dienden te worden gereorganiseerd en extra maatre-
gelen moesten worden genomen om het net van bijbanken en agentschappen van
nieuwe munten te voorzien en te zorgen voor de geregelde terugkeer van de oude
munten naar de Koninklijke Munt van België.

ACTIVITEITEN VAN DE BANK ALS BANK VAN DE FINANCIELE INSTEL-
LINGEN

Currency Centers

De Bank heeft besloten, door het oprichten van een « currency center» in haar
vestigingen In de provincie, een nieuwe dienst te verlenen aan de financiële
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instellingen die daarvan gebruik wensen te maken. Doel van deze centra is te
zorgen voor de directe overbrenging van contanten tussen die vestigingen en de
plaatselijk-e agentschappen van de financiële instellingen die aan het systeem
deelnemen. Aldus wordt vermeden dat contant geld wordt versluisd via de
regionale zetels van die instellingen waarvan de betrokken agentschappen af-
hangen.

Dank zij deze dienst kunnen de plaatselijke agentschappen van banken op een
doeltreffender wijze worden voorzien van contanten en kunnen de voor hen
bestemde geldtransporten beter worden georganiseerd. Deze werkzaamheden
gingen, na een proefperiode, definitief van start in 1988 en namen een aanzienlij-
ke uitbreiding in 1989, zoals de hierna volgende tabel aantoont:

Stortingen Opnemingen

1988 1989 1988 1989

Aantal bankagentschappen
Aantal verwerkte biljettencolli

Aantal verwerkte munten (in miljoenen)

508
20.408

4,1

1.169
69.954 r

90,6 r

338
15.235

5,2

1.176
38.485 r

100,0 r

Kredietverlening aan de financiële instellingen

In de inleiding van het Verslag over 1988 werd erop gewezen dat de structuur
van de balans van de Bank, waarin de kredieten aan de financiële instellingen
nagenoeg verdwenen waren, nadelen vertoonde. De Bank had aldus een moge-
lijkheid tot regelmatig contact met de financiële instellingen verloren wat, na
verloop van tijd, de uitoefening van haar taak als kredietgever in laatste instantie
kon bemoeilijken. De Bank maakte in haar Verslag ook melding van haar voorne-
men, waartoe zij na overleg met de financiële instellingen was gekomen, om in
1989 een nieuw stelsel voor kredietverlening aan die instellingen in te voeren.

Dit stelsel trad in maart 1989 in werking. In het kader daarvan worden kredieten
verleend via tenderinschrijvingen, enerzijds, op cessies-retrocessies van handels-
papier en, anderzijds, op beleningen tegen onderpand van overheidspapier.

Met het oog op het goed functioneren van het stelsel werden verscheidene
maatregelen genomen. Het zijn met name de girale inpandgeving van de effecten,
de invoering van een specifieke procedure voor het deponeren van handelspapier
bij het Herdiscontering- en Waarborginstituut en de installatie, in de betrokken
dienst van de Bank, van een efficiënt werkend net voor de communicatie en de
verwerking van de inschrijvingen.

De invoering van dit stelsel bood ook de gelegenheid om sommige voor het
herdisconto toegepaste normen te verruimen en de criteria voor de certificering
te versoepelen. Tegelijkertijd werden de voorwaarden voor het geven van een
pand tot waarborg van voorschotten soepeler gemaakt.

Tot nu toe zijn 56 kredietinstellingen tot het stelsel toegetreden; 35 hebben er
effectief aan deelgenomen.
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DE BANK ALS FINANCIEEL BEMIDDELAAR VOOR REKENING VAN DE
STAAT

Verschillende activiteiten van de Bank resulteren in menig opzicht in een financië-
le steun voor de Schatkist. Als tegenprestatie voor het haar toegekende voorrecht
van de bankbiljettenuitgifte, neemt de Bank gratis de functie van Rijkskassier en
het dagelijks beheer van het Rentenfonds waar. Voorts draagt zij bij tot de
niet-fiscale ontvangsten van de Staat. Het totale bedrag dat de Bank uit dien
hoofde, ten laste van haar boekjaar 1989, aan de Staat heeft overgedragen, komt
op 28,3 miljard, tegen 10,2 miljard voor het vorige boekjaar. In deze cijfers zijn
niet begrepen, de door de Bank aan de Staat betaalde belastingen en heffingen,
de dividenden die hem als aandeelhouder toekomen en evenmin zijn statutair
aandeel in de winst van de Bank. Deze stortingen aan de Staat bereikten over
het boekjaar 1989 in totaal 3,1 miljard.

FINANCIELE DIENST VAN DE OVERHEIDSSCHULD IN BELGISCHE FRANKEN 1

(indexcijfers 7980 = 700)

-- Aantal terugbelaaide effeclen
-- - Aantal betaalde coupons

200 200

150 150

100 ------- ----- ---- ------------------ -------------
-,--' .....

100 .

50 50
1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989

1 Directe, indirecte en gegarandeerde schuld.

In 1989 verleende de Bank haar medewerking aan de
ten bedrage van 545,4 miljard. In het kader van de
overheidsschuld dienden. 1,9 miljoen effecten te
10,8 miljoen coupons te worden betaald.

emissie van zes leningen
financiële dienst van de

worden terugbetaald en

Het aantal uitbetaalde coupons vermindert van jaar tot jaar. Deze ontwikkeling
is o.m. het gevolg van de tendentie tot dematerialisatie van het waardepapier.

Deze tendentie wordt a contrario ook geïllustreerd door de ontwikkeling van de
op naam gestelde inschrijvingen, waarvan het percentage in verhouding tot het
uitstaande bedrag van de Staatsleningen nog aanzienlijk is toegenomen in 1989.

De secundaire markt van de overheidsfondsen omvat twee deelmarkten: de in
de beurzen van het Koninkrijk gecentra1iseerde markt en de zg. « blokkenmarkt »,
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INSCHRIJVINGEN OP NAAM IN HET GROOTBOEK VAN DE STAATSSCHULD

300
Aantaloperaties 1 (tInkerschaal) (indexcijfers 1980~ 100)
Inschrijvingen op naam in procenten van
het kapitaal in omloop (rechterschaal)

250

200
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100

1980 1983 19881985 1986 19871981 1982 1984

1 Aantal aanvragen om inschrijving op naam en omzetting aan toonder.
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waarin de transacties tussen financiële instellingen en beursmakelaars vooral
telefonisch worden afgewikkeld.

Het Rentenfonds reguleert de gecentraliseerde markt. Wegens een zekere stroef-
heid in haar functionering heeft deze markt haar aantrekkingskracht ten dele
verloren. Toch steeg de omzet er in 1989 voor het derde achtereenvolgende jaar,
zoals blijkt uit de onderstaande grafiek.

TRANSACTIES IN OVERHEIDSFONDSEN TER BEURZE 1

(totaal volume - indexcijfers 7980 = 700)
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1 Leningen waarvan de notering door het Rentenfonds wordt gecontroleerd orders opgetekend door de beursmakelaa-s die door het
Rentenfonds zijn erkend (door het publiek aangeboden en gevraagde effecten en aankopen voor delgingsdoeleinden)
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De stijging, in 1989, van het totale volume van de transacties in overheidsfondsen
houdt o.m. verband met de aanzienlijke toename van de aankopen van de
Amortisatiekas, die via de Bank worden vereffend. Het is bekend dat de omzet
op de gecentraliseerde markt stijgt in een periode van oplopende rentetarieven.
Dat was bepaaldelijk het geval sedert de maand september 1989.

Het Rentenfonds intervenieert gewoonlijk niet in de « blokkenmarkt ». Op verzoek
van een aantal financiële instellingen en beursmakelaars zorgt de Bank sedert
medio 1988 evenwel voor de liquidatie « effecten tegen contanten» van sommige
transacties. Het systeem oogstte een groeiend succes in 1989 : er werden 1.957
operaties ter waarde van 157 miljard afgewikkeld.

De Bank was vertegenwoordigd in verscheidene commissies en subcommissies
die door de Minister van Financiën werden ingesteld met het doel de financiële
markten te vernieuwen. Zij heeft zich ingespannen om aan een aantal aanbevelin-
gen van deze werkgroepen een concrete vorm te geven, nl. door het opstellen
van een voorlopige statistiek van de transacties op de « blokkenmarkt » van de
overheidsfondsen, het dagelijks publiceren van de gemiddelde rendementen op
de gecentraliseerde markt en het voorbereiden - in samenwerking met het
Rentenfonds en de Beurscommissie te Brussel - van een gecentraliseerde door-
lopende markt.

Bovendien heeft de Minister van Financiën, sedert de uitgifte van de laatste
Staatslening van 1989, de beursmakelaars toegestaan hun inschrijvingen aan de
loketten van de Bank te vereffenen op de dag van de betaling van de vaste
overnamen.
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DIENSTVERLENING AAN DERDEN

DRUKWERKEN

In 1989 heeft de Bank haar activiteiten op het gebied van de drukwerken verder
ontwikkeld. Daarbij heeft zij voortdurend gestreefd naar een betere beveiliging
van de effecten en andere documenten die aan veiligheidsnormen moeten vol-
doen.

Dank zij de nieuwe computergestuurde guillocheerapparatuur kon de produktivi-
teit in het vlak van de creatie van originele tekeningen voor effecten worden
verbeterd. De vervaardiging van effecten in diepdruk heeft eveneens uitbreiding
genomen.

De in constante franken uitgedrukte bedragen, die aan derden in rekening worden
gebracht voor drukwerken, zijn sinds 1982 van jaar tot jaar gestegen. In 1989
beliep hun indexcijfer 212,2 t.o.v. 1980.

BEDRAGEN IN REKENING GEBRACHT AAN DERDEN

(indexcijfers 1980 = 100)

1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989

100 94,3 97,6 105,7 160,2 171,6 183,7 189,4 206,5 212,2

UITWISSELINGSCENTRUM VAN TE VERREKENEN VERRICHTINGEN VAN
HET BELGISCH FINANCIEEL SYSTEEM EN VERREKENKAMERS

Via het UCV en de Verrekenkamers kunnen vrijwel al de financiële instellingen
- depositobanken, spaarbanken en openbare kredietinstellingen - onderling op
een snelle en precieze wijze geldswaarden overmaken met een minimum aan
materieel werk.

Voorts kunnen de leden van de Verrekenkamers hun positie dagelijks in evenwicht
brengen door op de markt van het gewaarborgde daggeld tijdelijk leningen te
verstrekken resp. op te nemen. Zij die op deze markt geen leningen kunnen
opnemen of wensen op te nemen, kunnen een beroep doen op de voorschotten
van de Bank.
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AI deze mechanismen maken het de financiële instellingen mogelijk hun kasmid-
delen gemakkelijker te beheren en bij de Bank slechts zeer beperkte tegoeden
aan te houden op niet-rentegevende rekeningen.

Het aantal door het UCV verwerkte operaties is in 1989, t.o.V. 1988, met 10 pct.
gestegen: het daggemiddelde kwam van 2 op 2,2 miljoen. Op 8 mei werd het
recordaantal bereikt, nl. 4,5 miljoen transacties.

De hierna volgende grafiek geeft een beeld van het aantaloperaties dat jaarlijks
wordt verwerkt, enerzijds, door het UCV en, anderzijds, door de Verrekenkamers.

VERREKENDE OPERATIES

aantal (miljoenen)

600 600

400

~ Builen UCV

12223 UCV

400

200 200

o o
1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 r

De overdrachten via het UCV geschieden door middel van computers die in de
lokalen van de Bank zijn geïnstalleerd. In 1989 werd de centrale eenheid volledig
vernieuwd. Dank zij de modernisering van de apparatuur en het gebruik van up
to date programmatuur - waarbij o.m. de conclusies van een in 1988 uitgevoer-
de audit tot uitgangspunt hebben gediend - kon het hoofd worden geboden aan
het toenemende volume van de operaties.

Voorts werd besloten een nieuwe toepassing voor de overdracht van belangrijke
bedragen te ontwikkelen. Het volume van de geautomatiseerde operaties zal
derhalve nog toenemen. Die toepassing zal waarschijnlijk in de eerste helft van
1990 operationeel worden.

Steeds meer financiële instellingen maken gebruik van de telecommunicatietech-
niek. Begin 1989 werd die techniek toegepast door 13 UCV-deelnemers; aan het
einde van het jaar was hun aantalopgelopen tot 22.

Zoals blijkt uit de hierna volgende tabel was de telecommunicatie in 1989, met
meer dan 30 pct. van de input en meer dan 36 pct. van de output, het derde
medium voor de invoer en het eerste medium voor de uitvoer van gegevens.
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UITSPLITSING VAN HET AANTAL OPERATIES NAAR INFORMATIEDRAGERS

(procenten van her totete aanral opereties in 7989)

Magneetbanden

Input Output

38,68 30,45

30,80 33,06

0,04 0,05

30,48 36,28

0,00 0,16

Cassettes

Soepele schijven

Telecommunicatie

Facsimile's

Ten gevolge van de automatisering van de overdrachten binnen het UCV, neemt
het aantal manueel in de Verrekenkamers behandelde transacties reeds enkele
jaren voortdurend af. Het daggemiddelde van deze transacties beliep in 1989
ongeveer 60.000 voor de Verrekenkamer te Brussel en 37.000 voor de overige
Verrekenkamers samen.

Hoewel het aantal door het UCV verwerkte operaties aanzienlijk hoger ligt dan
het aantal door de Verrekenkamers behandelde trarisacties. komen de bedragen
van deze laatste ver uit boven die van de operaties welke over het UCV worden
geleid. Een en ander is toe te schrijven aan het feit dat met de manueel
uitgevoerde operaties vaak hogere bedragen per eenheid zijn gemoeid. Laatstge-
noemde operaties hebben betrekking op de daggeldmarkt, de schatkistcertifica-
ten, de terugbetaalbare effecten. de tegenposten van valutatransacties, de che-
ques van meer dan fr. 250.000 en de overschrijvingen en overmakingen van grote
bedragen.

VERREKENDE OPERATIES

bedragen (miljarden)
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200.000
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EFFECTENDEPOSITO'S EN GIRAAL EFFECTENVERKEER

De Bank heeft met de Interprofessionele Effectendeposito- en Girokas (CIK)
regelingen getroffen en overeenkomsten gesloten met het doel de behandeling
en de overdrachten van effecten te beperken.

Zo werd de procedure voor de transfers van effecten tussen het Grootboek van
de op naam gestelde inschrijvingen en de bij de elK aangehouden effectenreke-
ningen sedert augustus 1988 aanzienlijk versoepeld. De financiële instellingen en
de effectenmakelaars hebben daarvan onmiddellijk gebruik gemaakt. In 1989 vond
meer dan 90 pct. van het totale bedrag van de inschrijvingen op naam en van
de omzettingen in effecten aan toonder plaats zonder behandeling van effecten.

De CtK heeft de Bank gevraagd haar portefeuille met Belgische overheidsfondsen
in bewaring te nemen. Dat verzoek werd in onderling overleg aan een diepgaand
onderzoek onderworpen. In afwachting van een definitief akkoord heeft de Bank
voorlopig ingestemd met de bewaring van een belangrijker gedeelte van de
portefeuille van de ClK dan vroeger was overeengekomen.

CENTRAlUSATlE EN VERSPREIDING VAN INFORMATIE BETREFFENDE
DE KREDIETEN VAN MINIMUM 1 MILJOEN FRANK, PER KREDIET-
NEMER (RISICOCENTRALE)

Het reële, risico dat een financiële instelling op elk krediet loopt, kan in zekere
mate afhangen van het bestaan van andere kredieten. De Risicocentrale ver-
schaft, via het doorgeven van inlichtingen m.b.t. de kredietbedragen per begun-
stigde, aéjn de financiële instellingen informatie over de door andere instellingen
verleende kredieten.

AANTAL AAN DE RISICOCENTRALE GEMELDE NIEUWE BEGUNSTIGDEN VAN KREDIETEN VAN TEN
MINSTE 1 MILJOEN FRANK 1

(duizendtallen)
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1 Nieuwe kredietnemers voor de Centrale en kredietnemers die in haar bestand reeds voorkomen, maar voor het eerst worden gemeld
door een financiële instelling.
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Uit het vorenstaande histogram blijkt dat het aantal nieuwe aan de Risicocentrale
gemelde kredietnemers in 1989 hoger lag dan tijdens de voorgaande jaren, met
uitzonderinq van 1988. De sterke stijging van de in dit laatste jaar geregistreerde
kredieten was echter accidenteel, in die zin dat een belangrijke spaarbank ertoe
werd genoopt leemten in haar rapportage op te vullen, ten einde te voldoen aan
de verplichting elk krediet op te geven dat de bij wet vastgestelde drempel van
1 miljoen frank bereikt of overschrijdt.

In 1989 werd een begin gemaakt met de automatisering van het kredietnemers-
bestand. In de praktijk betekent zulks dat, om na te gaan of een nieuwe cliënt
van een mededelende instelling reeds in de Centrale is geregistreerd, gebruik
wordt gemaakt van terminals en niet meer, zoals vroeger, van een kaartsysteem.
Over de modernisering van de functionering van de Centrale worden met de
deelnemers reeds ongeveer een jaar lang besprekingen gevoerd. Resultaten en
conclusies mogen in de loop van 1990 worden verwacht.

De output van de Centrale, m.a.w. de mededelingen van informatie aan de
gerechtigden, vertoonde eenzelfde verloop als de meldingen. Dit is te verklaren
door het feit dat het overgrote deel van de opgeslagen gegevens opnieuw wordt
verspreid via een systeem van abonnementen, waaraan alle grote, tot de Centrale
toegetreden instellingen deelnemen. Dank zij die procedure wordt elke bij de
Centrale aangesloten berichtgever automatisch, om de drie maanden, ingelicht
over de totale kredietsituatie van iedere cliënt aan wie hij een krediet van
1 miljoen frank of meer heeft verstrekt.

VERBRUIKSKREDIETCENTRALE

Het beheer van de Verbruikskredietcentrale, opgericht bij Koninklijk Besluit van
15 april 1985 betreffende de registratie van afbetalingscontracten, werd aan de
Bank toevertrouwd. Het gaat in zekere zin om een negatieve centrale, aangezien
alleen de terugbetalingsachterstallen van een bepaalde duur moeten worden
medegedeeld. De registraties hebben een dynamisch karakter: niet alleen de
debetstand op het ogenblik van de ingebrekestelling, maar ook alle latere terugbe-
talingen en regularisaties moeten aan de Verbruikskredietcentrale worden gerap-
porteerd. Aan deze centrale nemen alle instellingen en personen deel die afbeta-
lingscontracten financieren en als dusdanig door het Ministerie van Economische
Zaken werden erkend of van erkenning zijn vrijgesteld.

De Verbruikskredietcentrale is operationeel sinds 1 januari 1987. Eind 1989 waren
daarin ongeveer 183.000 contracten en circa 195.000 personen geregistreerd.

De deelnemers aan de Verbruikskredietcentrale zijn verplicht het gegevensbestand
van de centrale te raadplegen vóór het sluiten of het wijzigen van een afbetalings-
contract. De hierna volgende grafiek geeft voor de jaren 1987 tot 1989 de
ontwikkeling per kwartaal weer van het gemiddelde aantal raadplegingen per
werkdag. In 1989 bedroeg dit aantal 6.700, waarvan ruim 98 pct. ondervragingen
via telecommunicatie. In de loop van vorig jaar werden de raadplegingstarieven
verlaagd van 45 tot 40 frank voor een tele-ondervraging en van 120 tot 110 frank
voor een schriftelijke raadpleging.
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AANTAL RAADPLEGINGEN VAN DE VERBRUIKSKREDIETCENTRALE
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BALANSCENTRALE

De Bank centraliseert de jaarrekeningen die ter griffie van de rechtbanken van
koophandel worden neergelegd door de ondernemingen die tot openbaarmaking
verplicht zijn en stelt die rekeningen in verschillende vormen ter beschikking van
het publiek.

De onderstaande grafiek toont de aanhoudende stijging van het aantal jaarlijks
neergelegde rekeningen. Deze stijging is het gevolg van het groeiend aantal
deponeringsplichtigen, aangezien elk jaar meer vennootschappen worden opge-
richt dan er verdwijnen.

DOOR DE BALANSCENTRALE ONTVANGEN JAARREKENINGEN

(totaal aantal per jaar, in duizendtallen)
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Het aantal abonnementen op de microfilms waarop de bij de griffies van de
rechtbanken van koophandel neergelegde jaarrekeningen zijn vastgelegd, vermin-
dert gestaag. Het is gedaald van 198 in 1982 tot 98 in 1989. Die daling is vooral
toe te schrijven aan de steeds grotere voorkeur van de professionele cliënteel voor
de moderne informatiedragers, nl. de magneetband en de compact disc.

