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Industrielanden

Internationale omgeving

De economische expansie heeft zich in 1990nog voortgezet. Zo zou
de groei voor het geheel van de lid-staten van de Organisatie voor
Economische Samenwerking en Ontwikkelinq zowat 2,8 pct. hebben
bereikt, iets minder dan de 3,4 pct. van het voorgaande jaar.

Nochtans is het algemene economische klimaat tijdens het afgelopen
jaar in vele opzichten minder rooskleurig geworden. Het eonjunctuurver-
loop vertoonde in een groot deel van de geïndustrialiseerde wereld duide-
lijke tekenen van verzwakking; de Golfcrisis versterkte de inflatoire druk
en vergrootte de onzekerheid, met alle mogelijke gevolgen van dien voor
het gedrag van de economische subjecten; het financiële bestel werd
overal op de proef gesteld - in bepaalde grote landen vertoonden de
financiële instellingen zelfs verontrustende zwakheden -, terwijl de proble-
men van de ontwikkelingslanden nog acuter werden en de moeitijkheden
rond de overgang van de landen van Centraal- en Oost-Europa naar een
markteconomie duidelijker tot uiting kwamen.

In deze context bleef de globale activiteitsverzwakking al bij al relatief
beperkt. In bepaalde delen van de geïndustrialiseerde wereld werd zelfs
een aanmerkelijke groei opgetekend. In Japan deed zich immers, een
opleving voor dank zij het dynamisme van de binnenlandse bestedingen
en in Europa kon de groei in stand worden gehouden door de impuls die
uitging van het versnelde herenigingsproces van Duitsland. Deze ontwikke-
lingen hadden een remmend effect op de recessie die zich aftekende in
de landen waar de autoriteiten reeds enige tijd het gevaar voor een
oververhitting met alle macht trachtten tegen te gaan, namelijk Canada,
het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten. De expansie van de
werkgelegenheid vertraagde, maar bleef nochtans voldoende krachtig om
de aanwas van de beroepsbevolking op te vangen; het werkloosheidscijfer
liet nog een lichte daling zien op het Europese vasteland - ofschoon het
er hoog bleef - alsmede in Japan, maar in de Verenigde Staten en in
het Verenigd Koninkrijk begon het opnieuw te stijgen.

De conjunctuurontwikketinçen in de belangrijkste landen groeiden dus
verder uit elkaar en hebben aldus bijgedragen tot het verder wegwerken
van de grote internationale onevenwichtigheden in de betalingsbalansen.
Het lopende tekort in de Verenigde Staten slonk, met name wegens het
gunstige volumeverloop van de buitenlandse handel, terwijl het lopende
overschot van Duitsland voor het eerst sedert meer dan tien jaar een daling
te zien gaf en dat van Japan - dat overigens met een forse verslechtering
van de ruilvoet af te rekenen had - zijn neerwaartse tendens voortzette
en, in dollars uitgedrukt, nog slechts de helft van het in 1987 opgetekende
recordbedrag bereikte.
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De wisselkoersschommelingen verliepen evenwel niet parallel met deze
ontwikkelingen in de balansen van het lopende betalingsverkeer; ze waren
veeleer de weerspiegeling van de oriënteringen van de monetaire politiek
in de bewuste landen. De dollar ging het hele jaar lang achteruit tegenover
de Duitse mark en, in het kielzog van deze laatste, tegenover de meeste
Europese valuta's; vanaf de maand mei was dat ook het geval ten opzichte
van de yen.