PUBLIKATlES, DOCUMENTATIE EN STATISTIEK

In het kader van de uitvoering van haar specifieke opdracht en van andere taken
die de wetgever haar heeft toevertrouwd, verricht de Bank studies die niet in
extenso in haar Tijdschrift worden gepubliceerd en heeft zij coherente bestanden
van objectieve macro-economische gegevens aangelegd. Het leek haar, in het
algemeen belang, wenselijk dat die informatie, naargelang van het geval, toegan-
kelijk zou zijn voor een vrij groot publiek of voor personen en instellingen die
publieke functies waarnemen in het sociaal-economische vlak. Met dit voor ogen
werden de hierna volgendè initiatieven genomen. De Bank heeft bovendien
getracht haar wetenschappelijke bibliotheek nog operationeler te maken.

De Studienota's

Sommige analyses en onderzoeken die in de Bank worden verricht, worden niet
in haar maandelijks Tijdschrift of in haar Jaarverslagen gepubliceerd, maar zijn
van voldoende belang voor een vrij groot publiek. Derhalve heeft de Bank zich
voorgenomen deze studies, die door de belangrijkste auteurs worden onderte-
kend, te verspreiden via haar « Studienota's ». Een zeer beknopte samenvatting
daarvan verschijnt in het Tijdschrift. Die Studienota's maken het ook mogelijk
sommige gegevens die de Bank niet opstelt in haar hoedanigheid van centrale
bank, maar waarvoor zij fungeert als verspreidingscentrum, toe te lichten en ten
nutte te maken. Ten slotte kunnen in die Nota's studies worden opgenomen die
door personeelsleden privatim werden ondernomen.

Tot nu toe verschenen in de Studienota's :

De raming van de budgettaire weerslag van een vermindering van de roerende
voorheffing van 25 tot 10 pct. (Studienota nr. 1);

De evolutie van de resultaten en de financiële structuur van de ondernemin-
gen, in 1987 (Studienota nr. 2);

De bijzondere wet van 16 januari 1989 betreffende de financiering van de
Gemeenschappen en Gewesten (Studienota nr. 3);

Het « sneeuwbaleffect» van de rentelasten op de overheidsschuld (Studie-
nota nr. 4);

De evolutie van de resultaten en de financiële structuur van de ondernemin-
gen, in 1988 (Studienota nr. 5).

Economische indicatoren

Sinds meer dan een jaar stelt de Bank een reeks economische indicetoren voor
België op, die gegroepeerd zijn rond twee centrale thema's: de tradirionele
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einddoelstellingen van het economische beleid - groei, prijsstabiliteit, werkgele-
genheid, extern evenwicht - en de voornaamste instrumenten om die doelstel-
lingen te bereiken - rentetarieven, wisselkoersen, concurrentiepositie, overheids-
financiën.

Het hoofddoel van die indicatoren bestaat erin, bij wijze van informatie, coherente
en objectieve macro-economische gegevens te verstrekken aan de belangrijkste
instanties die richting geven aan het sociaal-economische beleid. Om die indicato-
ren zo operationeel mogelijk te maken, worden zij iedere week opgesteld aan de
hand van de meest recente gegevens en ramingen.

Nationale sociaal-economische gegevensbank (BELGOSTAT)

In 1989 werd een nationale sociaal-economische gegevensbank tot stand gebracht
onder de auspiciën van de Minister van Economische Zaken. Zij is het resultaat
van een nauwe samenwerking tussen het Ministerie van Economische Zaken, het
Nationaal Instituut voor de Statistiek, het Planbureau en de Bank. Die gegevens-
bank zal uit twee grote delen bestaan: een eerste deel heeft betrekking op de
macro-economische gegevens, het tweede op andere sociaal-economische ge-
gevens.

Sedert 22 januari 1990 is het macro-economische deeloperationeel dank zij de
logistieke steun van de Bank. Vanaf die datum hebben de gebruikers on-line
toegang tot de gegevensbank die in de Nationale Bank van België is gevestigd
en waaruit zij alle kerngegevens omtrent de financiële en reële economie van
België en van de andere OESO-landen kunnen opvragen.

In een eerste stadium hebben alleen een beperkt aantal personen of instellingen,
die betrokken zijn bij het bepalen van het economische beleid, toegang tot de
gegevensbank. Later, wellicht in de tweede helft van 1990, zal zij worden
opengesteld voor een ruimer publiek.

Documentatie en bibliotheek

De computerisering van de wetenschappelijke biblietheek werd voortgezet met de
geleidelijke opname van het oude kaartsysteem in de databasis. In 1992 zou de
volledige documentatie waarover de bibliotheek beschikt - 100.000 werken,
1.200 reeksen van tijdschriften, 700 reeksen van jaarverslagen, alsmede docu-
menten met een beperkte verspreiding - in de databasis moeten zijn opgeslagen.

De informatiebronnen van de dienst werden uitgebreid. Enerzijds kunnen frag-
menten van BRT- en RTBF-uitzendingen worden verkregen en, anderzijds, werd
voorzien in de aansluiting op vier eveneens externe databases: « Bisnes »
(lntotrade) , die inlichtingen verstrekt over meer dan honderdduizend Belgische
ondernemingen, « E.C. 1992 » (Deloitte, Haskins and Sells), die de vooruitgang
op juridisch gebied in de Europese gemeenschappelijke markt registreert, « Profi-
le » (Financial Times), die een vijftigtal afdelingen van economische en andere
databases centraliseert, en « Dobis-Libis » (KUU, die toegang verleent tot het
gecomputeriseerde bestand van een tiental universiteitsbibliotheken of gespeciali-
seerde bibliotheken van het land.
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Ten slotte werd de overbrenging van de bibliotheek naar lokalen op de beneden-
verdieping te baat genomen om de voorzieningen voor het publiek te verbeteren:
de leeszaal biedt meer ruimte, er staan meer terminals die verbonden zijn met
de databasis van de bibliotheek, de analytische rubricering en de inventarissen
van de tijdschriften en van de jaarverslagen werden vervolledigd.

Het totale aantal boeken en tijdschriften die werden uitgeleend of ter plaatse ter
inzage werden gegeven aan niet-personeelsleden van de Bank vertoonde in de
laatste jaren het onderstaande verloop:

Aantal Mutaties in procenten
t.o.v. het vorige jaar

1986 .

1987

1988

4.020

4.820
5.950
5.820

-9
+20
+23
-21989

MECENAAT

De Bank heeft in 1971 een fonds ingesteld dat gestijfd wordt met een jaarlijks
op de begroting uitgetrokken subsidie. Dit fonds beoogt de bevordering en de
ondersteuning van initiatieven en activiteiten van algemeen belang, in het weten-
schappelijke, culturele en humanitaire vlak.

In 1989 werden de uit dit fonds verleende giften als volgt verdeeld: wetenschap-
pelijke onderzoeksprojecten van medische aard: 34,9 pct., van sociaal-economi-
sche aard: 16,1 pct., in andere vlakken : 11,8 pct.; steun aan educatieve activi-
teiten : 19,3 pct., aan culturele activiteiten: 10,7 pct., aan humanitaire activitei-
ten: 7,2 pct.

Voorts heeft de Bank bijgedragen tot het behoud van het nationaal bouwkundig
erfgoed, door de restauratie en de opfrissing van de gevel van het Hotel van de
Gouverneur en van de oude gevel van het agentschap te Gent. Bovendien heeft
zij voorbereidende studies ondernomen voor de restauratie van de « Ezelpoort »
te Brugge, de « Machine à Eau» te Bergen en voor de reiniging van de gevel
van het « Geeraert-de-Duivelsteen » te Gent.

Ten slotte heeft de Bank, in het vlak van het culturele mecenaat, gratis bezoeken
aan haar numismatisch en historisch museum georganiseerd, tentoonstellingen
van historische of artistieke aard op touw gezet en kunstwerken van Belgische
kunstenaars aangekocht.
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AANWENDING VAN BESCHIKBARE MIDDELEN

Het jaar 1989 werd gekenmerkt door belangrijke veranderingen, waaraan het
streven om de produktiviteit te verbeteren ten grondslag ligt.

Het departement Planning, Organisatie en Informatica werd gereorganiseerd met
een tweevoudig doel. Het ging er in de eerste plaats om, de activiteiten van het
departement optimaal te verdelen over homogene entiteiten, zonder evenwel de
schaalvoordelen op het gebied van het administratief personeel te verliezen. In
de tweede plaats diende de efficiëntie van de planning, de organisatie en de
beheerscontrole te worden verbeterd.

Het Elektronisch Centrum werd in een nieuw gebouwondergebracht; er werd
voorzien in de vervanging van de verouderde centrale computers, telecommunica-
tie- en randapparatuur. De nieuwe installaties vergroten de verwerkings- en
opslagcapaciteit in aanzienlijke mate. De statistische gegevens met betrekking tot
de werking van de systemen wijzen op een hogere graad van beschikbaarheid
en tonen aan dat het aantal storingen is gedaald.

De hinderlijke gevolgen die de overplaatsing van het Elektronisch Centrum kon
hebben op de dienstverlening aan de cliënteel werd tot een minimum beperkt.
Op 180 externe cliënten - voornamelijk banken, openbare kredietinstellingen,
spaarbanken en andere deelnemers aan de Verbruikskredietcentrale - hadden
slechts 7 gebruikers op een bepaalde dag af te rekenen met enige vertraging.
Voor 12 potentiële gebruikers van de 770 interne gebruikers was alleen de
toepassing « Wissel» niet operationeel in de loop van twee voormiddagen.

De op rationalisatie gerichte studies, uitgevoerd in samenwerking met externe
consulenten, hebben geleid tot een verhoging van de produktiviteit in de meeste
diensten waarvan de activiteit werd doorgelicht.

Het in 1988 ingevoerde systeem van de « beheerstabellen » werd aangevuld en
uitgebreid. Het voorziet in de voortdurende vervolgcontrole op de activiteiten van
de verschillende diensten en op het daarbij betrokken menselijk potentieel.

Wat de uitbreiding van de toepassingen betreft, dient vooral te worden uitgeke-
ken naar de inbreng van de nationale sociaal-economische gegevensbank, waar-
van reeds sprake was op bladzijde 138.

PERSONEEL EN OPLEIDING

De pr'oduktiviteitsverbeterinqen. die voortvloeien uit de rationalisaties en de inves-
teringen, hebben een soepeler organisatie van de taken mogelijk gemaakt. Aldus
werd de uitbreiding van de deeltijdse arbeid vergemakkelijkt.
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Dank zij de interne opleiding gaat dit gepaard met een verhoogde vakbekwaam-
heid van het personeel. Een versterking van de opleiding is geboden om verschil-
lende redenen, o.m. wegens het stijgend aantal personal computers in diverse
geledingen van de Bank. Het aantal PC's is inderdaad toegenomen van 18 eenhe-
den in 1987 tot 168 einde 1989, en zalongeveer 500 bedragen in 1992.

PERSONEEL
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Door natuurlijke afvloeiingen en mutaties van plaatselijk overtallig personeel naar
andere werkeenheden, kon de weerslag van de interne reorganisaties op het
personeel worden opgevangen. De Bank heeft de personen die voor nieuwe
functies werden aangewezen optimaal begeleid en, zo nodig, bijgeschoold. Zij
heeft bij deze mutaties uiteraard ook rekening gehouden met de bekwaamheid,
de opgedane ervaring en de belangstellingssfeer van de betrokken personeels-
leden. Het histogram op bladzijde 143 geeft een indeling van het personeel
volgens leeftijdsklasse.

Op 5 juli 1989 werd een collectieve arbeidsovereenkomst gesloten in het Paritaire
Comité voor de openbare kredietinstellingen. Die overeenkomst voorziet o.m. in
de toekenning, aan het personeel van elke instelling, van een bedrag dat overeen-
stemt met 0,50 pct. van de loonsom in 1989, 0,75 pct. in 1990 en 0,50 pct.
vanaf 1991, tot wanneer een nieuwe overeenkomst het anders bepaalt. Door de
genoemde overeenkomst werden ook de bestaande regelingen inzake deeltijdwerk
à 50, 60 en 80 pct. aangevuld met een regeling à 90 pct.

Op 21 november werden sociale verkiezingen gehouden met het oog op de
vernieuwing van de Vakbondsafvaardiging van het personeel. Om de procedures
te harmoniseren, had de Directie van de Bank gewenst dat die verkiezingen
werden uitgesteld om ze te laten samenvallen met de verkiezing van de vertegen-
woordigers van het personeel in het Comité voor Veiligheid, Gezondheid en
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Verfraaiing van de werkplaatsen, die in 1991 plaatsvindt. Bij gebrek aan algemene
insternrninq van de vakorganisaties, werd deze oplossing uiteindelijk niet aange-
nomen.

De dialoog en het overleg tussen de Directie van de Bank en de Vakbondsafvaar-
diging worden gekenmerkt door een goede verstandhouding en door wederzijds
begrip. Zo vinden de voorlichtingsvergaderingen van de Vakbondsafvaardiging
altijd plaats in een geest van openheid en vruchtbare samenwerking.

INDELING VAN HET PERSONEEL VOLGENS LEEFTIJDSKLASSE
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De Bank heeft in 1989 niet alleen haar inspanningen voor de beroepsopleiding
van haar personeel voortgezet, maar zij heeft ook in een niet onbelangrijke mate
bijgedragen tot de opleiding van kaderpersoneel van centrale banken van niet-
geïndustrialiseerde landen.

Met de middelen die zij ter beschikking heeft gesteld, konden nagenoeg
13.300 opleidingsdagen worden gefinancierd, d.i. gemiddeld 4 dagen per per-
soon. Bij de interpretatie van dit gemiddelde dient er uiteraard rekening mee te
worden gehouden dat de hoog-technologische functies een langere opleidingstijd
vereisen dan de minder ingewikkelde taken.

In het voorbije jaar waren de opleidingsactiviteiten vooral toegespitst op de
volgende gebieden: talen, informatica, economie, nieuwe financiële produkten,
boekhouding, financiële analyse en management. Het jaar 1989 betekent evenwel
een keerpunt in het opleidingsbeleid, niet alleen omdat in sterkere mate werd
geanticipeerd op interne en externe veranderingen, maar ook omdat selectiever
werd tewerk gegaan. Die grotere selectiviteit verklaart de daling van het aantal
dagen opleiding in 1989 t.O.V. 1988.
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Bij de opleiding van het bediendenpersoneel stond de introductie tot de informati-
ca, de boekhouding en de balansanalyse centraal. Het technische personeel, van
zijn kant, heeft zich via talrijke cursussen vertrouwd kunnen maken met de
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technologische vooruitgang. De verdere uitbreiding van de informaticatoepassin-
gen in de provincie ging gepaard met een actieve opleiding ad hoc van het
betrokken personeel.

Een maximum aan informatie werd aan het personeel verstrekt bij de voorberei-
ding van de professionele examens. Alle geslaagden werden individueel begeleid,
zodat zij zich gemakkelijker konden aanpassen aan hun nieuwe functie.

BOUWWERKEN

In 1989 werden belangrijke bouwwerken uitgevoerd, zowel in Brussel als in de
provincie.

In Brussel werden een nieuwelektronisch centrum en een nieuwe thermische
centrale gebouwd en werden verschillende reïnstallatie- en moderniseringswerken
uitgevoerd. Het Elektronisch Centrum, dat af te rekenen had met plaatsgebrek
en een tekort aan elektrische drijfkracht en koelvermogen, werd ondergebracht
in een nieuw gebouw. Bij de conceptie van het centrum werd rekening gehouden
met de toekomstige behoeften van de Bank op informaticagebied.
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De restauratie en de modernisering van het agentschap in Gent, die eind 1985
werden aangevat, werden in augustus van vorig jaar voltooid. De neo-klassieke
stijl waarin het gebouwaan het begin van de eeuw door architect De Rijcker werd
opgetrokken, bleef behouden. Aan de renovatie van het agentschap in Aalst en
in Doornik, respectievelijk aangevat in november 1985 en in januari 1986, werd
in 1989 de laatste hand gelegd.

In Brussel werden twee digitale telefooncentrales geïnstalleerd. Ze zijn gelegen
aan weerszijden van de de Berlaimontlaan en met elkaar verbonden via twee
optische-vezelverbindingen die tegelijk tot 480 telefoongesprekken kunnen door-
sturen. De meeste analoge RTT-lijnen werden afgeschaft en vervangen door drie
nieuwe digitale kanalen, met een verbindingscapaciteit van 90 netlijnen. Die
centrale is zo ontworpen dat zij kan worden aangesloten op het recentelijk door
de RTT ingevoerde Integrated Services Digital Network.

In 17 vestigingen werd de elektromechanische telefooncentrale vervangen door
een digitale centrale.
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BEHEER EN TOEZICHT

Met spijt nam de Bank afscheid van Gouverneur Jean Godeaux, die op 2 juli
1989 de leeftijdsgrens had bereikt.

De heer Godeaux trad in 1947 als doctor in de rechten en licentiaat in de
economische wetenschappen in dienst van de Bank, waar hij als attaché werd
verbonden aan het departement Buitenland. Dank zij zijn professionele kwaliteiten
werd hij zeer spoedig aangewezen als « technical assistant» van de Belgische
beheerder van het Internationaal Monetair Fonds. Daarna werd hij plaatsvervan-
gend beheerder van deze Instelling en van de Internationale Bank voor Herstel
en Ontwikkkeling en nadien beheerder van het Internationaal Monetair Fonds.

Bij zijn terugkeer in België, in 1955, begon de heer Godeaux een schitterende
loopbaan bij de Bank Lambert, waar hij in 1973 voorzitter werd van de Raad van
Beheer.

Wegens zijn rijke ervaring in de bankwereld werd hij in 1974 aangezocht om het
voorzitterschap van de Bankcommissie waar te nemen, een ambt dat hij uitoefen-
de tot bij zijn benoeming door Zijne Majesteit de Koning tot Gouverneur van onze
Instelling, in februari 1982.

De belangrijke rol die Gouverneur Godeaux, in samenwerking met de Regering
en in overleg met het Parlement, vervulde bij het ontwerpen en het tot stand
brengen van de jongste wijzigingen die in de organieke wet en in de statuten
werden aangebracht, zal niet worden vergeten. Men zal zich eveneens herinneren
dat hij ertoe kwam het aanzien van de Bank nog te vergroten. Bezield met een
voortdurend streven om de kwaliteit van de prestaties van de Instelling te
verbeteren, had Gouverneur Godeaux steeds belangstelling voor alle aspecten van
haar functionering en steunde hij elk initiatief dat erop gericht was haar efficiëntie
te vergroten.

Maar zijn activiteit beperkte zich niet tot de Bank: de heer Godeaux nam in
verscheidene internationale instellingen immers belangrijke functies waar, o.m.
het voorzitterschap van de Raad van Bestuur van de Bank voor Internationale
Betalingen en van het Comité van Presidenten van de centrale banken van de
Lid-Staten van de Europese Gemeenschap.

Cultuur, kunst en wetenschap hebben de heer Godeaux nooit onverschillig gela-
ten, getuige hiervan o.a. zijn activiteiten in de Raad van Bestuur van het Paleis
voor Schone Kunsten te Brussel en zijn ononderbroken aanwezigheid, sedert
1968, in de Raad van Beheer van de Université Catholique de Louvain.

Uit dankbaarheid voor zijn uitstekende diensten werd de heer Godeaux bij
Koninklijk Besluit van 27 juni 1989 de eretitel van zijn ambt verleend. Bovendien
heeft het Zijne Majesteit de Koning behaagd hem de titel van Baron toe te
kennen.

***

147



Bij Koninklijk Besluit van 7 juni 1989 werd de heer Alfons Verplaetse, vice-gou-
verneur, benoemd tot gouverneur van de Bank voor een termijn van vijf jaar
ingaande 3 juli 1989.

De heer William Fraeys werd bij hetzelfde Koninklijk Besluit aangewezen als
vice-gouverneur van de Bank.

***
Na een loopbaan van meer dan veertig jaar, waarin hij de Bank met grote
bekwaamheid heeft gediend, heeft de heer Paul Genie, schatbewaarder sinds
25 december 1986, zijn ambt neergelegd op 3 augustus 1989. De Algemene Raad
heeft hem de titel van ereschatbewaarder verleend.

De heer Jacques Van Droogenbroeck, adviseur van de directie, chef van het
departement Drukkerij-Hoofdkas, werd door de Raad als zijn opvolger aangesteld.