De geleidelijke versoepeling van het Amerikaanse monetaire beleid
werd in 1990 voortgezet, eerst voorzichtig, maar met meer vastberaden-
heid in het laatste kwartaal van het jaar, toen de recessiesignalen zich
gingen vermenigvuldigen; in Japan daarentegen werd de monetaire poli-
tiek in verscheidene fasen verder verstrakt; de eind 1989 in Duitsland
bereikte graad van monetaire restrictie bleef gedurende het grootste ge-
deelte van het jaar gehandhaafd en werd vanaf november nog opgevoerd.
Als gevolg daarvan verdween het ecart tussen de korte-rentetarieven, dat
in 1989 voor de Amerikaanse valuta gunstig was geweest, vanaf het begin
van het jaar tegenover de Duitse mark en tijdens de tweede jaarhelft ten
opzichte van de yen; in het laatste kwartaal werd het tegenover deze beide
valuta's zelfs duidelijk negatief

De ongelijke conjunctuur- en wisselkoersontwikkelingen hadden tot
gevolg dat de resultaten inzake de inflatie nog sterker van elkaar zijn gaan
afwijken. Overal nam de druk van de interne oorzaken van de inflatie toe,
onder meer wegens de versnelde loonstijgingen. In de Verenigde Staten
werd de eruit voortvloeiende verzwaring van de binnenlandse kosten
echter nog verergerd door de produktiviteitsdaling ten gevolge van de
plotselinge economische-groeivertraging; in Duitsland daarentegen bleef
de produktiviteitstoename aanzienlijk, terwijl ze in Japan zelfs nog versnel-
de. In de landen waar de valuta er het sterkst op vooruitging, heeft de
stijging van de wisselkoers bovendien, via het gunstige verloop van de
invoerprijzen, de interne inflatie gedeeltelijk geneutraliseerd; zij zorgde
vooral voor een forse matiging van de weerslag die de prijsstijging voor
de aardolieprodukten na het uitbreken van de Golfcrisis op de binnenland-
se prijzen had.

Ingevolge deze crisis, die in augustus 1990uitbrak, zijn de problemen Golfcrisis

eigen aan het optreden van een (( olieschok )) opnieuwopgedoken; die
schok zou, naar het voorbeeld van de twee voorgaande, aanleiding kunnen
geven tot een beslag op het beschikbare inkomen van de energie-importe-
rende landen - een onvermijdelijke uitwerking van de verslechtering van
hun ruilvoet -, alsook tot een vertraging van de groei en een opflakkering
van de inflatie.

Tot nog toe heeft de mechanische weerslag van de prijsstijging voor
aardolie zich in de industrielanden enkel in het beloop van de verbruikers-
prijzen tijdens de laatste maanden van het jaar weerspiegeld. De crisis is
echter nog te recent opdat haar meer diffuse en trager uitdijende effecten
op de groei en op de afgeleide vorming van prijzen en kosten reeds
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zichtbaar zouden zijn. Die effecten zullen zich pas in 1991 ten volle laten
gevoelen, maar naar alle waarschijnlijkheid zullen zij heel wat minder
uitgesproken zijn dan ten tijde van de twee voorgaande schokken. De
westerse economieën zijn sindsdien immers minder kwetsbaar geworden:
hun energieverbruik per eenheid produkt is fors gedaald en, wat de invoer
van gas en aardolie betreft, is hun graad van afhankelijkheid eveneens
teruggelopen. Vertrekkend van de hypothesen die men op grond van het
aan het einde van het jaar op de oliemerkten bereikte evenwicht lijkt te
mogen maken, zou de stijgIng van de aardolieprijzen bovendien heel wat
geringer uitval/en dan in 1973-1974 of in 1979-1981, te meer omdat zij in
tal van industrielanden, meer bepaald in de Europese Economische Ge-
meenschap en in Japan, door de dollardaling zal worden geremd. In de
veronderstelling dat gemiddeld over 1991 een prijs van 27 dollar per vat
zou gelden, zou de olieschok voor de Europese economieën aldus beperkt
blijven tot een beslag van slechts zowat 0,3 pct. op het nationale produkt,
tien keer minder dan bij elk van de twee vorige crises.

Voor de westerse economieën zou de verslechtering van de functione-
ringsvoorwaarden dus op verre na niet zo ernstig zijn als ten tijde van de
twee vorige schokken.

Daarentegen blijft de Golfcrisis, door de grotere onzekerheid die ze
heeft veroorzaakt, een bedreiging voor de nabije toekomst. De wispelturi-
ge, voornamelijk speculatieve schommelingen die vanaf de maand augus-
tus de prijzen op de oliemarkten kenmerkten, zijn daar een duidelijk bewijs
van. Wat de toekomst betreft, mag het gevaar voor nog forsere schomme-
lingen van de aardolieprijzen niet volledig worden genegeerd, noch in de
vorm van stijgingen - indien een gedeelte van het thans draaiende
produktie-apparaat ingevolge het gewapende conflict zou worden uitge-
schakeld - noch van dalingen - in geval van een afdoende oplossing van
het conflict. Indien zij lang zou aanhouden, zou een dergelijke onzekerheid
vanzelfsprekend de algemene macro-economische effecten van de werkelij-
ke stijging van de energieprijzen fors kunnen versterken, al was het maar
door haar negatieve invloed op het vertrouwen van de belangrijkste econo-
mische subjecten.

In dergelijk geval verhoogt die onzekerheid overigens de noodzaak
voor de economische-beleidsvoerders om dat beleid bij te sturen, in het
licht van de lessen die uit de twee voorgaande olieschokken konden
worden getrokken. Zij kunnen er geen twijfelover laten bestaan dat de
gevolgen van de stijging van de energieprijzen beperkt moeten blijven tot
hun tijdelijke ((mechenische » weerslag. Elke verdere uitzeeiinç zou de
structurele tunctionerinçsvoorweerden van de economieën aantasten. Af-
gezien van kortstondige sprongen, zal men dus de realiteit van de prijzen
in acht moeten nemen en er moeten voor zorgen dat de gestegen energie-
kosten integraal en snel ten laste van de uiteindelijke verbruikers komen;
dit behelst onder meer dat de overheid geen maatregelen neemt die de
gevolgen van de prijsstijging afwentelen op de begrotingen, die aldus
zouden worden belast.
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Het economische beleid in zijn geheel zal er vooral op gericht dienen
te zijn absoluut te verhinderen dat een kosten- en prijzenspiraal op gang
zou komen. De ervaring heeft geleerd hoezeer dergelijke kettingreacties,
met hun negatief effect op de rendabiliteit en het concurrentievermogen
van de bedrijven, de aanbodvoorwaarden van de economie schaden en
leiden tot zware sociale kosten in termen van investeringen, groei en
arbeidsplaatsen.

Het succes van deze politiek zalongetwijfeld voor een groot deel
afhankelijk zijn van het handhaven van een relatief restrictief monetair
beleid. Maar de druk die aldus op de monetaire politiek wordt geplaatst,
zal heel wat minder zwaar zijn daar waar een afdoende sociale consensus
en een efficiënt inkomensbeleid het mogelijk maken de verarming die de
ruilvoetverslechtering inhoudt, optimaalover de economische subjecten te
spreiden.

Het voeren van een dergelijk beleid - gericht op de stabiliteit en het
op middellange termijn vrijwaren van de fundamentele voorwaarden voor
een goed functioneren van de westerse economieën - is des te noodza-
kelijker, maar wellicht ook delikater, omdat de Golfcrisis een supplementai-
re oorzaak was van kwetsbaarheid van het financiële bestel in sommige
van die landen.

Na het losbarsten van de crisis, gingen de aandelenkoersen op alle
beurzen onmiddellijk dalen. In Japan, waar deze beweging zich entte op
een reeds aangevangen correctie van de voordien wellicht te fel opgedre-
ven beurskoersen, was de terugval aanzienlijk; bovendien vereraorde hij
sterk de kwetsbaarheid van de financiële sector, omdat hij de niet-gereali-
seerde meerwaarden die de Japanse banken gedeeltelijk in hun eigen
vermogen opnemen, fors verminderde. In de meeste westerse landen was
de toestand van de financiële instellingen overigens weinig comfortabel,
onder meer wegens de reeds sedert verscheidenejaren duidelijke aanscher-
ping van de concurrentievoorwaarden. In landen waar de economische
groeivertraging het meest uitgesproken was, bijzonderlijk in de Verenigde
Staten, werden de structurele problemen echter fors verscherpt door de
verslechtering van de financiële toestand van belangrijke debiteurs of van
de kwaliteit van sommige - meer bepaald hypothecaire - vorderingen.
De positie van de Amerikaanse spaarbanken, die reeds sinds 1988 in crisis
verkeren, takelde verder af, terwijl de rendebititeit van de banken proble-
matisch werd.