De Bank betreurde in 1989 het overlijden van acht leden van haar personeel:
de heren Jacques Baudoux, Marcel Cautaerts, Clément Deblinde, Robert Murer,
Guido Suetens, Félix Torfs, Albert Van Droogenbroeck en Edouard Van Messen.

Hun nagedachtenis zal in ere worden gehouden.

***
De Bank wenst uiting te geven aan haar erkentelijkheid jegens de leden van het
kaderpersoneel die hun loopbaan hebben beëindigd:

De heren Jacques Nagant, onderdirecteur, chef van het departement Gegevens-
uitwisselingscentrales, Léon Hancisse, eerste adviseur, afgevaardigde van de chef
van het personeel, Joost Van Roy, inspecteur-generaal, chef van de dienst
Budgetcontrole, Marcel Schollaert, inspecteur-generaal, chef van de dienst Se-
cretariaat, Lucien Van den Wijngaert, agent te Brugge, Marcel Verhaegen,
adviseur met de rang van inspecteur-generaal, Roger Van Simaeys, afdelings-
hoofd, chef van de dienst Loon- en sociale administratie, Herman Doms, afde-
lingshoofd, en Jozef Bril, afdelingshoofd.

Zij dankt ook de leden van het uitvoerend personeel wier loopbaan in het
afgelopen jaar een einde nam:

De heren Robert Adam, Roger Audoor, André Baes, Pierre Bogaert, Jean-Pierre
Bosmans, Joseph Brulé, Pierre Cachard, Eugeen Callebaut, Mevr. Mariette Cam-
maert-Depuydt, de heren Pieter Cnops, Josse Cornu, Mevr. Suzanne Cortvrient-
Roelandts, de heer André Coumans, Mevr. Jeannine De Baerdemaeker-Herman,
de heer Emile De Brauwer, Mevr. Lauretta Decant-Claeys, de heer Hector De-
clerck, Mevr. Marie-Louise De Clercq-Wij, de heren François Decuyper, René
Degreef, Guillaume Dehaes, Pierre Delcourte, Mevr. Maria De Mulder-Caron,
Mevr. Victorine De Ruyver-De Potter, Mevr. Marie-Louise De Wolf-Gauchez,
de heren Frans Druyts, Emile Dubourg, Marcel Duchateau, Mej. Marcelle Fiers,
Mevr. Aline Godart-Dujacquier, de heren Raymond Goovaerts, Gilbert Guilmot,
Alfred Hautrive, Roger Hayette, Georges Herten, André Hofmans, Mevr. Maria
Jolé-Custers, Mevr. Yvonne Joseph-Vandermosten, Mevr. Alina Lambrechts-
Bossin, de heren Léon Laurent, Henri Léonard, Jean-Baptiste Leunis, Edmond
Lienne, François Lievens, Max Mahieu, Pierre Maison, Mevr. Maria Martens-
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Windmolders, de heren Frans Meert, Gustaaf Mertens, Christian Moonens, Nico-
las Mouthuy, Hippolyte Ovyn, Julien Paesmans, Lambert Payez, Mej. Simona
Peeters, Mevr. Christiane Poechet, de heren Henri Pollaert, Hippolyte Revets,
Maurits Roekens, Lodewijk Roelandt, Pierre Servais, Mevr. Liliane Stanicel-Peri-
daens, de heer Roger Swalens, Mevr. Lisette Széles-Octaef, Mevr. Jacqueline
Taillieu-Dejardin, Mevr. Rosario Thomas-Perez y Jurado, Mej. Christiane Tornsin.
Mevr. Fernande Van Cauwenberghe-Van Kiel, de heren Alfred Vandecauter,
Joseph Van De Kerckhove, Florent Van den Bossche, Mevr. Simonne Van Den
Eeckhout-Puttemans, de heren Pierre Vandenhouten, Jean Vandenrewegs, Mevr.
Suzanne Vanderseypen-Ferin, de heren Marcel Vankeijenbergh, Raymond Van-
roose, Jozef Van Uytvanck, Rodolphe Verdoodt, Paul Verheyden, Marcel Ver-
laet, Mevr. Yvonne Verlaet, Mevr. Simone Vranckx-Claessens, de heer Jean
Wiétor en Mevr. Amelia Zakeriesen.

***
Overeenkomstig artikel 83 van de statuten heeft de gewone algemene vergade-
ring der aandeelhouders plaatsgevonden op maandag 27 februari 1989.

Zoals bepaald in artikel 41 van de statuten, werd het verslag over de verrichtin-
gen van het boekjaar 1988 ten minste vijf dagen vóór de vergadering gestuurd
aan de houders van op naam gestelde of bij de Bank gedeponeerde aandelen.

De stemopnemers hebben nagegaan of de statutaire bepalingen betreffende de
openbaarmaking en de deelneming aan de vergadering werden nageleefd.

Alvorens over te gaan tot de agenda, heeft de Gouverneur erop gewezen dat
de door de buitengewone algemene vergadering van 19 december 1988 aangeno-
men wijzigingen van de statuten van de Bank werden goedgekeurd bij Koninklijk
Besluit van 23 december 1988, dat verschenen is in het Belgisch Staatsblad van
31 december 1988, waarin ook de tekst van de wet houdende bepalingen met
betrekking tot het monetair statuut, de Nationale Bank van België, het monetair
beleid en het Muntfonds werd gepubliceerd.

Daarna heeft de Gouverneur verslag uitgebracht over de werkzaamheden van het
voorbije boekjaar, de vragen van de aandeelhouders beantwoord en de statutaire
bepalingen houdende regeling van de verkiezing van de regenten en censoren in
herinnering gebracht.

De algemene vergadering heeft voorzien in de mandaten die na de vergadering
openvielen: de heren Albert Frère en André Devogel, voorgedragen door de
Minister van Financiën, en de heer André Vanden Broucke, voorgesteld door één
van de meest representatieve werknemersorganisaties, werden tot regent herko-
zen; het mandaat van censor van de heren Gaston Vandewalle en Carlo Van
Gestel werd vernieuwd. De heer Maurice Charloteaux, voorzitter van de Caisse
rurale de Beaumont, lid van de Raad van afgevaardigden van de Alliance Agricole
Belge de Thuin, Beaumont et Chimay, werd tot censor gekozen, ter vervanging
van de heer Joseph Van Landschoot.

Krachtens de artikelen 53 en 55 van de statuten, verstrijken al de door deze
vergadering verleende mandaten na de gewone algemene vergadering van fe-
bruari 1992.

De Gouverneur heeft het op prijs gesteld hulde te brengen aan de heer Joseph
Van Landschoot, wiens mandaat van censor een einde nam en die, weqens het
bereiken van de leeftijdsgrens, niet meer herverkiesbaar was. De heer Van Land-
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schoot werd in 1983 tot censor gekozen en heeft gedurende zes jaar met grote
toewijding deelgenomen aan de werkzaamheden van het College. Als blijk van
erkentelijkheid, heeft de algemene vergadering van aandeelhouders hem met
eenparigheid van stemmen ertoe gemachtigd de titel van erecensor van de Bank
te dragen.

Ten einde zich te richten naar de bepalingen van artikel 26 van de organieke wet
van de Bank, heeft de heer Christian D'Hoogh zijn ambt van censor neergelegd,
toen hij lid werd van de Raad van het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest.

De hiervoren vermelde uittredingen, benoemingen en aanstellingen hebben de
samenstelling van de beheers- en toezichtsorganen gedeeltelijk gewijzigd. Begin
1990 zag de structuur van deze organen eruit als volgt:
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BEHEER EN TOEZICHT

Gouverneur: Dhr. Alfons VERPLAETSE 1

Vice-Gouverneur: Dhr. William FRAEYS 2

Directeuren: HH. Frans JUNIUS,
Jean-Pierre PAUWELS,
Guy QUADEN,
Jean-Jacques REY.

Regenten: Censoren:

HH. Roger RAMAEKERS,
Raymond PULINCKX,
Jan HINNEKENS,
Luc AERTS,
Albert FRERE,
André DEVOGEL,
Alfred RAMPEN,
Rik VAN AERSCHOT,
André VAN DEN BROUCKE,
Willy PEIRENS.

HH. Gaston VANDEWALLE, voorzitter,
Jacques DELRUELLE, secretaris,
Hubert DETREMMERIE,
Lucien ROEGIERS,
Théo VANDERVORST,
Roger MENE,
Willy DANCKAERT,
Carlo VAN GESTEL,
Maurice CHAR LOTEAUX 3.

Secretaris: Dhr. Jean POULLET

Schatbewaarder: Dhr. Jacques VAN DROOGENBROECK4

Regeringscommissaris: Dhr. Edgard VAN de PONTSEELE

ADVISEURS VAN DE DIRECTIE

Dhr. R. VAN STEENKISTE, chef van het personeel,
Mej. M.H. LAMBERT,
Dhr. J.V. LOUIS.

DEPARTEMENTEN EN DIENSTEN

Departement Algemeen Secretariaat - Dhr. F. TOURNEUR, onderdirecteur,

Secretariaat

Dienstchef Dhr. M. VAN CAMPEN, afdelingshoofd,

Secretariaat van de Directie

Dienstchef

Adviseur

Dhr. J. DOLO, inspecteur-generaal,

Mej. J. RONDEUX.

1 Sedert 3 juli 1989; tot deze datum, dhr. Jean GODEAUX.

2 Sedert 3 juli 1989; tot deze datum, dhr. Alfons VERPLAETSE.
3 Verkozen door de gewone algemene vergadering van 27 februari 1989; na deze vergadering verstreek het

mandaat van dhr. Joseph VAN LANDSCHOOT.
4 Sedert 3 augustus 1989; tot deze datum, dhr. Paul GENIE.
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Buitencontrole

Departement Algemene Controle - Dhr. P. COENRAETS, onderdirecteur,

Dienstchef

Senior controleur

Controleurs

Inspectie

Dienstchef

Senior inspecteur

Inspecteurs

Afdelingshoofd

Dhr. E. VAN DER JEUGHT, inspecteur-generaal,

Dhr. D. VERMEIREN,

HH. P. SARLET, C. JACOB.

Dhr. J. HELFGOTT, inspecteur-generaal,

Dhr. J. PAPLEUX,

HH. L. LEEMAN, R. THIRION, P. BOBYR,
Mevr. J. MAESSEN-SIMAR, Dhr. J. DEVELDER,

Dhr. R. BEERENS.

Departement Boekhouding en Budgetcontrole - Dhr. H. DE SAEDELEER, inspecteur-generaal,

Boekhouding

Dienstchef

Afdelingshoofd

Budgetcontrole

Dienstchef

Afdelingshoofd

Departement Buitenland

Eerste adviseur

Adviseur

Dhr. C. DEKEYSER, inspecteur-generaal,

Dhr. G. PIROT.

Dhr. J. VAN DEUREN, inspecteur-generaal,

Dhr. F. HEYMANS.

Dhr. J. MICHIELSEN, inspecteur-generaal,

Dhr. P. LE ROY,

Dhr. G. NOPPEN.

Controle van de Verrichtingen op Goederen

Dienstchef Dhr. L. DUSSAIWOIR, inspecteur-generaal,

Afdelingshoofd Dhr. G. MARLET.

Internationale Akkoorden

Dienstchef

Adviseur

A fdeli ngshoofd

Adviseurs

Mevr. F. LEPOIVRE-MASAI, inspecteur-generaal,

Dhr. M. JAMAR,

Dhr. M. EECKHOUT,

Dhr. P. VAN DER HAEGEN, Mevr. G. DURAY-BIRON.

Statistiek Buitenlandse Betalingen

Dienstchef

Afdelingshoofd

Wissel

Dienstchef

Afdelingshoofden

Adviseurs

Dhr. G. MELIS, inspecteur-generaal,

Dhr. R. DE BOECK.

Dhr. H. BUSSERS, inspecteur-generaal,

Mevr. A. VAN DEN BERGE, Dhr. J.L. LION,

HH. N. VANDECAN, E. LAVIGNE.

Departement Drukkerij-Hoofdkas - Dhr. J. VAN DROOGENBROECK, schatbewaarder,

Technisch adviseur van
de departementschef Dhr. W. VAN NIEUWENHUYSE, inspecteur-generaal.

Administratieve dienst van de Drukkerij

Dienstchef Dhr. J. RENDERS, afdelingshoofd.

Hoofdkas

Hoofdkassier

Inspecteur-generaal

Afdelingshoofden
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Dhr. J. DE MAESSCHALCK, inspecteur-generaal,

Dhr. R. VERHEYDEN,

HH. J.F. KERVYN de MARCKE ten DRIESSCHE,
M. VAN BAELEN.



Prepress en Studies

Dienstchef

Produktie en Engineering

Dienstchef

Dhr. M. SALADE, afdelingshoofd.

Dhr. L. DU FRESNE, afdelingshoofd.

Departement Gegevensuitwisselingscentrales - Dhr. M. ASSEAU, inspecteur-generaal,

Rekeningen-courant

Dienstchef

Afdelingshoofden

Risicocentrale

Dienstchef

Adviseur

Afdelingshoofden

Adviseurs

Dhr. G. BOEYKENS, inspecteur-generaal,

HH. V. DECONINCK, A. VAES.

Dhr. P. TELLIER, inspecteur-generaal,

Dhr. J. MAKART,

HH. A. LENAERT, R. TROGH,

Dhr. P. HAINAUT, Mevr. E. BARDET-DE GROOTE.

Adviseur

Departement Krediet - Dhr. C. DE NYS, onderdirecteur,

Dhr. P. MERCIER.

Disconto

Dienstchef

Afdelingshoofd

Voorschotten en Portefeuille

Dienstchef

Afdelingshoofd

Dhr. F. DEPUYDT, inspecteur-generaal,

Dhr. E. DE KOKER.

Dhr. J.M. WULLUS, inspecteur-generaal,

Dhr. F. WITHOFS.

Departement Overheidsfondsen - Dhr. W. BRUMAGNE, onderdirecteur,

Effecten

Dienstchef

Afdelingshoofden

Rentenmarkt

Dienstchef

Rijkskassier

Dienstchef

Afdelingshoofd

Dhr. C. VAN POPPEL, inspecteur-generaal,

HH. W. STEPPE, L. EICHER, Y. PIRLET.

Dhr. A. MICHEL, inspecteur-generaal.

Dhr. C. LOTS, inspecteur-generaal,

Dhr. R. VAN HEMELRIJCK.

Departement Planning, Organisatie en Informatica - Dhr. H. BARBE, onderdirecteur,

Data Security Officer

Planningscel

Elektronisch Centrum

Dienstchef

Analist-raadgever

Dhr. A. HUET.

Mevr. A.M. QUINTART-LEJEUNE.

Dhr. E. COLMAN, afdelingshoofd,

Dhr. J. WIELEMANS.

Ontwikkeling van Informaticaprojecten

Dienstchef

Analisten-raadgevers

Organisatie en Beheerscontrole

Dienstchef

Dhr. J. P. HOYOS, inspecteur-generaal,

HH. P. LAUWERS, B. GROETEMBRIL,
Mevr. H. VAN DOORNE-VANHECKE,

HH. J. FRANCOIS, J.M. PLISNIER.

Dhr. L. JANSSENS, afdelingshoofd.
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Studie van Informaticasystemen

Dienstchef

Analist-raadgever

System engineer

Dhr. J. MOERMAN, inspecteur-generaal,

Dhr. G. VANGHELUWE,

Dhr. G. DUMAY.

Departement Sociale Zaken - Dhr. R. VAN STEENKISTE, adviseur van de Directie,
chef van het personeel,

Afgevaardigde van de
chef van het personeel

Loon- en sociale administratie

Dienstchef

Afdelingshoofd

Medische dienst

Geneesheer-dienstchef

Geneesheren

Opleiding

Dienstchef

Personeelsbeleid

Dienstchef

Dhr. D. MUS, eerste adviseur.

Dhr. R. VAN KEYMEULEN, afdelingshoofd,

Dhr. A. REITER.

Dhr. J. BARY,

HH. A. DE LANDTSHEER, V. DONS.

Dhr. L. VAN DER VEKEN, inspecteur-generaal.

Dhr. J. LEEMANS, inspecteur-generaal.

Departement Studiën - Mej. M.H. LAMBERT, adviseur van de Directie,

Afgevaardigde van de
departementschef

Eerste adviseu r

Adviseurs

Economisten

Documentatie

Dienstchef

Afdelingshoofd

Statistiek

Dienstchef

Adviseurs

Dhr. W. PLUYM, inspecteur-generaal,

Dhr. S. BERTHOLOME,

Dhr. J. DESPIEGELAERE, Mevr. A.M. JOURDE-PEETERS,
Dhr. A. NYSSENS,

HH. J.J. VANHAELEN, E. JACOBS, J. CLAEYS,
Mevr. F. JACOBS-DONKERS,
HH. V. PERILLEUX, M. DOMBRECHT,

P. PETIT, T. TIMMERMANS.

Dhr. X. DUQUENNE, inspecteur-generaal,

Dhr. R. BEUTELS.

Dhr. B. MEGANCK, inspecteur-generaal,

HH. A. WOUTERS, G. POULLET.

Departement Uitrusting en Algemene Diensten - Dhr. K. VANDENEEDE, inspecteur-generaal,

Uitrusting en Technieken

Dienstchef

Admin. medewerker

Afdelingshoofd

Architect

Veiligheid en Algemene Diensten

Dienstchef

Adviseur

A fdeli ngshoofden
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Dhr. J. VICTOI R, inspecteur-generaal,

Dhr. J.C. PAUWELS,

Dhr. P. LAUWERS,

Dhr. J.C. NAVEZ.

Dhr. J. TEIRLINCK, inspecteur-generaal,

Dhr. R. LOlSEAU,

HH. S. VAN RILLAER, G. SCHAMPAERT, A. KOZYNS,
J.M. BRAET.



Diensten die niet ressorteren onder een departement

J uridische dienst

Dienstchef

Eerste adviseur

Adviseurs

Dhr. J.V. LOUIS, adviseur van de Directie,

Dhr. J.P. BRISE,

HH. E. de LHONEUX, W. KIEKENS, J. DE WOLF.

Veiligheid, Gezondheid en Verfraaiing der Werkplaatsen

Dienstchef Dhr. D. DENEE, adjunct-adviseur.

Verzamelingen en Letterkundige Bibliotheek

Dienstchef Mej. C. LOGIE, inspecteur-generaal.

Departement Bijbanken en Agentschappen - Dhr. W. VAN DER PERRE, onderdirecteur,

Inspecteur -generaal

Antwerpen

Beheerder

Inspecteur-generaal

Afdelingshoofden

Luik

Beheerder

Dhr. G. PARLONGUE.

Dhr. H. ALLAER,

Dhr. P. VERPOEST,

HH. F. SERCKX, L. JACOBS, R. ROOTHANS.

Dhr. P. NYS.

Luxemburg

Beheerder Dhr. M. SIMAL.

Aalst

Agent

Aarlen

Agent

Bergen

Agent

Brugge

Agent

Charleroi

Agent

Afdelingshoofd

Doornik

Agent

Gent

Agent

Afdelingshoofd

Hasselt

Agent

A fdeli ngshoofd

Dhr. A. VERHELST.

Dhr. D. BRISBOIS.

Dhr. F. RYCKAERT.

Dhr. W. SMOUT.

Dhr. J. TASSIER,

Mevr. J. DAUCHOT-DE BEER.

Dhr. Y. LEBLANC.

Dhr. K. MORTIER.

Dhr. H. VAN MOSSEVELDE.

Dhr. T. DE ROOVER,

Dhr. L. MESOTTEN.

Kortrijk

Agent

La Louvière

Agent

Dhr. L. GHYSELS.

Dhr. P. VAN NIEUWENHUYSE.

Leuven

Agent

Malmedy

Agent

Dhr. P. PEETROONS.

Dhr. R. COLSON.
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Marche-en-Famenne

Agent Dhr. P. DETRY.

Mechelen

Agent Dhr. M. DE GEYTER.

Namen

Agent Dhr. J. DELPEREE.

Oostende

Agent Dhr. G. ONGENA.

Roeselare

Agent Dhr. J. VICTOR.

Sint-Niklaas

Agent Dhr. l. GHEKIERE.

Turnhout

Agent Dhr. L. MUYLAERT.

Verviers

Agent Dhr. J. BOFFING.

Kaderlid gedetacheerd bij het Kabinet van de heer Dehaene, Vice-Eerste Minister,
Dhr. J. SMETS, adviseur.