De Golfcrisis had ook een lichte verslechtering van de situatie in de
ontwikkelingslanden, en meer bepaald in de armste onder hen, tot gevolg.
Na gedurende twee jaar te zijn gestabiliseerd, begon hun uitstaande
schuld, uitgedrukt in een weliswaar fors gedeprecieerde dollar, opnieuw te
stijgen. Het plen-Bredv, dat een verlichting van deze schuld beoogt, kreeg
in een bepaald aantal landen die onder zware schulden gebukt gaan
(Mexico, de Filippijnen, Venezuela), in 1990zijn eerste concrete toepassin-
gen. Om de financiering van de specifieke behoeften in de (( frontlijn-
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staten )), die het zwaarst door de gebeurtenissen in het Midden-Oosten
worden getroffen, te organiseren, hebben de Verenigde Staten samen met
onder andere Arabische landen uit de Golf en alle lid-staten van de
Europese Economische Gemeenschap, een (( Financiële Coördinatiegroep

van de Goltcrisis » in het leven geroepen.

Bovenop deze behoeften kwamen in 7990 nog de veel recentere, maar
daarom niet minder omvangrijke noden van de landen van Centraal- en
Oost-Europa. De kosten maar ook de moeilijkheden die met de overgang

van deze voorheen centraal geleide planeconomieën naar een systeem van
markteconomie gepaard gaan, zijn duidelijker geworden. De ervaring in
verband met het versnelde herenigingsproces van Duitsland heeft klaar

aangetoond dat deze lasten zwaar zullen zijn.

De reeds op 7 juli 7990 - nog vóór de politieke eenmaking op

3 oktober - tot stand gebrachte monetaire, economische en sociale unie
heeft de bakens uitgezet voor de grondige hervorming van de economie
in de voormalige DDR, door de belangrijkste wetten die het economische

leven in de BRD regelen tot dat grondgebied uit te breiden, door er de
Deutsche Mark in te voeren en door het voormalige DDR-gebied te doen
ressorteren onder de daartoe uitgebreide bevoegdheid van de Bundesbank,

alsook door te zorgen voor sociale correcties, met name in het vlak van
de werkloosheid, die de weerslag van het overschakelen op de markteco-
nomie kunnen milderen. De kosten van deze maatregelen verklaren groten-

deels de omslag, ten belope van meer dan 3 pct. van het bruto nationale
produkt, in het Duitse begrotingssaldo van 7990, en dit terwijl nog maar
pas een begin is gemaakt met de grondige herstructurering van het

produktie-apparaat en de infrastructuur.

De overige landen van Centraal- en Oost-Europa genieten niet het

voordeel een reeds bestaand politiek, wetgevend en monetair model zon-
der meer te kunnen overnemen; zij· kunnen evenmin terugvallen op een
zeer ruime sociale en budgettaire solidariteit. In die landen is derhalve

minder vooruitgang geboekt dan verhoopt, te meer daar het economische
klimaat er fel is ondermijnd door de complete ontwrichting van de buiten-
landse handel in het kader van de Comecon. Een belangrijk afnemer, te

weten de voormalige DDR, heeft nagenoeg volledig afgehaakt wegens de
aantrekkingskracht van de westerse produkten. Bovendien zullen de olie-
Ievetinçen uit de USSR, waar de economische situatie blijkbaar ook al fel

is verslechterd, niet langer tegen de voordien toegepaste, gunstige voor-
waarden kunnen worden vereffend, maar wel tegen de marktprijzen, die
door de Golfcrisis zijn opgedreven.

De vereiste Inspanningen zijn derhalve Immens; noodzakelijkerwijze
zullen zi] grotendeels binnen de bewuste landen zelf rnaeten worden
geleverd. Zij lijken echter In het gedrang te komen als er geen omvangrijke

buitenlandse kapitalen worden gemobtliseerd en er geen doorslaggevende
internetioneet gecoördineerde steun wordt verleend. In 7990 heeft die
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alvast niet ontbroken: er werd concrete en directe hulp geboden, met
name door de Europese Economische Gemeenschap. In mei werd de
Europese Bank voor Wederopbouwen Ontwikkeling opgericht, die in het
voorjaar van 1991 operationeel zal zijn en tot doel heeft, via leningen en
het nemen van participaties, de overgang van die landen naar een markt-
economie te bevorderen.

De behoefte aan financieringsmiddelen zal dus fors toenemen in de
wereld en het mobiliseren van de langs al/e - zowel particuliere als
openbare - kanalen beschikbare spaargelden zalongetwijfeld een van de
voornaamste uitdagingen van de nabije toekomst zijn. Die spaargelden
moeten bovendien ook nog toereikend zijn. In 1990 had men echter,
bovenop de traditionele bezorgdheid over de omvang van het saldo van
de financiële rekeningen van de gezinnen en de bedrijven, onder meer
wegens de ontoereikendheid van het gezinssparen in een groot aantal
industrielanden, af te rekenen met de onderbreking, en zelfs het omslaan,
van de inspanningen tot verkleining van de overheidstekorten in het geheel
van de lid-staten van de Organisatie voor Economische Samenwerking en
Ontwikkeling.

Dit verschijnsel is in zeer ruime mate te wijten aan de ommekeer in
de begrotingstoestand van Duitsland en aan de weerslag van de recessie
op het Amerikaanse budget. Een hervatting van het beleid tot consolide-
ring van de overheidsbegrotingen zou nochtans vast en zeker de meest
geschikte weg zijn om het algemene spaarpeil op te trekken. In de nieuwe,
door de Golfcrisis tot stand gekomen context zou zij bovendien een nuttige
bijdrage leveren aan de bestrijding van de inflatie, een taak die, zoals het
Duitse voorbeeld lijkt aan te tonen, anders uitsluitend op het monetaire
beleid dreigt terecht te komen.

De mark was zeer stevig tegenover derde valuta's, meer bepaald de
dol/ar, maar dat was niet het geval voor zijn positie binnen het wisselkoers-
mechanisme van het Europees Monetair Stelsel. Na de herschikking op
8 januari - die beperkt bleef tot een verlaging met 3,7 pct. van de
spilkoersen van de lire en het opnemen van de Italiaanse munt in de enge
schommelingsmarge van 2,25 pct. - verdwenen de spanningen binnen
het Stelsel, en ging de mark verzwakken omdat er een zekere onrust
heerste ten aanzien van de financiële gevolgen van de Duitse eenmaking.

Het grootste gedeelte van het afgelopen jaar was dus gekenmerkt
door een vrijwel algemene hergroepering van de wisselkoersen binnen de
beperkte afwijkingsmarge van het wisselkoersarrangement van het Euro-
pees Monetair Stelsel. Dit kwam vooral ten goede aan de valuta's, zoals
de Belgische frank, van de landen waarvan de valutapolitiek bijzonder
geloofwaardig overkwam. De lire vormde tijdelijk een uitzondering op deze
hergroepering; na de herschikking werd zij ondersteund door het hoge
rentepeil in Italië en pas na het uitbreken van de Golfcrisis, waarvan de
gevolgen voor de Italiaanse economie zich erg schadelijk lieten aanzien,
sloot ze zich bij het geheel van de overige valuta's aan.
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Met schommelingsmarges van 6 pct. is het pond sterling op 8 okto-
ber tot het wisselkoersmechanisme van het Europees Monetair Stelsel
toegetreden.

In de loop van de maand november leidde de verstrakking van het
Duitse monetaire beleid tot een zekere versteviging van de mark en een
geringere convergentie van de valuta's. Het jaar werd evenwel afgesloten

zonder hevige spanningen binnen het Stelsel, dat met zijn uitbreidino tot
de Britse munt een stap voorwaarts zette in de eerste fase van het proces
dat moet leiden naar de Europese Economische en Monetaire Unie.