Kaderlid gedetacheerd bij het Kabinet van de heer Schiltz, Vice-Eerste Minister,
Dhr. R. REYNDERS, adviseur.

Kaderlid gedetacheerd bij het Kabinet van de heer De Batselier, Vice-voorzitter van de Vlaamse
Executieve,

Dhr. G. MAES, economist.

Kaderlid gedetacheerd bij de Bank van Zaïre,
Dhr. R. VANHULST, afdelingshoofd.

Kaderlid met opdracht bij de Permanente vertegenwoordiging van België bij de Europese Gemeen-
schappen,

Dhr. P. VIGNERON, adviseur.

Kaderlid met opdracht bij de Permanente vertegenwoordiging van België bij de OESO in Parijs,
Dhr. W. VERTONGEN, adviseur,

Kaderleden met opdracht bij het Internationaal Monetair Fonds in Washington,
HH. G. DE RIDDER, afdelingshoofd,

L. HUBLOUE, adviseur,
D. DACO, adviseur.

Kaderleden met opdracht voor rekening van het Internationaal Monetair Fonds,

bij het Ministerie van Financiën van de Republiek Niger,
Dhr. J. TAVERNIER, adviseur,

- bij de Bank van Boeroendi,
Dhr. E. VERREYDT, economist.
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Jaarrekening



BALANS PER 31 DECEMBER 1989

ACTIVA (ln duizenden franken)

1988 1989

57.337.666 51.478.171

16.776.922 16.634.635
- -

20.339.816 20.592.744
137.955.439 118.660.135
156.767.445 221.885.893

23.619.696 27.368.235
- -

- -
- 2.972.074

2.473.002 2.454.610
- -

3.162.721 4.865.724

- -
- -

Goudvoorraad

Internationaal Monetair Fonds:
Deelneming
Leningen
Bijzondere trekkingsrechten

Ecu's
Vreemde valuta's
Te ontvangen vreemde valuta's en goud:

Europees Fonds voor Monetaire Samenwerking
Andere

Te ontvangen Ecu's:
Europees Fonds voor Monetaire Samenwerking
Andere

Internationale akkoorden

Voorschotten aan het lM F
Deposito bij het IMF in het kader van de USAF
Europees Fonds voor Monetaire Samenwerking: Financiering

op zeer korte termijn
EEG : Financiële ondersteuning op middellange termijn
Debiteuren wegens termijnverkopen van vreemde valuta's en

goud:
Europees Fonds voor Monetaire Samenwerking
Andere

Handelspapier
Voorschotten op onderpand

Overheidseffecten :
Belgische overheidseffecten
Luxembu rgse overheidseffecten

Bijzondere bijstand aan het Rentenfonds

Munten
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
Overga ngsrekeni ngen

Totaal
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6.534.080
730.473

5.137

37.000.000

106.585.000
699.568

1.655
3.601.923

34.000.000

3.420.875
2.460.188

22.798.811
8.136.905

13.454.525
657.861.847

33.181.184
6.304.270

37.000.000

66.475.000
662.034

1.491
2.955.677

34.000.000

3.225.516
6.010.129

26.166.245
10.049.597
19.090.464

712.033.828



PASSIVA (ln duizenden franken)

1988 1989

430.442.231 442.541.261

7.718.228 3.119.252

13.696 3.043

807.996 983.402

6.896.536 2.132.807

9.232.426 17.539.390

3.601.923 2.955.677

Bankbiljetten in omloop

Rekeningen-courant:

Schatkist, gewone rekening

Financiële instellingen, bedrijven en particulieren

Banken in het buitenland en internationale instellingen

Te betalen waarden

Financiële bijstandsakkoorden

Internationaal Monetair Fonds:

Bijzondere trekkingsrechten, netto cumulatieve toewijzing

Europees Fonds voor Monetaire Samenwerking: Financiering
op zeer korte termijn

Te leveren Ecu's:

Europees Fonds voor Monetaire Samenwerking

Andere

Monetaire reserve:

België

Groothertogdom Luxemburg

Te leveren vreemde valuta's en goud:

Europees Fonds voor Monetaire Samenwerking

Andere

Overgangsrekeningen

Onbeschikbare reserve meerwaarde op goud

Kapitaal

Reservefonds:

Statutaire reserve

Buitengewone reserve

Afschrijvingsrekening voor gebouwen, materieel en meubelen

Te verdelen nettowinst

Totaal

23.610.731 23.610.731

137.955.439 121.632.209

6.796.252 3.394.034

11.306.896 10.723.882

54.807.348

400.000 400.000

2.181.921 2.294.088

15.881.631 18.329.631

7.591.783 9.499.143

1.142.386 1.187.182

657.861.847 712.033.828

159



RESULTATENREKENING PER 31 DECEMBER 1989

(In duizenden franken)

DEBET

Aandeel van de Staat:

Disconto en voorschotten

Verrichtingen met het buitenland

Algemene onkosten:

Bezoldigingen en sociale lasten

Overige kosten

min:
Terugwinningen bij derden

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 diverse risico's

Te verdelen nettowinst

CREDIT

Provenu van de disconto- en voorschotverrichtingen

Provenu van de verrichtingen met het buitenland

Provenu van de overheidsfondsen

Rechten op bewaarnemingen, provisies en vergoedingen

Diverse ontvangsten

Terugnemingen van passief-overgangsrekeningen

1988 1989

10.556.721

6.027.123

4.529.598

5.183.765

5.984.088

793.488

1.593.811

3.198.411

88.732

1.697.397

2.838.000

1.888.000

650.000

300.000

1.142.386
24.705.412

19.741.914

7.445.209

12.296.705

5.314.836

6.133.667

874.825

1.693.656

2.933.661

2.297.966

2.748.000

2.448.000

300.000

1.187.182
34.223.559
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10.228.983 11.120.449

10.935.216 19.184.298

2.417.975 2.545.540

217.155 240.105

66.083 43.167

840.000 1.090.000
24.705.412 34.223.559



ORDEREKENINGEN PER 31 DECEMBER 1989

(In duizenden trenken)

Ministers van Onderwijs van de Gemeenschappen:
Tegoeden voor hun rekening bij het Bestuur der Postchecks

(onderwijswetgevingl

Geopende documentaire kredieten

Waarborgen verleend door de Bank

Internationale instelling, begunstigde van verbintenissen van de
Bank

Ontvangen waarborgen:
Onderpanden van de voorschotrekeningen
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 Monetair Fonds
Internationale Ontwikkelingsassociatie
Afrikaans Ontwikkelingsfonds
Aziatische Ontwikkelingsbank
Inter-Amerikaanse Ontwikkelingsbank
Internat. Fonds voor Agrarische Ontwikkeling
Andere bewaarnemingen

Schatkist:
Diverse waarden toebehorend aan de Staat

Preferente aandelen NMBS
Gewone aandelen NMBS
4 '/2 % certificaten N. M. voor de Huisvesting
Diverse waarden: neergelegd door het Muntfonds

andere
Diverse waarden door de Staat in bewaring genomen

Waarden door derden gedeponeerd
Dienst der ingeschreven Schuld
Deposito- en Consignatiekas
Als borgstelling gedeponeerde waarden

Af te leveren waarden

Rentenfonds

1988 1989

12:537.809 4.237.003

- 831

1.109.381 1.141.935

36.307 332.440

102.136.680 96.181.969
80.867.464 76.081.194
20.878.398 19.486.278

63.751 51.285
327.067 563.212

3.000.000 3.000.000

44.063 5.788

23.619.696 27.368.235

2.058.061.304 2.145.417.260
83.690.000 88.365.500

6.692.197 9.389.396
1.616.338 2.602.422
1.945.784 2.013.784

155.062 131.914
339.904 462.903

1.963.622.019 2.042.451.341

3.760.107.153 3.850.665.333
15.492.356 14.815.045
5.000.000 5.000.000
1.000.000 1.000.000
3.339.947 -

303.552 294.506
5.848.857 8.520.539

2.097.665.846 2.603.152.361
97.919.283 123.361.360

1.983.472.651 2.465.282.325
2.533.067 530.253

13.740.845 13.978.423
1.646.948.951 1.232.697.927

148.291 .310 137.369.366
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Toelichting

bij de jaarrekening





BALANS
(in duizenden franken)

ACTIVA

GOUDVOORRAAD

Per 31-12-1988 Per 31-12-1989

57.337.666 51.478.171

De goudvoorraad wordt geboekt tegen de prijs van fr. 54.752,8184 per kilogram
fijn, die voortvloeit uit de definitie van de Belgische frank die bij artikel 1, § 1,
van de wet van 3 juli 1972 werd vastgesteld op 0,0182639 gram fijn goud.

De vermindering van de goud~lOorraad spruit voort uit,

arbitragetransacties van goud tegen vreemde valuta's 1

de verkoop van goud aan de Koninklijke Munt van België voor
het slaan van gouden muntstukken luidend in Ecu's 1

die gedeeltelijk werden gecompenseerd door

de teruggave van goud door het Europese Fonds voor Mone-
taire Samenwerking (EFMS) bij gelegenheid van de hernieu-
wing van de driemaands swaptransacties waarbij de Bank
20 pct. van haar goudvoorraad tegen Ecu's bij die instelling
heeft ingebracht 2

6.957.100

308.593

1.406.198

In onderhavige rubriek is niet begrepen het metaal, voor het equivalent van
fr. 12,9 miljard, dat bij het EFMS werd ingebracht en waarvan het beheer aan
de Bank toevertrouwd blijft.

INTERNATIONAAL MONETAIR FONDS

Onder deze rubriek zijn geboekt, tegen fr. 48,65724 voor één bijzonder trekkings-
recht (SOR) 3, de activa verworven bij toepassing van de tussen de Staat en de

, Overeenkomstig artikel 14 van de wet van 23 december 1988 houdende bepalingen met betrek-
king tot het monetair statuut, de Nationale Bank van België, het monetair beleid en het
Muntfonds, wordt de meerwaarde die door de Bank wordt gerealiseerd naar aanleiding van
arbitragetransacties van activa in goud tegen andere externe reservebestanddelen, geboekt op een
bijzondere onbeschikbare reserverekening, die onder een passende rubriek op de passiefzijde van
de balans (zie blz. 177 van onderhavig verslag) voorkomt; de op het verkochte goud gerealiseerde
meerwaarde, ten bedrage van fr. 2.327 miljoen, komt de Schatkist toe. De meerwaarde stemt
overeen met het verschil tussen de marktprijs en de historische aanschaffingsprijs (fr. 56.225,0046
per kilogram fijn) van het goud. Het verschil tussen die laatste prijs en de boekingsprijs van het
goud werd, naar rata van het goud dat werd gearbitreerd en verkocht, in mindering gebracht
van de rekening « Voorlopige aanpassing naar aanleiding van de wet dd. 3 juli 1972 ».

2 Zie verslag nopens de verrichtingen van het boekjaar 1979, blz. 103 en 104.
3 0,888671 gr. fijn goud, definitie van het bijzonder trekkingsrecht tot 1 april 1978

0,0182639 gr. fijn goud, definitie van de Belgische frank volgens art. 1, § 1, van de wet van
3 juli 1972.
De SOR is de munteenheid die door het Internationale Monetaire Fonds werd aangenomen;
sedert 1 januari 1986 is zijn waarde gelijk aan de som van volgende valutapakketten : 0,452 dol-
lar, 0,527 Duitse mark, 33,4 yen, 1,02 Franse frank en 0,0893 pond sterling.

165



Bank gesloten overeenkomsten in verband met de rechten en plichten van België
als lid van het Internationale Monetaire Fonds en als deelnemer in het SOR-depar-
tement van het Fonds.

Deelneming

Per 31-12-1988 Per 31-12-1989

16.776.922 16.634.635

Het bedrag vermeld onder de rubriek « Oeelneming » vertegenwoordigt de tegen-
waarde van het bedrag in SOR van de reservetranche van België, t.w.
SOR 341,9 miljoen per balansdatum (SOR 344,8 miljoen ultimo 1988), Oe reser-
vetranche is gelijk aan het quotum van België bij het lM F (SOR 2.080,4 miljoen)
verminderd met het equivalent in SOR van het tegoed in Belgische franken van
het Fonds.

Oe vermindering met SOR 2,9 miljoen, van het ene jaar tot het andere, komt
overeen met het saldo van, enerzijds, de trekkingen in Belgische franken door
diverse lid-staten van het Fonds en de aanwendingen van Belgische franken door
het Fonds (SOR 56,3 miljoen) en, anderzijds, de terugkopen in Belgische franken
uitgevoerd door diverse lid-staten van het Fonds (SOR 59,2 miljoen).

Bijzondere trekkingsrechten

Per 31-12-1988 Per 31-12-1989

20.339.816 20.592.744

Het tegoed in SOR bedraagt per 31 december 1989 SOR 423,2 miljoen tegen
SOR 418 miljoen een jaar daarvoor. Enerzijds heeft de Bank SOR 7,5 miljoen
ontvangen als rente op de nettotegoeden bij het IMF en netto SOR 32,7 miljoen
aangekocht tegen vreemde valuta's in het raam van transacties die bij onderling
akkoord met andere deelnemers werden afgesloten. Anderzijds heeft zij een
bedrag van SOR 35 miljoen overgeschreven naar een bijzondere depositoreke-
ning bij het IMF, ter vereffening van de laatste schijf van de deelneming van
België in de Uitgebreide structurele aanpassingsfaciliteit (USAF) '.

Oe verbintenis met onbepaalde termijn in SOR, die onder de rubriek op het
passief « Internationaal Monetair Fonds: Bijzondere trekkingsrechten, netto cu-
mulatieve toewijzing» voorkomt, bedraagt fr. 23.610,7 miljoen 2 zodat de netto-
aanwending van SOR per 31 december 1989 fr. 3.018 miljoen beloopt.

1 Zie blz. 169 van onderhavig verslag.
2 Zie blz. 175 van onderhavig verslag.
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ECU'S

Per 31-12-1988 Per 31,-12-1989

137.955.439 118.660.135

Het gaat om de Ecu's die de Bank heeft ontvangen in het raam van de
swaptransacties waarbij ze 20 pct. van haar goudvoorraad en van haar bruto
dollarreserves bij het Europese Fonds voor Monetaire Samenwerking heeft inge-
bracht.

Ze staan geboekt tegen de spilkoers van fr. 42,4582 voor 1 Ecu 1, die sinds
12 januari 1987 ongewijzigd is gebleven.

Het Ecu-tegoed is van het ene jaar tot het andere verminderd met 454,5 mil-
joen Ecu en bedraagt 2.794,8 miljoen Ecu per 31 decamber 1989.

Die inkrimping is het gevolg van een vermindering van de hoeveelheid Ecu's
ontvangen bij gelegenheid van de hernieuwing van de swaptransacties met het
EFMS (384,5 miljoen Ecu) en van de uitwisseling, in de vorm van swaptransac-
ties, van Ecu's tegen vreemde valuta's met centrale banken van buiten de
Europese Economische Gemeenschap aan wie het Europese Fonds voor Monetai-
re Samenwerking het statuut van Derde houder heeft verleend (70 miljoen Ecu).

De vermindering van de Ecu's die het EFMS ter beschikking van de Bank heeft
gesteld is toe te schrijven aan de kleinere goudinbreng en aan de daling van de
prijs van het edele metaal, waarvan het effect slechts gedeeltelijk werd gecom-
penseerd door een grotere dollarinbreng en de hogere koers van die valuta die
bij de laatste hernieuwing van de driemaands swaptransacties werd toegepast.

De daling van het Ecu-tegoed die overeenstemt met de vermindering van de
hoeveelheid Ecu's ontvangen van het EFMS, gaat gepaard met een gelijkwaardige
vermindering van de verbintenis in Ecu's die op het passief onder de rubriek « Te
leveren Ecu's» voorkomt; die welke voortvloeit uit de voornoemde uitwisseling
van Ecu's tegen vreemde valuta's heeft als tegenpost een gelijkwaardige stijging
van de rubriek « Te ontvangen Ecu's» op het actief.

VREEMDE VALUTA'S

Per 31-12-1988 Per 31-12-1989

156.767.445 221.885.893

De tegoeden in vreemde valuta's zijn in de balans opgenomen voor hun tegen-
waarde tegen de spilkoers, wat de Ecu betreft en de valuta's van de landen die :
deelnemen in het wisselkoersmechanisme van het Europees Monetair Stelsel, en
tegen de vroegere centrale koers, eventueel gewijzigd overeenkomstig de mone-
taire aanpassingen die door de betrokken landen werden aangekondigd, wat de
overige valuta's aangaat.

De stijging is voornamelijk toe te schrijven aan de verwerving van deviezen tegen
goud en de inning van het provenu van beleggingen in het buitenland. Die
ontvangsten waren belangrijker dan de cessies die het gevolg waren van de
nettoverkopen van deviezen op de markt, van diverse verrichtingen met het IMF
en van de grotere inbreng van dollars bij het EFMS.

1 De Ecu, munteenheid aangenomen door het Europese Monetaire Stelsel, wordt op dit ogenblik
gedefinieerd als de som van de volgende valutapakketten van de lid-staten: 0,6242 Duitse mark,
1,332 Franse frank, 0,08784 pond sterling, 151,8 Italiaanse lire, 0,2198 Nederlandse gulden,
3,301 Belgische frank, 0,13 Luxemburgse frank, 0,1976 Deense kroon, 0,008552 Ierse pond,
1,44 Griekse drachme, 6,885 peseta en 1,393 escudo.
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De tegoeden per 31 december 1989 omvatten bijna uitsluitend valuta's die gedekt
zijn door de waarborg van de Belgische Staat. Het verschil tussen de aankoop-
prijs ervan en hun waardering tegen hun boekinqskoers, is opgenomen op de
rekening « Uitgedrukte en niet-gerealiseerde koersverschillen» die voorkomt on-
der de overgangsrekeningen op het actief 1 .

Behoudens geringe saldi die met het oog op de uitvoering van courante betalin-
gen bij de buitenlandse correspondenten op zichtrekeningen uitstaan, zijn de
vreemde valuta's op termijn belegd.

De tegoeden ingeschreven ten name van de Bank in het buitenland omvatten,
behalve haar eigen voornoemde tegoeden, de dollars die, tegen Ecu's, contant
werden gecedeerd aan en op termijn teruggekocht van het EFMS 2 en waarvan
het beheer aan de Bank toevertrouwd is.

TE ONTVANGEN VREEMDE VALUTA'S EN GOUD

Per 31-12-1988 Per 31-12-1989

Europees Fonds voor Monetaire Samenwerking

Andere. . .

23.619.696 27.368.235

De vermelde bedragen vertegenwoordigen de tegenwaarde van 20 pct. van de
goud- en dollarreserves die de Bank in de vorm van swaptransacties tegen Ecu's
bij het EFMS heeft ingebracht. In het bedrag per 31 december 1989 bedraagt het
aandeel van het goud fr. 12,9 miljard 3 en dat van de dollars fr. 14,5 miljard.

TE ONTVANGEN ECU'S

Per 31-12-1988 Per 31-12-1989

Europees Fonds voor Monetaire Samenwerking

Andere. 2.972.074

Het gaat om de Ecu's die de Bank in het raam van de swaptransacties met Derde
houders op termijn heeft teruggekocht.

INTERNATIONALE AKKOORDEN

Per 31-12-1988 Per 31-12-1989

2.473.002 2.454.610

Hieronder worden de vorderingen in Belgische franken geboekt op niet-EEG-Ian-
den, waarmee België betalingsakkoorden heeft gesloten. De saldi geven de
uitstaande bedragen weer van de voorschotten die werden verleend krachtens die
akkoorden, waarvan de uitvoering geregeld wordt door de overeenkomst van
15 juni 1972 tussen de Staat en de Bank.

1 Zie blz. 173 van onderhavig verslag.
2 Bedragen vermeld onder de rubriek « Te ontvangen vreemde valuta's en goud - Europees Fonds

voor Monetaire Samenwerking ».
3 Zie blz. 165 van onderhavig verslag.
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DEPOSITO BIJ HET IMF IN HET KADER VAN DEUSAF

Per 31-12-1988 Per 31-12-1989

3.162.721 4.865.724

Onder deze rubriek wordt het bedrag van de bijzondere trekkingsrechten opgeno-
men die de Bank op een bijzondere depositorekening bij het IM F heeft gestort
in het raam van de Belgische deelneming in de Uitgebreide structurele aanpas-
singsfaciliteit (USAFl 1.

De vordering uit dien hoofde is in 1989 met SDR 35 miljoen, of het equivalent
van fr. 1.703 miljoen, gestegen ingevolge de storting van de laatste schijf van
het deposito. Aldus bereikt de bijdrage aan het Fonds het bedrag van
SDR 100 miljoen waartoe België zich had verbonden.