Overeenkomstig de in juni 1989 door de Raad in Madrid genomen
beslissingen, is die eerste fase 1 juli 1990 ingegaan, samen met het van
kracht worden van de volledige liberalisering van het kapitaalverkeer in

acht van de twaalf EEG-landen. Zij werd voorafgegaan, in maart, door
twee handelingen van de Raad van de Gemeenschappen, die strekten,
enerzijds, tot het instellen, door de Raad, van procedures met betrekking

tot het multilaterale toezicht op het economische beleid in de respectieve
landen, teneinde de geleidelijke convergentie ervan te bewerkstelligen en,
anderzijds, tot hechtere samenwerking tussen de centrale banken en

nauwere coördinatie van de monetaire politiek in de verschillende landen.
In dit kader rondde het Comité van Presidenten van de Centrale Banken
in juni de herziening van zijn structuren en werkmethodes af. Het werkte

een nieuw huishoudelijk reglement uit; zo werd bepaald dat het Comité
van Prestdenten wordt bijgestaan door een Comité van Plaatsvervangers
en drie Subcomités. respectievelijk belast met het valutabeleid, de mone-

taire politiek en het banktoezicht. Er is bovendien een Economische Cel
in het leven geroepen, die de werkzaamheden van de Prestdenten analy-
tische ondersteuning moet verlenen.

Tijdens deze eerste fase kreeg het plan voor een Economische en
Monetaire Unie een nieuwe betekenis toen de Raad in Dublin besliste,
paraI/el met de intergouvernementele Conferentie met betrekking tot deze

Unie, een Conferentie over de Politieke Unie bijeen te roepen. Beide
conferenties werden op 15 december in Rome plechtig geopend. Zij had-
den tot doel de lid-staten een herziening van het Verdrag van Rome ter

ratificatie voor te leggen, teneinde de politieke, economische en monetaire
dimensies van de Gemeenschap te verstevigen.

De voorbereidende werkzaamheden voor deze conferenties gaven het
plan voor een Economische en Monetaire Unie overigens een nieuwe
impuls en maakten het mogelijk de contouren ervan te verduidelijken. Zij

werden op actieve wijze geleid door de bevoegde organen van de Gemeen-
schap, meer bepaald het Monetair Comité en het Comité ven Presidenten.
Zo keurde dit laatste in november een voorstel goed inzake de statuten

van het (( Europees Stelsel van Centrale Banken en van de Europese

Centrale Bank », statuten die de werking van de toekomst/ge monetaire
instelling van de Gemeenschap moeten regelen; dit voorstel werd aan de
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Voorzitter van de Raad van de Europese Gemeenschappen meegedeeld en
maakt deel uit van de basisdocumenten van de intergouvernementele
Conferentie.

Dank zij dit voorbereidende werk konden ook de principes en de
modaliteiten van de Economische en Monetaire Unie nader worden gedefi-
nieerd. De in oktober in Rome bijeengekomen Europese Raad stelde

1januari 1994 voorop als datum voor het ingaan van de tweede fase, voor
zover het programma betreffende de eengemaakte markt is voltooid, de
wijzigingen aan het Verdrag van Rome zijn goedgekeurd en bekrachtigd

en sommige van de nieuwe bepalingen, in het bijzonder die met betrekking
tot de onafhankelijkheid van de leden van de nieuwe monetaire instelling
en het bannen van de monetaire financiering van de begrotingstekorten,

effectief zijn toegepast of een begin van tenuitvoerlegging hebben gekre-
gen. Hij maakte tevens bekend dat de oprichting van de nieuwe monetaire
instelling van de Gemeenschap de voornaamste opgave zou zijn tijdens die

tweede fase.