De vordering wordt gewaardeerd tegen fr. 48,65724 voor 1 SDR.

De Bank is gedekt door de waarborg van de Belgische Staat bij toepassing van
artikel 6 van de besluitwet nr. 5 van 1 mei 1944, laatst gewijzigd bij de wet van
24 maart 1978.

DEBITEUREN WEGENS TERMIJNVERKOPEN VAN VREEMDE VALUTA'S EN
GOUD

Per 31-12-1988 Per 31-12-1989

Europees Fonds voor Monetaire Samenwerking

Andere. . . 6.534.080

Deze rubriek is bestemd voor het registreren van de vorderingen van de Bank
op kopers van vreemde valuta's en goud te leveren op termijn tegen betaling in
Belgische franken. Het bedrag dat per 31 december 1988 onder de rubriek
« Andere» voorkomt, is de tegenwaarde van vreemde valuta's die aan de
Schatkist op termijn werden verkocht met het oog op de terugbetaling van
buitenlandse leningen.

HANDELSPAPIER

Per 31-12-1988 Per 31-12-1989

730.473 33.181.184

De portefeuille handelspapier is als volgt samengesteld:

handelspapier aangekocht onder het stelsel
van cessies-retrocessies ingevolge toewijzing
bij tenderinschrijvingen . . . . . . . . . .

Creditexport-papier betreffende uitvoer naar
niet-EEG-Ianden, aangekocht tegen de rente-
tarieven van de betrokken kredieten

27.580.025

overig handelspapier 286.498

5.156.384

444.775

443.975

1 Zie verslag nopens de verrichtingen van het boekjaar 1988, blz. 274.
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VOORSCHOTTEN OP ONDERPAND

Per 31-12-1988 Per 31-12-1989

5.137 6.304.270

Onder die rubriek worden de gewone voorschotten in rekeningen-courant alsme-
de de beleningen tegen onderpand van overheidspapier opgenomen.

Per 31 december 1989 belopen de gewone voorschotten fr. 5.304 miljoen en de
beleningen fr. 1.000 miljoen.

OVER HEIDS EFFECTEN

Per 31-12-1988 Per 31-12-1989

Belgische overheidseffecten . .

Luxembu rgse overheidseffecten

37.000.000 37.000.000

De overeenkomsten van 14 september 1948, 15 april 1952,30 maart 1968, 23 juli
1974 en 15 juli 1977, gesloten met de Belgische Staat op grond van artikel 20
van de statuten, bepalen de voorwaarden voor aanvaarding van de effecten die
onder deze rubriek voorkomen.

De jongste overeenkomst stelt de maximumgrens vast op fr. 38.250 miljoen,
daarin begrepen de kredietmarge die door de Bank ter beschikking van de
Luxemburgse Staat is gesteld, namelijk fr. 1.250 miljoen.

BIJZONDERE BIJSTAND AAN HET RENTENFONDS

Per 31-12-1988 Per 31-12-1989

106.585.000 66.475.000

De voorwaarden en modaliteiten van toepassing op die bijstand zijn vastgelegd
in een protocol dat de bovenvermelde overeenkomst van 15 juli 1977 aanvult en
op dezelfde datum tussen de Minister van Financiën, het Rentenfonds en de Bank
werd gesloten 1.

Het maximumbedrag van de bijzondere bijstand aan het Rentenfonds dat sinds
einde maart 1988 was vastgesteld op fr. 160 miljard, werd teruggebracht tot
fr. 130 miljard einde juli en tot fr. 110 miljard begin december 1989.

MUNTEN

Per 31-12-1988 Per 31-12-1989

699.568 662.034

Volgens de bepalingen van een akkoord gesloten tussen de Minister van Finan-
ciën en de Bank wordt de hoogtegrens voor de kasvoorraad munten van de Bank
bepaald op 10 pct. van de munten in omloop per 31 december van het voorgaan-
de jaar; die hoogtegrens bedraagt voor het jaar 1989 fr. 1.614,4 miljoen.

1 Zie verslag nopens de verrichtingen van het boekjaar 1977, blz. 100.
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Bijzondere bepalingen regelen de terugbetalingsmodaliteiten ingeval de contractu-
ele hoogtegrens wordt overschreden 1; zij moesten in 1989 niet worden toege-
past.

Het bedrag per 31 december 1988 omvat nog thesauriebiljetten van fr. 50 voor
een bedrag van fr. 87,7 miljoen.

TEGOED BIJ HET BESTUUR DER POSTCHECKS

Per 31-12-1988 Per 31-12-1989

Rekening A.

Rekening B 2

1.655

3.601.923

1.491

2.955.677

Op verzoek van de Openbare Schatkist houdt de Bank op een bijzondere postre-
kening, genaamd rekening B, de tegenwaarde aan van de niet gebruikte saldi van
de leningen die door de Belgische Schatkist aan derde landen zijn verstrekt in
het raam van de financiële bijstandsakkoorde-n; die saldi staan in de boeken van
de Bank ingeschreven op rekeningen ten name van de centrale bank of van de
regering van de begunstigde' landen,

GECONSOLIDEERDE VORDERING OP DE STAAT

De geconsolideerde vordering van de Bank op de Staat, die aanvankelijk
fr, 35 miljard bedroeg, blijft onveranderd op fr. 34 miljard.

VOORLOPIGE AANPASSING NAAR AANLEIDING VAN DE WET DD. 3 JULI
19723

Per 31-12-1988 Per 31-12-1989

3.420,875 3,225,516

Op 31 december 1973 werd onder de rubriek « Voorlopige aanpassing naar
aanleiding van de wet dd. 3 juli 1972 » een bedrag geboekt van fr, 3.450,4 mil-
joen, dat het saldo vertegenwoordigde van de minder- en meerwaarden voort-
vloeiend 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 van 3 juli 1972 betreffende de pariteit van de frank,

De vermindering met fr, 195,4 miljoen die in 1989 werd opgetekend is het gevolg
van de aanzuivering van de minderwaarden die betrekking hebben op het goud,
in verhouding tot de hoeveelheid goud die tegen vreemde valuta's werd gearbi-
treerd of aan de Koninklijke Munt van België werd verkocht voor het slaan van
munten luidend in Ecu's,

In 1987 werd het bedrag van die rubriek tot fr, 3.420,9 miljoen teruggebracht
ingevolge de verkopen aan de Koninklijke Munt van België tijdens dat jaar,

, Zie verslag nopens de verrichtingen van het boekjaar 1980, p. 115.
2 Zie blz. 175 van onderhavig verslag,
3 Zie verslag nopens de verrichtingen van het boekjaar 1973, p. 128.
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TE INNEN WAARDEN

Per 31-12-1988 Per 31-12-1989

2.460.188 6.010.129

De « Te innen waarden» bestaan hoofdzakelijk uit de te ontvangen tegenwaarde
van verkopen van vreemde valuta's, uit cheques, te innen coupons en terugbe-
taalbare effecten en te incasseren facturen en creditnota's.

OVERHEIDSFONDSEN

Per 31-12-1988 Per 31-12-1989

22.798.811 26.166.245

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

De toename van de portefeuille overheidsfondsen met fr. 3.367,4 miljoen t.o.v.
het jaar voordien, is de tegenhanger van de stijging van het Reservefonds.

GEBOUWEN, MATERIEEL EN MEUBELEN

Per 31-12-1988 Per 31-12-1989

8.136.905 10.049.597

De investeringen van de Bank in nieuwbouwen vernieuwingswerken, en in
materieel en meubelen, bereiken voor het boekjaar 1989 een totaal van
fr. 2.302,8 miljoen, inclusief bijkomende kosten; ze werden ineens afgeschreven.
Overigens werd van de rekening « Gebouwen, materieel en meubelen» een
bedrag afgeboekt gelijk aan de boekwaarde van een verkocht gebouwen van het
materieel en de meubelen die buiten gebruik werden gesteld.

Het verschil tussen de rekening « Gebouwen, materieel en meubelen », op de
actiefzijde, en de « Afschrijvingsrekening voor gebouwen, materieel en meube-
len »2, op de passiefzijde, komt overeen met de boekwaarde van de terreinen.

OVERGANGSREKENINGEN

Per 31 december 1989 zien de overgangsrekeningen op het actief er als volgt uit

a) Te vorderen rente op voorschot- en beieningsverrichti ngen 24.173

b) Te vorderen rente op de verrichtingen met het buitenland 4.729.618

c) Te vorderen rente op overheidsfondsen verworven krachtens
de statuten. 1.955.844

Te transporteren 6.709.635

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

2 Zie blz. 177 van onderhavig verslag.
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Transport

d) Uitgedrukte en niet-gerealiseerde koersverschillen 1 . .

e) Voorraden voor de Drukkerij en voor de diensten van de Bank,
en drukwerken in uitvoering .

f) Waarden van het Fonds van de Honderdste Verjaring. De
inkomsten van dat fonds, opgericht ter gelegenheid van de
honderdste verjaardag van de Bank en aangevuld in 1964, in
1968, in 1969, in 1970, in 1975 en in 1983 maken het mogelijk
aanmoedigingspremies toe te kennen voor de studies die door
de kinderen van personeelsleden worden gedaan, studiebeur-
zen toe te staan en nuttige suggesties te belonen. .

g) Waarden van de Verzamelingen. In die post zijn teqen hun
aankoopprijs opgenomen, de sedert 1952 verworven munten
en andere voorwerpen of documenten 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 er een tegenpost
onder de overgangsrekeningen op het passief 2.

6.709.635

11.939.286

281.982

85.589

73.972

Totaal 19.090.464

1 Bij aankoop van tegoeden die door de Staat zijn gewaarborgd - per 31 december 1989,
V.S. dollars, Duitse marken, Ecu's, Franse franken, gulden, ponden, Zwitserse franken, Yens,
Canadese dollars en Oostenrijkse schillingen - wordt het verschil tussen de aankoopkoers en
de boekingskoers, opgenomen onder de « Uitgedrukte en niet-gerealiseerde koersverschillen»
zolang het niet definitief is, m.a.w. zolang de vreemde valuta's niet te gelde werden gemaakt.
Hetzelfde geldt t.a.v. de koersverschillen geboekt in verband met de interventies op de valuta-
markt die aanleiding geven tot vereffening of financiering via het door het Europese Monetaire
Stelsel ingestelde mechanisme, 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 voortvloeiende debetpositie tegenover het Europese Fonds voor Monetaire
Samenwerking. Zijn eveneens opgenomen op de rekening « Uitgedrukte en niet-gerealiseerde
koersverschillen », de boekhoudkundige koersverschillen voortvloeiend uit de wijziging van de
spilkoersen binnen het EMS en uit de monetaire aanpassingen die door de betrokken landen
werden aangekondigd.

2 Zie blz. 176 van onderhavig verslag.
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PASS/VA

BANKBILJETTEN IN OMLOOP

Per 31-12-1988 Per 31-12-1989

430.442.231 442.541.261

Het volume van de biljetten in omloop vertoonde van het ene jaar tot het andere,
op balansdatum, een duidelijke stijging. Voor het ganse jaar nochtans is het
daggemiddelde van fr. 420 miljard in 1988 tot fr. 419,7 miljard in 1989 gedaald.

De daling van de bankbiljettencirculatie heeft zich tijdens het eerste kwartaal
voorgedaan. Zij is inzonderheid toe te schrijven aan de intrekking per 2 januari
1989 van de coupure van fr. 5.000, type « Vesalius ». Per einde 1988 was van
dat biljettype nog een bedrag van fr. 11.550,9 miljoen in omloop terwijl einde
maart 1989 slechts fr. 3.039,7 miljoen ter omwisseling was aangeboden. Per
31 december 1989 blijven van die uit de omloop getrokken biljetten nog
fr. 5.756,9 miljoen om te wisselen.

De evolutie, per kwartaal, van de daggemiddelden van de biljetten in omloop
wordt geïllustreerd door de volgende vergelijking

1987 1988 1989

(in miljarden franken)

le trimester 401,6 410,9 406,8
2e trimester 416,9 423,1 423,1

38 trimester 420,9 424 424,1
48 trimester 418,9 422 424,4

Verandering in pct.

1988/1987 1989/1988

+ 2,32
+ 1,49
+ 0,74
+ 0,74 + 0,57

Op 31 december 1989 is de samenstelling van de biljettenomloop, per coupure,
als volgt:

fr. 5.000 304.970.055

fr. 1.000 111.852.815
fr. 500 12.131.244
fr. 100 13.587.147

Totaal 442.541.261

De evolutie van die samenstelling gedurende de laatste 5 jaar, is weergegeven
in volgende tabel:

1985 1986 1987 1988 1989

(in miljarden franken)

fr. 5.000. 265,8 283,9 294,8 298,9 305

fr. 1.000. 105,7 107,6 106,9 106,8 111,8
fr. 500. 11 11,1 11,2 11,6 12,1
fr. 100. 12,2 12,5 12,7 13,1 13,6

Totaal 394,7 415,1 425,6 430,4 442,5
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REKENINGEN-COURANT

De evolutie van de saldi van de « Rekeningen-courant» blijkt uit volgende
vergelijking:

Per 31-12-1988 Per 31-.12-1989

Schatkist, gewone rekening 13.696 3.043

Financiële instellingen, ondernemingen en parti-
culieren. . . . . . . . . . . . . . . .

Banken in het buitenland en internationale instel-

807.996 983.402

lingen, gewone rekeningen. . . . 6.896.536 2.132.807

Totaal 7.718.228 3.119.252

TE BETALEN WAARDEN

Per 31-12-1988 Per 31-12-1989

9.232.426 17.539.390

De rubriek « Te betalen waarden» omvat in hoofdzaak de nog te betalen
tegenwaarde van aankopen' van vreemde valuta's, de aan de Staat toekomende
koerswinsten die op een speciale rekening ten name van de Schatkist geboekt
staan alsook het gedeelte van het aandeel van de Staat in de opbrengsten van
de Bank en het saldo van de meerwaarde op goud die in het begin van het
volgende boekjaar worden vereffend.

Overigens staan er nog onder vermeld, diverse in Belgische franken luidende
verbintenissen, zoals dividenden, te betalen belastingen, te betalen facturen, aan
de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid te storten bedragen, terug te storten
waarborgen en diverse lopende verrichtingen die later moeten vereffend worden.

FINANCIELE BIJSTANDSAKKOORDEN

Per 31-12-1988 Per 31-12-1989

3.601.923 2.955.677

Onder deze rubriek worden de bedragen opgenomen die ingeschreven zijn op
rekeningen ten name van de centrale banken of van de regeringen van de landen
die een financiële bijstand genieten in het raam van door de Staat gesloten
bilaterale leningsakkoorden, en waarvan de tegenwaarde gestort wordt op een
ten name van de Bank geopende postrekening 1.

INTERNATIONAAL MONETAIR FONDS

Bijzondere trekkingsrechten, netto cumulatieve toewijzing

Per 31-12-1988 Per 31-12-1989

23.610.731 23.610.731

Het saldo van die rekening vertegenwoordigt de tegenwaarde van de SDR die
aan het Fonds zouden moeten gerestitueerd worden indien een einde wordt
gemaakt aan het departement van de SDR of indien België besluit zich eruit terug
te trekken.

1 Zie blz. 171 van onderhavig verslag,
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TE LEVEREN ECU'S

Per 31-12-1988 Per 31-12-1989

Europees Fonds voor Monetaire Samenwerking

Andere .

137.955.439 121.632.209

De bedragen vermeld onder deze rubriek zijn de tegenpost van de rekeningen
« Ecu's» en « Te ontvangen Ecu's» op het actief 1.

TE LEVEREN VREEMDE VALUTA'S EN GOUD

Per 31-12-1988 Per 31-12-1989

Europees Fonds voor Monetaire Samenwerking

Andere . 6.796.252 3.394.034

Het bedrag per 31 december 1989 vertegenwoordigt hoofdzakelijk de tegenwaar-
de van deviezen die tegen Ecu's op termijn werden verkocht in het raam van
swaptransacties met centrale banken van buiten de Europese Economische Ge-
meenschap die het statuut van Derde houder hebben verkregen. Per 31 decem-
ber 1988 gaat het vooralom de tegenwaarde van op termijn aan de Schatkist
verkochte vreemde valuta's.

OVERGANGSREKENINGEN

De overgangsrekeningen op het passief zien er per 31 december 1989 als volgt
uit:

alOver te dragen provenu van handelspapier en overheidseffec-
ten in portefeuille. .. . . . . .

blOver te dragen provenu van beleggingen in het buitenland

cl Te betalen rente op verplichtingen tegenover het buitenland

dl Fonds van de Honderdste Verjaring.

el Verzamelingen

106.825

242.750

28.765

85.589

73.972

De rekeningen sub dl en el hebben hun tegenpost onder de
overgangsrekeningen op het actief.

f) Voorziening voor gebouwen, materieel en meubelen 2.

q) Maatschappelijke voorziening voor diverse risico's 3. .

1.935.981

8.250.000

Totaal 10.723.882

1 Zie blz. 167 en 168 van onderhavig verslag.
2 Zie blz. 185 van onderhavig verslag.
3 Zie blz. 186 van onderhavig verslag.
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ONBESCHIKBARE RESERVE MEERWAARDE OP GOUD

Per 31~12-1989

54.807.348

Deze nieuwe rubriek werd gecreëerd om de meerwaarde te registreren die door
de Bank wordt gerealiseerd bij gelegenheid van arbitragetransacties van activa in
goud tegen andere externe reservebestanddelen. In toepassing van artikel 14 van
de wet van 23 december 1988 tot wijziging van de organieke wet van de
Nationale Bank van België, wordt die gerealiseerde meerwaarde op een bijzondere
onbeschikbare reserverekening geboekt; zij is vrijgesteld van elke belasting en het
saldo van die bijzondere rekening wordt, in geval van vereffening van de Bank,
aan de Staat toegekend.

KAPITAAL

Het kapitaal van fr. 400 miljoen is verdeeld in 400.000 aandelen op naam of aan
toonder, van fr. 1.000 elk, waarvan er 200.000, nominatief en onoverdraagbaar,
ingeschreven zijn op naam van de Staat.

RESERVEFONDS

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

Totaal

Per 31-12-1988 Per 31-12-1989

2.181.921 2.294.088

15.881.631 18.329.631

7.591.783 9.499.143

25.655.335 30.122.862

Statutaire reserve . .

Buitengewone reserve

Afschrijvingsrekening voor gebouwen, materieel
en meubelen . . . . . . . . . . . . . .

De verhoging van het Reservefonds vertegenwoordigt het gedeelte van de winst
van 1988 dat naar de statutaire reserve is gegaan, een overschrijving naar de
buitengewone reserve van fr. 2.448 miljoen ten laste van de resultatenrekening
van 1989 en de afschrijving van de in 1989 verrichte investeringen in gebouwen,
materieel en meubelen.

Het fiscaal vrijgestelde gedeelte van de buitengewone reserve bedraagt
fr. 540,3 miljoen per 31 december 1989, d.i. in vergelijking met 1988 een toena-
me van fr. 123,3 miljoen.

TE VERDELEN NETTOWINST

Het batig saldo van de resultatenrekening, dat overeenkomstig de beschikkingen
van art. 38 van de statuten wordt verdeeld, beloopt fr. 1.187,2 miljoen, tegen
fr. 1.142,4 miljoen per 31 december 1988.
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ORDEREKENINGEN
(in duizenden franken)

MINISTERS VAN ONDERWIJS VAN DE GEMEENSCHAPPEN:

Tegoeden voor hun rekening bij het Bestuur der Postchecks (onderwijswetgeving).

De orderekening « Ministers van Onderwijs van de Gemeenschap-
pen: Tegoeden voor hun rekening bij het Bestuur der Postchecks
(onderwijswetgeving) » 1 is op de weekstaat van de Bank opgeno-
men onder het totaal van de passiva.

De tegenpost ervan, « Bestuur der Postchecks: Tegoeden voor
rekening van de Ministers van Onderwijs van de Gemeenschap-
pen (onderwijswetgeving) », komt voor op de weekstaat onder
het totaal van de activa . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.237.003

WAARBORGEN VERLEEND DOOR DE BANK

Die waarborgen omvatten hoofdzakelijk de borgtochten door de
Bank verleend uit hoofde van leningen die de Algemene Spaar-
en Lijfrentekas aan personeelsleden van de Bank heeft verstrekt
voor de bouw of de aankoop van hun woning; ze belopen. . 1.141.935

INTERNATIONALE INSTELLING, BEGUNSTIGDE VAN VERBINTENISSEN VAN
DE BANK

In het raam van kredietfaciliteiten die door de Bank voor Inter-
nationale Betalingen (BIB) aan de Banco de Mexico en aan de
Nationale Bank van Polen werden toegestaan, heeft de Bank zich
ertoe verbonden zich eventueel in de plaats te stellen van de
BIB, ten belope van een gedeelte van de verstrekte kredieten, d.i. 332.440

VAN DE SCHATKIST ONTVANGEN WAARBORGCERTIFICATEN

De waarborgcertificaten ontvangen van de Schatkist dekken de
voorschotten in franken verstrekt door de Bank voor de uitvoe-
ring van internationale akkoorden, overeenkomstig de bepalingen
van de wet van 28 juli 1948 houdende wijziging van de besluitwet
nr. 5 van 1 mei 1944 betreffende de voorwaarden inzake aan- en
verkoop van goud en van vreemde valuta's . . . . . . . . . 3.000.000

1 Rekening geopend bij toepassing van de wet van 29 mei 1959, art. 15, gewijzigd door de wet
van 11 juli 1973, artikel 5.

179



TEGOEDEN BEHEERD VOOR REKENING VAN HET EUROPEES FONDS VOOR
MONETAIRE SAMENWERKING

Het gaat om tegoeden in goud en in dollars die door middel van
swaptransacties tegen Ecu's 1 bij het EFMS werden ingebracht
doch waarover het beheer aan de Bank is toevertrouwd krachtens
een beheersmandaat dat haar door het EFMS werd verleend . 27.368.235

RENTENFONDS

De bij de Bank gedeponeerde waarden die eigendom zijn van het
krachtens de besluitwet van 18 mei 1945 opgerichte Rentenfonds
bedragen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137.369.366

De overige rubrieken van de orderekeningen vergen geen commentaar.

1 Zie blz. 165 en 168 van onderhavig verslag.
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RESULTATENREKENING
(in duizenden franken)

CREDIT

PROVENU VAN DE DISCONTO- EN VOORSCHOTVERRICHTINGEN

.'Per 31-12-1988 Per 31-12-1989

10.228.983 11.120.449

Het provenu van de disconto- en voorschotverrichtingen is in vergelijking met het
vorige boekjaar toegenomen.

Die verbetering is toe te schrijven aan een stijging van de disconto- en voorschot-
tarieven waarvan het effect slechts ten dele werd gecompenseerd door de daling
van het volume van de verrichtingen 1. Het gemiddelde rendement van de geza-
menlijke disconto- en voorschotverrichtingen is gestegen van 7,1 pct. in 1988 tot
8,8 pct. in 1989.

PROVENU VAN DE VERRICHTINGEN MET HET BUITENLAND

Per 31-12-1988 Per 31-12-1989

10.935.216 19.184.298

De rente-opbrengst van de belegging van de tegoeden in vreemde valuta's is met
91 pct. gestegen onder de gebundelde invloed van de aangroei van het gemiddel-
de volume ervan, van fr. 154,2 miljard in 1988 tot fr. 223,6 miljard in 1989, en
van de stijging van het gemiddelde opbrengstpercentage.

PROVENU VAN DE OVERHEIDSFONDSEN

Per 31-12-1988 Per 31-12-1989

2.417.975 2.545.540

De stijging van de opbrengst van de overheidsfondsen door de Bank verworven
krachtens artikelen 18 en 21 van haar statuten 2, wordt verklaard door, enerzijds,

1 Gemiddeld volume van de verrichtingen (in miljoenen franken) :

overheidseffecten . . . . . . . . . . .
handelspapier. . . . . . . .
voorschotten op onderpand
bijzondere bijstand aan het Rentenfonds

In 1988 In 1989

37.000 37.000
1.962 22.006
2.310 12.607

99.824 52.294

141.096 123.907
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de toeneming van de portefeuille ingevolge de overschrijvingen naar het Reserve-
fonds die na de afsluiting van het voorgaande boekjaar plaatsvonden en, ander-
zijds, het lager gemiddelde rendement van de effecten.

RECHTEN OP BEWAARNEMINGEN, PROVISIES EN VERGOEDINGEN

Per 31-12-1988 Per 31-12-1989

217.155 240.105

Het bedrag van de geïnde rechten op bewaarnemingen, provisies en vergoedin-
gen is ten opzichte van vorig jaar lichtjes toegenomen wegens het groter volume
van de neerleggingen waarop een bewaarloon wordt geheven.

De vergoedingen omvatten de forfaitaire toelage van 0,10 pct. op de niet-renten-
de geconsolideerde vordering van fr. 34 miljard van de Bank op de Staat en,
bijkomstig, de schadeloosstelling, naar rata van 0,10 pct., berekend op de om-
loop van de voor rekening van de Schatkist uitgegeven schatkistbiljetten van
fr. 50.

DIVERSE ONTVANGSTEN

Per 31-12-1988 Per 31-12-1989

66.083 43.167

De diverse ontvangsten van het boekjaar 1989 omvatten hoofdzakelijk de op-
brengst van de verkoop van een gebouw in de provincie en van afgedankt
materieel en meubelen.

TERUGNEMINGEN VAN DE PASSIEF-OVERGANGSREKENINGEN

Per 31-12-1988 Per 31-12-1989

840.000 1.090.000

Het bedrag per 31 december 1989 vertegenwoordigt de terugneming van de
voorziening voor kosten van aankoop, verkoop en verzending van goud, die
overbodig is geworden, en een terugneming op de voorziening voor gebouwen,
materieel en meubelen ten belope van de uitgaven voor nieuwe constructies en
aanpassingswerken, gedaan in het raam van het investeringsprogramma inzake
nieuwbouw.
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DEBET

AANDEEL VAN DE STAAT

Per 31-12-1988 Per 31-12-1989

Disconto en voorschotten

Verrichtingen met het buitenland

6.027.123

4.529.598

7.445.209

12.296.705

10.556.721 19.741.914

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 resultatenrekening, omvatten niet
wat bovendien aan de Openbare Schatkist in de verdeling van de nettowinst
toekomt.

- Disconto en voorschotten

Het aandeel in het provenu van de disconto-, voorschot- en beleningsverrichtin-
gen r dat overeenkomstig artikel 37 van de statuten van de Bank aan de Staat
toekomt, is in 1989 toegenomen als gevolg van de stijging van de erop toegepas-
te rentetarieven; het effect ervan werd slechts ten dele door een kleiner beroep
op de disconto- en voorschotkredieten gecompenseerd.

Verrichtingen met het buitenland

De netto-opbrengst van de beleggingen in vreemde valuta's die de tegenpost
vormen van de meerwaarde op goud die op een bijzondere onbeschikbare
reserverekening is ingeschreven, wordt krachtens art. 14 van de wet van 23 de-
cember 1988 aan de Staat toegekend. De verdeling tussen deze laatste en de
Bank van de overige netto-opbrengsten van de externe productieve activa van
de Bank over het boekjaar 1989 gebeurt, zoals voor de voorgaande jaren, volgens
een verdeelsleutel die met de Regering werd overeengekomen.

Die regeling houdt in dat de 3 pct.-regel, toegepast op het provenu van de
disconto-, voorschot- en beleningsverrichtingen, tot het geheel van de productie-
ve activa van de Bank uitgebreid wordt.

In die geest werd tussen de Minister van Financiën en de Bank overeengekomen
dat het aandeel dat de Bank toekomt, zou worden berekend op grond van het
daggemiddelde van de tegoeden in vreemde valuta's, de netto-activa verworven
uit hoofde van de uitvoering door de Bank van de door België gesloten internatio-
nale akkoorden, alsmede de productieve nettotegoeden op het buitenland voort-
vloeiend uit de deelneming van de Bank in de akkoorden of verrichtingen inzake
internationale monetaire samenwerking. Voor de berekening van het deel van de
Bank werd het gemiddelde volume van de netto productieve activa evenwel
verminderd met het gemiddelde bedrag van de positieve koersverschillen en de
gerealiseerde meerwaarde op de goudverkopen die aan de Staat toekomen 1.

1 Het gemiddelde volume van die elementen bedraagt voor het boekjaar 1989 fr. 3,1 miljard. De
tijdens datzelfde boekjaar gerealiseerde koersverschillen (fr. 1.560 miljoen) alsmede het saldo van
de meerwaarde op het verkochte goud (fr. 1.778 miljoen) - na betaling van fr. 549 miljoen in
1989 - werden in het begin van het boekjaar 1990 aan de Schatkist gestort; overigens blijft
een bedrag van fr. 1,9 miljard, dat van vorige boekjaren werd overgedragen, op een ten name
van de Schatkist « Te betalen waarden »-rekening geboekt om haar in staat te atellen aan
eventuele latere koersverliezen het hoofd te bieden.

183



ALGEMENE ONKOSTEN

Per 31-12-1988 Per 31-12-1989

Bezoldigingen en sociale lasten

Overige kosten . . . .

5.984.088

793.488

6.133.667

874.825

6.777.576 7.008.492

Min:

Terugwinningen bij derden 1.593.811 1.693.656

5.183.765 5.314.836

De netto-algemene onkosten stijgen met 2,5 pct. ten opzichte van 1988. In dat
laatste jaar waren ze t.o.v. het boekjaar 1987 lichtjes teruggelopen. De totale
verhoging over de jaren 1988-1989 bedraagt 2,4 pct.

De uitgaven voor bezoldigingen en sociale lasten, waarin de kosten begrepen zijn
voor de RVA-stagiair(e)s, de studenten en de uitzendkrachten waarop de Bank
een beroep heeft gedaan, nemen met 2,5 pct. toe. Ze maken 87,5 pct. uit van
het totale bedrag van de brutokosten in 1989.

De gemiddelde reële personeelsbezetting, uitgedrukt in voltijds werkende eenhe-
den, bedroeg 3.072 eenheden in 1989, tegen 3.099 in 1988.

De overige kosten nemen met 10,2 pct. toe onder invloed van vooral de hogere
uitgaven voor informatieverwerking en drukwerk.

In 1989 werd 24,2 pct. van de bruto-algemene onkosten gerecupereerd. Die
terugwinningen hebben hoofdzakelijk betrekking op de activiteiten van de Balans-
centrale, op de werken verricht door de Drukkerij voor rekening van derden
alsmede op de dienstprestaties verleend aan het Belgisch-Luxemburgs Instituut
voor de Wissel en aan het Uitwisselingscentrum van te Verrekenen Verrichtingen
van het Belgisch Financieel Systeem (UCV).

BELASTINGEN, TAKSEN EN HEFFINGEN

Per 31-12-1988 Per 31-12-1989

3.198.411 2.933.661

De Bank boekt als lasten eigen aan het boekjaar alle, onverschillig welke, door
haar verschuldigde belastingen, taksen en heffingen, onder aftrek van de eventu-
eel tijdens hetzelfde boekjaar ontvangen terugbetalingen van belastingen.

Naast de vennootschapsbelasting omvat deze rubriek de roerende en onroerende
voorheffingen, de niet-recupereerbare BTW en de provinciale en gemeentelijke
belastingen.
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ANDERE DOOR DE WET OPGELEGDE STORTINGEN AAN DE SCHATKIST

Per 31-12-1988 Per 31-12-1989

88.732

Het in 1988 aan de Schatkist gestorte bedrag vertegenwoordigde het aandeel van
de Bank en haar personeel in de solidariteitsbijdrage die aan de openbare
financiële instellingen door artikel 31, § 1, van de herstelwet van 31 juli 1984
werd opgelegd. De bepalingen van die wet werden na 1988 niet meer verlengd.

AFSCHRIJVING VAN GEBOUWEN, MATERIEEL EN MEUBELEN

Per 31-12-1988 Per 31-12-1989

1.697.397 2.297.966

De per 31 december 1989 uitgevoerde afschrijvingen dekken volgende uitgaven

a) Bouwwerken uitgevoerd· in het raam van het investeringspro-
gramma van de Bank, en studiekosten in verband met nieuwe
gebouwen .

b) Vernieuwing van gebouwen en technische uitrusting

c) Aankoop van informaticamaterieel . . . . . . . .

d) Aankoop van materieel voor de Drukkerij, de technische dien-

847.925

345.099

754.207

sten en de kantoren 311.257

39.478e) Aankoop van kantoormeubelen

OVERSCHRIJVING NAAR DE RESERVE- EN VOORZIENINGSREKENINGEN

Volgende overschrijvingen werden gedaan

naar de buitengewone reserve. . .. .

naar de maatschappelijke voorziening voor diverse risico's

2.448

300

Hierna detailgegevens betreffende de evolutie van de buitengewone reserve en
van de voorzieningsrekeningen

a) Buitengewone reserve

Per 31 december 1988 15.881.631

2.448.000

18.329.631

Overschrijving ten laste van de resultatenrekening

Saldo per 31 december 1989

b) Voorziening voor gebouwen, materieel en meubelen

Per 31 december 1988 2.925.981

990.000Terugneming per 31 december 1989

Saldo per 31 december 1989 1.935.981

Het doel van deze voorziening bestaat erin het hoofd te kunnen bieden aan de
uitgaven in verband met de uitvoering van het investeringsprogramma van de
Bank.
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c) Maatschappelijke voorziening voor diverse risico's

Per 31 december 1988 7.950.000

300.000Overschrijving ten laste van de resultatenrekening

Saldo per 31 december 1989 8.250.000

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

TE VERDELEN NETTOWINST

Overeenkomstig artikel 38 van de statuten wordt de nettowinst als volgt ver-
deeld:

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

2. Van het overschot, ten bedrage van fr. 1.163.182 :

a) 10 pct. aan de reserve .

b) 8 pct. aan het personeel

3. Van het nieuwe overschot, te weten fr. 953.809 :

24.000

116.318

93.055

a) aan het Rijk, '/5e

b) aan de aandeelhouders, een tweede dividend

190.762

762.668

379c) het saldo aan de reserve . . . . .

Totaal 1.187.182
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DIVIDEND TOEGEKEND VOOR HET BOEKJAAR1989

Eerste totaal dividend .

Tweede totaal dividend.

24.000

762.668

Samen 786.668

voor 400.000 aandelen, dat is, per aandeel, een dividend van fr. 1.966,67

Coupon n' 188 zal met ingang van 1 maart 1990 betaalbaar zijn met fr. 1.475
vrij van roerende voorheffing 1.

De Regentenraad:

Alfons VERPLAETSE, gouverneur
William FRAEYS, vice-gouverneur
Frans JUNIUS, directeur
Jean-Pierre PAUWELS, directeur
Guy QUADEN, directeur
Jean-Jacques REY, directeur
Roger RAMAEKERS, regent
Raymond PULINCKX, regent
Jan HINNEKENS, regent
Luc AERTS, regent
Albert FRERE, regent
André DEVOGEL, regent
Alfred RAMPEN, regent
Rik VAN AERSCHOT, regent
André VANDEN BROUCKE, regent
Willy PEIRENS, regent

1 Roerende voorheffing: 1.475 x 1
3

fr.491,67.
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Verslag

van het College der censoren





Elk kwartaal bestudeert het College systematisch de boekhoudkundige staat en
deresultatenrekening van de Bank en stelt een onderzoek in naar de factoren
die aan äe oorsprong liggen van hun ontwikkeling. Het houdt zich eveneens op
de hoogte van de uitvoering van de begrotingen van de algemene onkosten en
van de investeringsuitgaven en laat zich documentatie verschaffen over de oorza-
ken van de afwijkingen, die trouwens niet dikwijls voorkomen en binnen enge
perken blijven, tussen de vooruitzichten en de verwezenlijkingen.

Zoals de vorige jaren heeft het College in 1989, per beurtrol, bepaalde van zijn
leden gemachtigd het periodieke nazicht van de boekhouding van de Bank te
verrichten, en meer in het bijzonder van de diverse balansposten en van de
resultatenrekening. Door deze controles, gestaafd door het voorleggen van be-
wijsstukken, door gedane vergelijkingen en door de verduidelijkingen die aan de
censoren in antwoord op hun vragen werden verstrekt, hebben zij kunnen
besluiten dat de boekhouding van de Bank volgens de regels wordt bijgehouden
en dat haar boekhoudkundige staten, afgesloten per einde kwartaal, correct zijn.

In de loop van het jaar 1988 had het College gevraagd dat er zou worden gezorgd
voor een systematische voorstelling van de activiteiten van de verschillende
operationele entiteiten van de Bank die, door de aard van hun verrichtingen, in
aanmerking komen voor de controle-opdracht waarmee de censoren zijn gelast.

In de documenten die in 1989 aan het College werden voorgelegd wordt, voor
de betrokken entiteiten, melding gemaakt van de aard van de verrichtingen per
werkpost waarbij deze laatste in hun context worden gesitueerd. Tevens werden
hierin opgenomen de cijfermatige raming van de kansen op fouten of verduiste-
ringen, die moeten worden voorkomen, evenals de modaliteiten, de frequentie
en de plaatsbepaling van de verrichte controles. Zodoende werd het de censoren
mogelijk gemaakt niet enkel de correcte afwikkeling van de verrichtingen te
verifiëren, maar ook de kwaliteit van de permanente procedures van interne
controle en hun overeenkomst met de beoogde doelstellingen.

De censoren hebben zich het verslag doen voorleggen van elk van de inspecties
die door de daartoe bevoegde dienst van de Bank in 1989 werden verricht in hun
afwezigheid. De raadpleging van deze documenten bevestigde de vaststellingen
van de leden van het College aangaande het geringe aantal fouten, de snelheid
waarmee de rechtzettingen verricht worden en de voortdurende zorg om te
vermijden dat om het even wie wordt benadeeld.

De balans op 31 december 1989, die vastgesteld werd door de Regentenraad,
werd binnen de statutaire termijn aan het College voorgelegd. Het College heeft
deze met eenstemmigheid goedgekeurd en aldus ontlasting gegeven aan het
Beheer, overeenkomstig artikel 35 van de statuten. De censoren deden dit na
kennis te hebben genomen van de verzamelstaat van de rekeningen en van de
resultaten, welke nagezien werden door de dienst Inspectie die gelast is met de
interne audit.

Het College heeft de begroting der uitgaven voor het jaar 1990 goedgekeurd, na
een zorgvuldige analyse van de rubrieken, een aandachtig onderzoek van de
stavingsstukken en een grondige discussie.

***
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Het College der censoren brengt hulde aan de Heer Eregouverneur Jean Godeaux
die het respect en de eerbiedvolle waardering heeft verworven vanwege eenieder,
omwille van zijn uitmuntende professionele en menselijke kwaliteiten. De censo-
ren wensen de Heren Alfons Verplaetse en William Fraeys die respectievelijk tot
het ambt van gouverneur en vice-gouverneur van de Bank benoemd werden, een
vruchtbare loopbaan toe.

Met spijt heeft het College afscheid genomen van de Heer Joseph Van Land-
schoot, die de leeftijdsgrens had bereikt nadat hij gedurende zes jaar op een
plichtsgetrouwe en toegewijde wijze zijn taak als censor had vervuld. Het ver-
heugt zich erover dat de Algemene vergadering der aandeelhouders de Heer Van
Landschoot gemachtigd heeft de eretitel van zijn ambt te voeren, de mandaten
vernieuwd heeft van hun Voorzitter en van de Heer Van Gestel en de Heer
Charloteaux aangeduid heeft om in het opengevallen mandaat te voorzien. Het
College heeft akte genomen van het ontslag van de Heer Christian D'Hoogh dat
bepaald werd door de onverenigbaarheid tussen het ambt van censor en dat van
lid van de Raad van het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest, voortvloeiend uit
artikel 26 van de organieke wet van de Bank.

De censoren danken de leden van het Directiecomité voor het ter beschikking
stellen van de documenten en inlichtingen die onontbeerlijk zijn om de opdracht
te vervullen die door artikel 67 van de statuten van de Bank aan het College is
verleend. De censoren wensen eveneens te benadrukken dat het personeel hen
alle gewenste medewerking heeft verstrekt.

De leden van het College der censoren,

Jacques DELRUELLE, Secretons,
Hubert DETREMMERIE,
Lucien ROEGIERS,
Théo VANDERVORST,
Roger MENE,
Willy DANCKAERT,
Carlo VAN GESTEL.
Maurice CHARLOTEAUX.

De Voorzitter,
Gaston VANDEWALLE.
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Bijl'agen



VERGELIJKING VAN DE BALANSEN

ACTIVA 1985 1986 1987 1988 1989

Goudvoorraad

Internationaal Monetair Fonds:
Deelneming
Leningen
Bijzondere trekkingsrechten

Ecu's
Vreemde valuta's
Te ontvangen vreemde valuta's en goud

Europ. Fonds voor Monetaire Samenwerking
Andere

Te ontvangen Ecu's :
Europ. Fonds voor Monetaire Samenwerking
Andere

Internationale akkoorden

Voorschotten aan het IMF
Deposito bij het IMF in het kader van de USAF
Europees Fonds voor Monetaire Samenwerking:

Financiering op zeer korte termijn
EEG : Financiële ondersteuning op middellange ter-

mijn

Debiteuren wegens termijnverkopen van vreemde
valuta's en goud:

Europ. Fonds voor Monetaire Samenwerking
Andere

Handelspapier
Voorschotten op onderpand
Overheidseffecten :

Belgische overheidseffecten
Luxemburgse overheidseffecten

Bijzondere bijstand aan het Rentenfonds

Munten
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

58.213,9 58.213,9 57.266,9 57.337,7 51.478,2

22.798,922.456,7 19.094,5 16.776,9 16.634,6

15.978,513.612,4 24.021,6 20.339,8 20.592,7
157.917,9138.867,9152.887,4 137.955,4 118.660,1
29.409,8 34.717,1 110.962,1 156.767,4 221.885,9

18.087,6 18.369,9 24.908,5 23.619,7 27.368,2
2.430, 1 - - - -

1.362,4

2.470,8

24.970,8
714,6

2.396,7

5.873,7

1.996,1
24,8

2.335,5

4.376,7

368,9
3,7

2.473,0

3.162,7

6.534,1

2.972,1
2.454,6

4.865,7

730,5 33.181,2
5,1 6.304,3

37.000,0 37.000,0 37.000,0 37.000,0 37.000,0

182.178,0 209.360,0 127.568,0 106.585,0 66.475,0

980,5

1,5
4.454,0

34.000,0

3.450,4
2.904,4

14.275,5
4.426,8

Overgangsrekeningen
Waarden van de Pensioenkas van het Personeel 19.741 ,7
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1.005,9

1,3
4.408,2

34.000,0

3.450,4
2.343,1

16.165,2
5.408,2

1.481,4

1,6
3.747,0

34.000,0

3.420,9
6.498,1

19.239,6
6.772,8

699,6

1,7
3.601,9

34.000,0

3.420,9
2.460,2

22.798,8
8.136,9

662,0

1,5
2.955,7

34.000,0

3.225,5
6.010,1

26.166,2
10.049,6

16.156,814.848,116.222,1 13.454,519.090,6

653.924,9 624.519,6 652.177,3 657.861,8 712.033,8



PER 31 DECEMBER (in miljoenen franken)

BIJLAGE 1

1985 1989PASSIVA

3.888,4

1986 1987 1988

Bankbiljetten in omloop 394.746,9 415.082,6 425.630,1 430.442,2 442.541,3

Rekeningen-courant :
Schatkist, gewone rekening
Financiële instellingen, bedrijven en particu-

lieren
Banken in het buitenland en internationale

instellingen

77,9

7.270,7

2.502,7

23,0

532,7

7.720,0

75,5

7.285,2

7.555,0

73,7 3, 7

808,0 983,4

7.718,3
6.896,6 2.732,8

3.730,7

Te betalen waarden 21.109,2

Financiële bijstandsakkoorden 4.454,0

2.275,7

9.187,7

4.408,2

2.855,7

8.490,5

3.747,0

3.119,3

9.232,4 17.539,4

3.601,9 2.955,7

6.796,3

400,0

2.181,9
15.881,6

7.591,8

Internationaal Monetair Fonds:
Bijzondere trekkingsrechten, netto cumulatieve

toewijzing 23.610,7 23.610,7 23.610,7 23.610,7 23.610,7

Europees Fonds voor Monetaire Samenwerking :
Financiering op zeer korte termijn - - - - -

Te leveren Ecu's:
Europ. Fonds voor Monetaire Samenwerking
Andere

156.543,1 138.867,9 152.887,4 137.955,4 121.632,2
1.374,8 - - - -

Monetaire reserve :
België
Groothertogdom Luxemburg

Te leveren vreemde valuta's en goud:
Europ. Fonds voor Monetaire Samenwerking
Andere 17,6 3.394,0

Pensioenkas van het Personeel

1.116,2

19.741,7

10.407,3 10.863,2 11.145,2 11.306,9 10.723,9Overgangsrekeningen

Onbeschikbare reserve meerwaarde op goud

Kapitaal 400,0

Reservefonds:
Statutaire reserve
Buitengewone reserve
Afschrijvingsrekening voor gebouwen, mate-

rieel en meubelen

1.869,2
9.907,6

24,8

400,0

1.970,0
11.908,6

4.859,3

400,0

2.073,9
13.993,7

6.223,9

54.807,3

400,0

2.294,1
18.329,6

9.499,1

Te verdelen nettowinst 1.025,1 1.060,9 1.101,6 1.142,4 1.187,2

653.924,9 624.519,6 652.177,3 657.861,8'1712.033,8
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BIJLAGE 2

VERGELIJKING VAN DE RESULTATENREKENINGEN PER 31 DECEMBER (in miljoenen franken)

1985 1986 1987 1988 1989

DEBET

Aandeel van de Staat
Disconto en voorschotten 17.316,0 13.318,2 9.587,4 6.027,1 7.445,2
Verrichtingen met het buitenland 3.097,1 1.515,0 1.948,4 4.529,6 12.296,7

20.413,1 14.833,2 11.535,8 10.556,7 19.741,9

Algemene onkosten :
Bezoldigingen en sociale lasten 6.037,4 5.806,9 5.946,3 5.984,1 6.133,7
Overige kosten 694,6 699,1 798,0 793,5 874,8

6.732,0 6.506,0 6.744,3 6.777,6 7.008,5
min.
Terugwinningen bij derden - 1.562,4 - 1.551,5 - 1.556,1 - 1.593,8 - 1.693,7

5.169,6 4.954,5 5.188,2 5.183,8 5.314,8

Belastingen, taksen en heffingen 2.614,3 3.179,8 3.097,7 3.198,4 2.933,7

Andere door de wet opgelegde stortingen aan de
Schatkist 79,3 130,5 130,5 88,7

Afschrijving van gebouwen, materieel en meubelen 980,7 1.008,8 1.402,6 1.697,4 2.298,0

Overschrijvingen naar de reserve- en voorzienings-
rekeningen :

- Buitengewone reserve 881,0 2.001,0 2.085,0 1.888,0 2.448,0
- Voorziening voor gebouwen, materieel en

meubelen 1.000,0 1.000,0 300,0 650,0 -
- Maatschap. voorziening voor diverse risico's - - 700,0 300,0 300,0

Te verdelen nettowinst 1.025,1 1.060,9 1.101,6 1.142,4 1.187,2

32.163,1 28.168,7 25.541,4 24.705,4 34.223,6

CREDIT

Provenu van de disconto- en voorschotverrichtingen 23.740,8 19.856,9 15.181,9 10.229,0 11 .120,4

Provenu van de verrichtingen met het buitenland 6.212,0 5.741,4 7.281,4 10.935,2 19.184,3

Provenu van de overheidsfondsen 1.676,9 1.865,1 2.144,5 2.418,0 2.545,5

Rechten op bewaarnemingen, provisies en vergoed. 218,2 215,9 221,8 217,1 240,1

Diverse ontvangsten 29,2 21,4 8,8 66,1 43,3

Terugnemingen van passief-overgangsrekeningen 286,0 468,0 703,0 840,0 1.090,0

32.163,1 28.168,7 25.541,4 24.705,4 34.223,6
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BIJLAGE 3

DIVIDEND

1985 1986 1987 1988 1989

Nettodividend toegekend per aandeel 1.275,00 1.320,00 1.·370,00 1.420,00 1.475,00

Roerende voorheffing ingehouden per aandeel 425,00 440,00 456,67 473,33 491,67

Brutodividend toegekend per aandeel 1.700,00 1.760,00 1.826,67 1.893,33 1.966,67

Belastin krediet . 694,88 719,40 685,00 710,00 737 50g

199





BIJLAGE 4

WEEKSTATEN

IN HET « BELGISCH STAATSBLAD» GEPUBLICEERD IN 1989



WEEKSTATEN IN HET « BELGISCH STAATSBLAD» GEPUBLICEERD IN 1989
(miljoenen frankenl

ACTIVA
J

DATA Goud- Internationaal Monetair Fonds: Ecu's Vreemde Te ontvangen vreemde Te ontvangen Ecu's: Interna- Voor- Deposito Europees EEG: Debiteuren wegens Handels- Voor- Overheidseffecten : Bijzondere Munten Tegoed bij het Bestuur
voorraad valuta's valuta's en goud: tionale schotten bij het Fonds Financiële termijnverkopen van papier schotten bijstand der Postchecks:

Deel- Leningen Bijzondere Europees Andere akkoorden aan het iMF voor onder- vreemde valuta's en goud op Belgische Luxem- aan hetiMF in het Monetaireneming trekkings- Europees Andere Fonds steuning onderpand overheids- burgse Renten- Rekening A Rekening B
kader Samen-rechten Fonds voor op middel- Europees Andere effecten overheics- fonds

voor Monetaire
van de werking: lange FondsUSAF Financie-

effecten
Monetaire Samen- termijn voor
Samen- werking nng op Monetaire
werking zeer korte Samen-

termijn werking ~I
2 januari 1989 57.338 16.777 20.340 137.955 156.973 23.620 2473 ... 3.163 6.534 716 10 37.000 100465 698 2 3.602 I.. .. . .. ...
9 » 57.338 17.152 20.340 137.311 152.984 26.338 2498 ... 3.163 4.738 4.328 396 37.000 90.033 736 1 3.582.. - ... ... ._- ..

16 » 57.338 17.152 ... 19.688 137.311 162.688 26.338 2.848 3.163 ... 13.146 849 6 37.000 76.846 771 2 3.577... _ ..
'" . .. _.

23 » 57.338 17.152 19.639 137.311 164.945 26.338 2886 .. - 3.163 - .. 14.948 1.538 8 37.000 65.724 838 2 3.562... ' .. . .. ...
30 » 57.338 17.152 18.991 137.311 151.249 26.338 2.959 _.- 3.163 1 373 1.586 8 37.000 58.106 899 1 3.512... .. ... - .. -- .

6 februari 57.338 17.152 18.994 137.311 150.663 26.338 2.947 ... 3.163 ... 400 1.612 9 37.000 76.347 929 2 3.500.. ... . ..
13 » 57.338 17.152 20428 137.311 149.938 26.338 2.944 ... 3.163 400 1.636 4 37.000 73007 995 2 3.463 ,... ... ... . ..
20 » 57.338 16451 20.524 137.311 150.160 26.338 2.912 ... 3.163 211 2.532 7 37.000 76470 921 2 3463 I... ... . .. '" . .. ._.

27 » 57.338 16.451 20.475 137.311 150.306 26.338 2.921 3.163 269 1 315 11 37.000 76.652 921 1 3.455... .. .-. ...

6 maart 57.338 16.451 20427 137.311 150.579 26.338 2919 .-. 3.163 ... 5.199 5.855 37.000 73.547 916 1 3.361.. ... ... ... ... .. -_.
13 » 57.338 16.451 20.378 137.311 150.840 26.338 2909 3.163 .. 2.380 35 37.000 79.080 870 1 3.308... .. - .. .. . ... .. ..
20 » 57.338 16451 20.330 137.311 151.220 26.338 2.913 ._. 3.163 .. 8.317 10.161 37.000 68062 886 1 2.824... .. ... ... ... . ..
24 » 50.381 16451 20.330 137.311 214.558 26.338 2.954 3.163 "- .. 17.587 27.455 37.000 39.901 879 2 3.012... ... .. . _. .. . .. _ ..

3 april 50.381 15.624 20.330 137.311 214.202 26.338 2.931 .. - 3.163 17.396 14.803 37.000 46.326 974 2 3.021.. ... .. ... ... ...
10 » 51772 16.451 20.281 129.233 212.726 30.763 2.941 3.163 .. . . 3.442 24.313 15.487 37.000 36.582 1.022 1 2.998.. ... .- ...
17 » 51.772 16.451 20.281 129.233 206.080 30.763 2913 3.163 ... 27.521 32.947 37.000 21 220 982 2 2.934.. .. .-. .. .

24 » 51772 16.451 20.111 129.233 206.530 30.763 2.877 .. 3.163 . .. . .. 22.630 37.633 37.000 24.087 956 2 2.983... ... .. ...
28 » 51.772 16.451 19.775 129.233 211.932 30.763 2.856 3.163 4.682 28.506 29.486 37.000 29.121 780 2 2.934... ... ... .. . ...

8 mei 51772 16.451 19.775 129.233 215.366 30.763 2.856 .. 3.163 7.949 24.855 28.236 37.000 37.733 795 1 2.911... ... .. ... ...
12 » 151.772 16.451 19.775 129.233 214.402 30.763 2.935 ... 3.163 .. ... 8.273 24497 22.849 37.000 39.166 810 2 2.861... -_. ..
22 » 51.772 16.451 19.856 129.233 210.167 30.763 2.946 3.163 .-. .. 3.539 23.312 11.241 37.000 62.437 877 1 2.858... .. ... ... . .

29 » 51.772 16.451 19.856 129.233 204.733 30.763 2968 ... 3.163 . .. . .. 26.666 11.828 37.000 54.521 873 2 2.786.. . _. _ .. - .. ..
5 juni 51772 17.571 19.856 129.233 204.520 30.763 2.962 3.163 .-. .. . 27.398 24.739 37.000 50.799 880 2 2.786... . _. ... .. - .. ...

12 » 51.772 16.729 19.968 129.233 204.539 30.763 2.957 ... 3.163 .- . 25.415 12.909 37.000 63.275 953 1 2.785... .. ... _.-

19 » 51 772 16.729 19.968 129.233 204.932 30.763 2.937 3.163 ... . .. 24.182 13.677 37.000 66.039 895 2 2.562... ... . ..
26 » 51.772 16.729 19.968 129.233 204.932 30.763 2.943 3.163 ... .. 26.947 28.112 37.000 50.190 831 2 2.561... ... ... .. .. . .. .-

3 juli 51.772 16.729 22.021 129.233 201.602 30.763 2472 4.866 .. 26.622 30.588 37.000 49.401 850 1 2459... ... .. . ... . ..
10 » 51.772 16.151 21.306 125.714 207.040 26.407 2.580 4.866 ... ". 28.576 19.582 37.000 58451 877 1 2.548.. ... ... .. .. . ...

17 » 51.772 16.151 21.306 125.714 207.367 26407 2 784 4.866 ... 29.628 20.686 37.000 50.358 879 2 2.528... .. .. . ...
24 » 51.772 16.151 21.306 125.714 207.675 26407 2.838 .. 4.866 . .. . .. 28.657 15.813 37.000 56.338 854 2 2.341... ... .. .

31 » 51.772 16.151 19.889 125.714 210.953 26.407 2.865 ... 4.866 ... . .. 28.725 22.711 37.000 40.283 886 2 2.321... . _. ... ... . .. .. .-

7 augustus 51.772 16.151 19.889 125.714 211.186 26.407 2.895 ... 4.866 ... . .. 29.399 23.806 37.000 37.275 893 2 2.287... ... .. - .. . ..
11 » 51.772 16.151 20.197 125.714 '211.256 26407 2.908 4.866 ... ... 28.658 20.560 37.000 43.208 882 2 2.284... . - . .. _ ..

21 » 51772 16.151 19467 124.865 220.394 26407 849 2.858 ... 4.866 ._ . . .. ..- 6275 28.225 20.254 37.000 41.667 865 2 2.273... .. - .. .

28 » 51.772 16.151 19467 124.865 220.786 26407 849 2.938 ... 4.866 ... . .. . .. 6.275 31.821 19453 37.000 25.104 838 2 2.234... ..-

4 september 51.772 16.151 19467 124.865 215.003 26407 849 2.943 .. 4.866 ... ... .. . 29.677 18.968 37.000 33.145 893 2 2.227... ... ...

11 » 51.772 16492 19467 124.865 215.701 26.407 849 2.943 ... 4.866 _ .. .. ... 30.318 12.665 37.000 42.225 921 2 2.543.. .. . .. ...
18 » 51.772 16492 19467 124.865 216.960 26.407 849 2.956 ... 4.866 ... . .. ... 31.752 6.159 37.000 47.501 896 2 2461.. -
25 » 51.699 16492 19467 124.865 218466 26407 849 2.947 ... 4.866 .- . ... ... 34.629 6.529 37.000 44.021 873 1 2461.. .. . ..-

2 oktober 51.699 15.848 21 657 122.742 218.748 26.407 411 2.972 2.966 ... 4.866 .. . .. .. ... 30.671 6083 37.000 43.060 840 2 2461..
9 » 51 .670 15.848 21.657 118.660 217.759 27.368 411 2.972 2.974 4.866 ...

'" 33.012 6.786 37.000 41.395 891 1 2442... .. ...

16 » 51.670 15.848 21.657 118.660 218.108 27.368 411 2.972 2.971 ... 4.866 _ .. ... .. 33.020 4.812 37.000 42.919 987 2 2439... .--
23 » 51.627 15.848 20.684 118.660 219.985 27.368 411 2.972 2.959 4.866 _.- .. .. 401 34.879 2.384 37.000 43.187 940 2 2482... . ..
30 » 51.583 15.848 22.280 118.660 218.155 27.368 411 2.972 2.910 ... 4.866 ... _ . ..- 31735 8 37.000 46.793 862 2 2.523.. - ..

6 november 51 583 15.848 22.280 118.660 218.907 27.368 877 2.972 2.910 4.866 ... 30.813 8 37.000 49.635 862 1 2.518... .. . ..
10 » 51.507 15.848 ... 22.280 118.660 219.542 27.368 411 2.972 2.967 4.866 .. .. . 505 32.929 896 37.000 48.863 852 1 2.517

20 » 51464 15.848 ... 22.366 118.660 219.685 27.368 411 2.972 2.961 4.866 ... .. 31.381 2.759 37.000 50.375 817 2 2.511...

27 » 51464 15.734 ... 21.880 118.660 220.281 27.368 411 2.972 2.973 4.866 ... .. . 31315 5.207 37.000 41.750 799 1 2.499. ..

4 december 51464 15.734 - .. 21.199 118.660 221.639 27.368 411 2.972 2.967 4.866 ... ... .. 30481 6.641 37.000 45.725 841 2 2493... . ..
11 » 51464 15.734 ... 21.199 118.660 221.676 27.368 411 ... 2.972 2.912 4.866 ... .. ... 28.094 3.311 37.000 ... 49.973 825 2 2.457

18 » 51464 16.635 --. 20.809 118.660 221.765 27.368 ... 2.972 2.905 ... 4.866 ... ... 30.068 55 37.000 ... 57.783 830 2 2.446

2 » 51478 16.635 20.593 118.660 221.312 27.368 ... ... 2.972 2.436 .. 4.866 ... .. ... ... 28.517 7.812 37.000 ... 68.500 744 2 2.950

9 » 51478 16.635 20.593 118.660 221.886 27.368 2.972 2455 4.866 ... ... 33.152 6.304 37.000 ._- 66475 662 1 2.956...
2
2

1 Waarvan het kapitaal fr. 400 miljoen.

Geconso- Voorlopige Overheids- Gebouwen, Diversen TOTAAL
lideerde aanpassing fondsen materieel ACTiVA
vordering naar en
op de aanleiding meubelen
Staat van de wet

d.d.
3-7-1972

34.000 3.421 22.799 6.773 24.602 659.261

34.000 3421 22.799 6.773 26.827 651.758
34.000 3421 22.799 6.773 22.588 648.304
34.000 3421 22.799 6.773 23.273 642.658
34.000 3.421 26.163 8.137 29.401 618.108

34.000 3421 26.163 8.137 12.268 617.694
34.000 3421 26.167 8.137 15421 618.265
34.000 3421 26.167 8.137 17.836 624.364
34.000 3421 26.167 8.137 14.769 620421

34.000 3421 26.167 8.137 12.771 624.901
34.000 3421 26.167 8.137 13.518 622.645
34.000 3421 26.167 8.137 15.361 629401
34.000 3.234 26.167 8.137 18.193 687.053

34.000 3.234 26.167 8.137 16.663 678.003
34.000 3.234 26.167 8.137 16.703 676.416
34.000 3.234 26.167 8.137 16.887 671.687
34.000 3.234 26.167 8.137 16.257 673.986
34.000 3.234 26.167 8.137 18.823 688.817

34.000 3.234 26.167 8.137 17.259 697.656
34.000 3.234 26.167 8.137 23.706 699.196
34.000 3.234 26.167 8.137 18.710 695.864

34.000 3.234 26.167 8.137 25.363 689.516

34.000 3.234 26.167 8.137 19.814 694.796
34.000 3.234 26.167 8.137 19090 692.090
34.000 3.234 26.166 8.137 19.256 694.647

34.000 3.234 26.166 8.137 18.573 .695.256

34.000 3.234 26.166 8.137 25.535 703451
34.000 3.234 26.166 8.137 24.942 699.350
34.000 3.234 26.166 8.137 20.351 689.336
34.000 3.234 26.166 8.137 22.106 691.377
34.000 3.234 26.166 8.137 20.504 682.586

34.000 3.234 26.166 8.137 20454 681.533
34.000 3.234 26.166 8.137 21.522 684.924
34.000 3.234 26.166 8.137 21.156 696.883
34.000 3.234 26.166 8.137 24 312 686.677

34.000 3.234 26.166 8.137 29.255 685.027
34.000 3.234 26.166 8.137 22.150 682.723
34.000 3.234 26.166 8.137 22.719 684.661
34.000 3.232 26.166 8.137 25.252 688.359

34.000 3.232 26.166 8.137 26.275 686.243
34.000 3.231 26.166 8.137 28.230 685476
34.000 3.231 26.166 8.137 30.870 688.114
34.000 3.230 26.166 8.137 25.024 683.212
34.000 3.228 26.166 8.137 28.278 683.785

34.000 3.228 26.166 8.137 26.253 684.892
34.000 3.226 26.166 8.137 23.878 685.391
34.000 3.225 26.166 8.137 23478 686452
34.000 3.225 26.166 8.137 24.923 681.631

34.000 3.225 26.166 8.137 24.146 686.137
34.000 3.225 26.166 8.137 29.031 689.483
34.000 3.225 26.166 8.137 28.215 695.371
34.000 3.226 26.167 8.137 25.734 709.109
34.000 3.226 26.166 8.137 29.024 714.016



WEEKSTATEN IN HET « BELGISCH STAATSBLAD» GEPUBLICEERD IN 1989
(miljoenen franken) PASSIVA

Orderekening : Bankbiljetten Rekeningen-courant: Financiële , Inter- Europees Te leveren Ecu's Monetaire reserve: Te leveren vreemde Diversen Onbeschik- Kapitaal, TOTAAL DATA
Bestuur in omloop bijstands- nationaal Fonds valuta's en goud bare reserves PASSIVA
der Postchecks : Schatkist Banken Diverse akkoorden Monetair voor Europees Andere Belqië Groot- reserve en at-
Tegoeden Gewone in het rekeningen- Fonds : Monetaire Fonds hertogdom Europees Andere meerwaarde schrijvings-
voor rekening van rekening buitenland courant en Bijzondere Samen- voor Luxemburg Fonds op goud rekeningen 1

de Ministers van en inter- te betalen trekkings- werking: Monetaire voor

Onderwijs van de nationale waarden rechten, Financiering Samen- Monetaire
Gemeenschappen Instellingen, netto op zeer werking Samen-
(wet van 11·7-1973- gewone cumulatieve korte werking
onderwijswetgevingl rekeningen toewijzing termijn

12.539 416.972 8 6.904 20.709 3.602 23.611 137.955 ... ... . .. 6.790 19.911 - 22.799 659.261 2 Januari 1989

12.835 411.998 2.662 24.079 3.582 23.611 .. 137.311 ... ... . .. 5.200 20.516 - 22.799 651.758 9 »
12.694 407.611 21 1.835 16.535 3.577 23.611 ... 137.311 .. .. ... . .. 13.845 21.159 - 22.799 648.304 16 »
12.589 404.857 18 1.821 11.463 3.562 23.611 137.311 ... ... . .. 15.742 21.474 - 22.799 642.658 23 »
12.476 400.171 24 1.987 15.672 3.512 23.611 ... 137.311 ... . .. 1.368 8.284 - 26.168 618.108 30 »

12.357 403.684 16 2.624 10.963 3.500 23.611 137.311 ... ... ... . .. 409 9.408 - 26.168 617.694 6 februari

12.261 402.848 3 1.659 12.751 3.463 23.611 ... 137.311 ... .., ... 409 10.042 - 26.168 618.265 13 »
12.114 405.103 21 1.762 15.153 3.463 23.611 137.311 ... .00 235 11.537 - 26.168 624.364 20 »
12.015 403.208 3 2.348 12.483 3.455 23.611 ... 137.311 ... '00 .00 170 11.664 - 26.168 620.421 27 »

12.707 408.356 23 3.719 9.969 3.361 23.611 137.311 .. '00 ... '00 34 12.349 - 26.168 624.901 6 maart

12.403 408.782 22 1.522 9.112 3.308 23.611 137.311 ... ... . .. 21 12.788 - 26.168 622.645 13 »
12.148 411.139 8 2.677 12.447 2.824 23.611 ... 137.311 ... ... .. . 18 13.198 - 26.168 629.401 20 »
li.871 411.714 4 2.633 13.825 3.012 23.611 137.311 ... . .. ... . .. 11 13.957 54.807 26.168 687.053 24 »

11 542 409.364 10 2.282 10.119 3.021 23.611 ... 137.311 ." ... . .. ... ,10 11.300 54.807 26.168 678.003 3 april

11.386 411.593 6 2.013 8.225 2.998 23.611 ... 129.233 ... . .. 00 • 6.041 11.721 54.807 26.168 676.416 10 »
11.365 411.823 14 1.848 9.161 2.934 23.611 ... 129.233 .. , ... ... ... 10 12.078 54.807 26.168 671.687 17 »
11.239 412.366 18 2.227 10.194 2.983 23.611 .. 129.233 .. ... . .. . .. 9 12.370 54.807 26.168 673.986 24 »
10.936 418.865 11 2.134 13.352 2.934 23.611 ... 129.233 ... . .. . .. 4.680 13.022 54.807 26.168 688.817 28 »

10.858 425.528 12 3.429 10.144 2.911 23.611 ... 129.233 ... . .. 8.003 13.810 54.807 26.-168 697.656 8 mei

10.843 428.943 7 1.889 10.448 2.861 23.611 .. 129.233 . .. .. 6.998 14.231 54.807 26.168 699.196 12 »
10.766 431.237 13 3.386 7.181 2.858 23.611 129.233 ... ... . .. . .. 2.556 14.814 54.807 26.168 695.864 22 »

10.416 425.625 17 3.336 8.584 2.786 23.611 129.233 ... . .. ... 19 15.330 54.807 26.168 689.516 29 »

10.255 429.983 17 2.959 9.463 2.786 23.611 129.233 ... ... . .. ... 10 15.759 54.807 26.168 694.796 5 juni

10.068 428.458 12 1.807 8.790 2.785 23.611 ... 129.233 .. ... . .. ... 11 16.408 54.807 26.168 692.090 12 »

9.821 431.564 15 1.883 7.895 2.562 23.611 ... 129.233 ... ... . .. ... 17 16.892 54.807 26.168 694.647 19 »

9.789 432.570 22 1.984 7.039 2.561 23.611 ... 129.233 ... ... . .. ... 15 17.246 54.807 26.168 695.256 26 »

9.677 435.987 20 1.787 13.250 2.459 23.611 ... 129.233 ... . .. 14 16.115 54.807 26.168 703.451 3 juli

9.738 436.483 14 1.915 11.382 2.548 23.611 ... 125.714 ... . .. . .. 18 16.690 54.807 26.168 699.350 10 »

9.757 430.561 9 1.970 6.919 2.528 23.611 ... 125.714 ... ... ... .. . 18 17.031 54.807 26.168 689.336 17 »

9.670 429.059 16 1.880 10.392 2.341 23.611 ... 125.714 ... ... . .. ... 22 17.367 54.807 26.168 691.377 24 »

9.533 423.668 17 1.600 6.639 2.321 23.611 ·00 125.714 .. . .. 23 18.018 54.807 26.168 682.586 31 »

7.139 422.632 14 1.764 6.182 2.287 23.611 ... 125.714 .. ... .. . . .. 18 18.336 54.807 26.168 681.533 7 augustus

4.350 424.786 16 1.767 7.206 2.284 23.611 ... 125.714 ... 00 • ... ... 16 18.549 54.807 26.168 684.924 11 »

2.931 423.102 25 1.612 12.959 2.273 23.611 00. 125.714 ... ... 7.054 19.558 54.807 26.168 696.883 21 »

2.703 415.798 5 2.327 9.279 2.234 23.611 ... 125.714 .. . .. .. 7.070 19.664 54.807 26.168 686.677 28 »

2.647 421.489 10 2.017 7.899 2.227 23.611 ... 125.714 00. ... 875 20.210 54.807 26.168 685.027 4 september

2.613 418.669 9 3.055 6.547 2.543 23.611 ·00
125.714 ... ... .. 875 20.725 54.807 26.168 682.723 11 »

2.452 420.133 16 2.749 6.803 2.461 23.611 ... 125.714 ... 00' .00 .. 875 21.324 54.807 26.168 684.661 18 »

2.391 418.783 22 2.181 12.061 2.461 23.611 ... 125.714 ... ... . .. .. . 879 21.672 54.807 26.168 688.359 25 »

2.442 421.009 11 2.141 9.679 2.461 23.611 ... 125.714 .. ... .. . 3.343 17.299 54.807 26.168 686.243 2 oktober

2.373 421.773 7 2.042 12.025 2.442 23.611 ... 121.632 ... 00' .00 .. 3.344 17.625 54.807 26.168 685.476 9 »

2.329 421.498 11 2.580 13.999 2.439 23.611 ... 121.632 00 ... 00' ... 3.344 18.025 54.807 26.168 688.114 16 »

2.337 421.244 2 2.262 8.929 2.482 23.611 ... 121.632 ... .. '00 .. 3.759 18.316 54.807 26.168 683.212 23 »

2.212 419.046 2 2.004 12.061 2 523 23.611 ... 121.632 ... .. . .. 3.345 18.586 54.807 26.168 683.785 30 »

2.156 421.057 4 1.887 9.765 2.518 23.611 00' 121.632 ... ... . .. ... 3.837 19.606 54.807 26.168 684.892 6 november

3.785 423.135 8 1.499 8.393 2.517 23.611 ... 121.632 '00 ... 00' ... 3.898 19.723 54.807 26.168 685.391 10 »

3.664 424.067 19 2.397 7.303 2.511 23.611 00' 121.632 ... ... . .. ... 3.376 20.561 54.807 26.168 686.452 20 »

4.300 418.136 2 1.574 8.963 2.499 23.611 00' 121.632 ... ... . .. 3.376 20.863 54.807 26.168 681.631 27 »

3.919 423.163 25 2.041 7.295 2.493 23.611 00. 121.632 '00 ... ... ... 3.432 21.470 54.807 26.168 686.137 4 december

4.144 421.787 13 1.852 11.812 2.457 23.611 ... 121.632 . .. ... ... 3.429 21.915 54.807 26.168 689.483 11 »

4.136 428.346 11 1.862 10.982 2.446 23.611 ... 121.632 ... ... 00' 3.211 22.295 54.807 26.168 695.371 18 »

3.983 445.719 23 1.827 6.593 2.950 23.611 ... 121.632 ... ... . .. 3.217 22.562 54.807 26.168 709.109 22 »

4.237 442.541 3 2.133 11.220 2.95.') 23.611 00' 121.632 '00 ... ... 00 3.394 25.551 54.807 26.168 714.016 29 »





BIJLAGE 5

OPGAVE VAN DE OVERHEIDSFONDSEN DIE OP 31 DECEMBER 1989
DEEL UITMAAKTEN VAN DE PORTEFEUILLE VAN DE BANK

Overheidsfondsen en andere krachtens de statuten verworven effecten

7 pct.
7,39 pct.
7,16 pct.
7,52 pct.
7,35 pct.
7,86 pct.
7,42 pct.
8,18 pct.
7,76 pct.

Schatkistbons 1986/94.
Schatkistbons 1987/95 I.
Schatkistbons 1987/95 Il.
Schatkistbons 1988/96 I.
Schatkistbons 1988/96 Il.
Schatkistbons 1989/97 I.
Schatkistbons 1989/97 Il.
Schatkistbons 1989/97 III.
Schatkistbons 1989/97 IV.

12,75 pct. Belgische Lening 1983/91.
12-11,50 pct. Belgische Lening 1983/90/94.
11,25 pct.
11,75 pct.
12 pct.
11,75 pct.
11,50 pct.
11,50 pct.
10,75 pct.
9,75 pct.
8 pct.
8 pct.

8 pct.
7,75 pct.
8 pct.

8 pct.
8,25 pct.
4 pct.

4 pct.
13 pct.
11,50 pct.

11,50 pct.
9,50 pct.
8 pct.
2 pct.

2 pct.

2 pct.

2 pct.

2 pct.

2 pct.

Belgische Lening 1983/92.
Belgische Lening 1984/92.
Belgische Lening 1984/92.
Belgische Lening 1984/93.
Belgische Lening 1985/93.
Belgische Lening 1985/93 II.
Belgische Lening 1985/94.
Belgische Lening 1986/94.
Belgische Lening 1987/95.
Belgische Lening 1987/95 Il.
Belgische Lening 1988/96.
Belgische Lening 1988/96 Il.
Belgische Lening 1988/95.
Belgische Lening 1989/97.
Belgische Lening 1989/97.
Belgische Lotenlening 1941.
Oorlogsschade 1923.
Lening van het Wegenfonds 1983/91.
Lening van het Wegenfonds 1983/91.
Lening van het Wegenfonds 1985/93.
Lening van het Wegenfonds 1986/94.
Lening van het Wegenfonds 1987/95.
Nationale Stichting voor de Financiering van het Wetenschappelijk Onder-

zoek 1960/90 - 18 tranche.
Nationale Stichting voor de Financiering van het Wetenschappelijk Onder-

zoek 1961/91 - 28 tranche.
Nationale Stichting voor de Financiering van het Wetenschappelijk Onder-

zoek 1962/92 - 38 tranche.

Nationale Stichting voor de Financiering van het Wetenschappelijk Onder-
zoek 1963/93 - 48 tranche.

Nationale Stichting voor de Financiering van het Wetenschappelijk Onder-
zoek 1964/94 - 58 tranche.

Nationale Stichting voor de Financiering van het Wetenschappelijk Onder-
zoek 1965/95 - 68 tranche.

201



2 pct.

2 pct.

2 pct.

2 pct.

8,25 pct.
8 pct.
12 pct.
11 pct.

202

Nationale Stichting voor de Financiering van het Wetenschappelijk Onder-
zoek 1966/96 - 7e tranche.

Nationale Stichting voor de Financiering van het Wetenschappelijk Onder-
zoek 1967/97 - 8e tranche.

Nationale Stichting voor de Financiering van het Wetenschappelijk Onder-
zoek 1968/98 - ge tranche.

Nationale Stichting voor de Financiering van het Wetenschappelijk Onder-
zoek 1969/99 - lOe tranche.

Nationale Maatschappij voor Krediet aan de Nijverheid 1970/90.
Nationale Maatschappij voor Krediet aan de Nijverheid 1971/91.
Hulpfonds tot Financieel Herstel van de Gemeenten 1984/91.
Hulpfonds tot Financieel Herstel van de Gemeenten 1985/93.
Aandelen van de Belgische Maatschappij voor Internationale Investering.
Aandelen van de Nationale Maatschappij voor Krediet aan de Nijverheid.
Aandelen van de Nationale Investeringsmaatschappij.
Aandelen Interprofessionele Effectendeposito- en Girokas.
Aandelen van de Bank voor Internationale Betalingen.
Genotsaandelen van de Nationale Maatschappij der Belgische Spoor-

wegen.



LIJST VAN AFKORTINGEN

ASLK
BBP
BIB

BLEU
BNP
BRD

BRT
BTW
BVB
CBHK
CIK
EC
EEG
EFMS
EMS
HWI
HWWA
IMF
KB
KUL
MEZ

NBB
NILK
NIS
NKBK
NLM
NMH
NMKN
OESO
OKI

OPEC
Raad ECO/FIN
RIZIV

RTBF
RTT
RVA
SOR
SICAV

UCV

USAF

Algemene Spaar- en Lijfrentekas
Bruto Binnenlands Produkt
Bank voor Internationale Betalingen

Belgisch-Luxemburgse Economische Unie
Bruto Nationaal Produkt
Bondsrepubliek Duitsland

Belgische Radio en Televisie
Belasting over de toegevoegde waarde
Belgische Vereniging der Banken
Centraal, Bureau voor Hypothecair Krediet
Interprofessionele Effectendeposito- en Girokas
European Community
Europese Economische Gemeenschap
Europees Fonds voor Monetaire Samenwerking
Europees Monetair Stelsel
Herdiscontering- en Waarborginstituut
Hamburgisches Welt-Wirtschafts-Archiv
Internationaal Monetair Fonds
Koninklijk Besluit
Katholieke Universiteit te Leuven
Ministerie van Economische Zaken

Nationale Bank van België
Nationaal Instituut voor Landbouwkrediet
Nationaal Instituut voor de Statistiek
Nationale Kas voor Beroepskrediet
Nationale Landmaatschappij
Nationale Maatschappij voor de Huisvesting
Nationale Maatschappij voor Krediet aan de Nijverheid
Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling
Openbare Kredietinstellingen
Organisatie van Olie-exporterende Landen
Raad van Ministers van Economische Zaken en Financiën
Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering

Radio-Télévision Belge de la Communauté Française
Regie van Telegrafie en Telefonie
Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening
Special Drawing Rights (Bijzondere trekkingsrechten)
Société d'investissement à capital variable (Beleggingsmaat-

schappij met veranderlijk kapitaal)

Uitwisselingscentrum van te Verrekenen Verrichtingen van het
Belgisch Financieel Systeem

Uitgebreide structurele aanpassingsfaciliteit

203





INHOUD

Bladz.

VERSLAG UITGEBRACHT DOOR DE GOUVERNEUR IN NAAM VAN
DE REGENTENRAAD V

ECONOMISCHE EN FINANCIELE ONTWIKKELING _

HOOFDSTUK 1 : INTERNATIONALE OMGEVING 3

Groei, werkgelegenheid, prijzen 3

Nationaal economisch beleid 8

Betalingsbalans en wisselkoersen 10

Internationale samenwerking 13

HOOFDSTUK 2: BESTEDINGEN, PRODUKTIE EN WERKGELEGEN-
HEID 17

Bestedingen 17

Toegevoegde waarde van de verschillende bedrijfstakken 23

Arbeidsmarkt 27

HOOFDSTUK 3: PRIJZEN EN KOSTEN 35

Consumptieprijzen en andere deflatoren 35

Loonkosten en andere binnenlandse kostenbestanddelen 37

HOOFDSTUK 4: REKENING VAN DE GROTE BINNENLANDSE
SECTOREN 41

Synthese 41

Particulieren en vennootschappen 43

Overheid 55

HOOFDSTUK 5: BETALINGSBALANS VAN DE BELGISCH-LUXEM-
BURGSE ECONOMISCHE UNIE EN VALUTA-
MARKT 65

Synthese 65

Lopend verkeer 67

Kapitaalverkeer 70

Officiële betalingen 74

Valutamarkt 75

205



Bladz.

HOOFDSTUK 6: MONETAIR BELEID EN GELD- EN KAPITAAL-
MARKT 79

Monetair beleid 79

Geld- en kapitaalmarkt 84

STATISTISCHE BIJLAGE 93

LIJST VAN DE TABELLEN EN DE GRAFIEKEN 119

DE NATIONALE BANK VAN BELGIE ALS ONDERNEMING 123

SPECIFIEKE ACTIVITEITEN ALS CENTRALE BANK 125

DIENSTVERLENING AAN DERDEN 131

AANWENDING VAN BESCHIKBARE MIDDELEN 141

BEHEER EN TOEZICHT 147

JAARREKENING 157

TOELICHTING BIJ DE JAARREKENING 163

BALANS 165

Activa 165

Passiva 174

ORDEREKENINGEN 179

RESULTATENREKENING 181

Credit 181

Debet 183

VERSLAG VAN HET COLLEGE DER CENSOREN 189

BIJLAGEN 195

LIJST VAN AFKORTINGEN 203

206



DRUKKERIJ

VAN DE NATIONALE BANK VAN BELGIE

DE BERLAIMONTLAAN 5 - 1000 BRUSSEL

DE DEPARTEMENTSCHEF

J. VAN DROOGENBROECK