Ten slotte heeft de Raad in oktober ook de procedure geschetst die

zou moeten worden gevolgd voor de overgang naar de derde - meest
belangrijke - fase van de Economische en Monetaire Unie. Het is in dit
opzicht duidelijk dat de aspecten met betrekking tot de Economische Unie

zul/en moeten worden uitgewerkt en dat de criteria waaraan absoluut moet
zijn voldaan vooraleer tot deze laatste fase kan worden overgegaan, zullen
moeten worden gedefinieerd. Deze derde fase zal uiteraard een vergaande

convergentie vereisen van de belangrijkste economische parameters, met
name inzake de inflatie. Voor de economieën die zullen hebben afgezien
van de wijziging van de wisselkoersen als instrument van aanpassing,

zullen een hoge graad van flexibiliteit van de markten, meer bepaald die
voor de produktiefactoren, alsook ruime manoeuvreermarges in de begro-
tingspolitiek vereist zijn om structurele distorsies te verhelpen. De institu-
tionele regelingen voor de effectieve verwezenlijking van de derde fase
zullen dus nauwkeurig en stringent dienen te zijn. In de mate dat zij
concreet gestalte geven aan de hoogste graad van communautaire ambitie,

zouden zij de goedkeuring van alle lid-staten moeten wegdragen, al wor-
den daarbij modaliteiten aanvaard die elke lid-staat de mogelijkheid bieden
zelf zijn graad van participatie te bepalen, afhankelijk van zijn vorderingen

op de weg naar convergentie.

Economische ontwikkeling in België

Niettegenstaande de internationale omstandigheden minder gunstig
waren dan tijdens de voorgaande twee jaren, heeft de Belgische economie
in 1990 haar vorige goede macro-economische prestaties grotendeels

bevestigd.
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Economische
groei en
werkgelegenheid

De activiteit groeide in het nog steeds krachtige tempo van zowat
3,7 pct., een percentage dat nauwelijks lager ligt dan in 1989, en dat
opnieuw het groeicijfer voor de gezamenlijke Europese Economische Ge-

meenschap ruimschoots overtreft.

De conjunctuurverzwakking die het merendeel van de voornaamste

Europese landen al in 1989 trot, liet zich niettemin ook in de Belgische
economie gevoelen, meer bepaald via de gelijktijdige vertraging van het
expansietempo van de uitvoer. De ecoriomische verslapping trad hier

evenwel later op, en was wellicht ook minder ingrijpend. Die afwijkende
ontwikkeling vloeide hoofdzakelijk voort uit het feit dat het activiteitsver-
loop werd geschraagd door de opgang van de belangrijkste binnenlandse

bestedingscategorieën, die vooral tijdens het eerste halfjaar nog zeer fors
was.

Het particuliere verbruik, dat werd gedragen door een nog krachtige
groei van het beschikbare inkomen en door een verlaging van de spaarquo-
te van de gezinnen, ging er - met bijna 4 pct. - nog sterker op vooruit

dan in 1989: vooral de aankoop van goederen nam een hoge vlucht, met
name tijdens de eerste helft van het jaar. Ook de bedrijfsinvesteringen
bleven aanzienlijk toenemen - met circa 9 pct. -, al werd het uitzonder-

lijke groeitempo van de twee voorgaande jaren niet meer bereikt; inzake
de produktieve investeringen, klom België aldus opnieuw op tot ongeveer
hetzelfde niveau als dat van zijn belangrijkste Europese partners. De vraag

naar woningen daarentegen liep in 1990 duidelijk terug, maar de activiteit,
die de vraag met enige vertraging volgt wegens de tijd die nodig is om
bouwwerken te voltooien, liet nog een stijging zien. De bij de aanvang van
het jaar aldus ten opzichte van de meeste industrielanden ontstane con-
junctuurkloot. sorteerde heel normaal haar effect op het beloop van de
invoer: deze laatste nam in die periode veel sterker toe dan de uitvoer.

Aan het einde van het jaar deed zich echter een duidelijke ombuiging
voor: de geleidelijke vertraging van de binnenlandse bestedingen drukte
de expansie van de invoer, terwijl de Duitse eenmaking de leveringen aan

het buitenland stilaan mee omhoog trok. AI bij al zou de netto-uitvoer het
groeipercentage van het nationale produkt in 1990 weinig hebben beïn-
vloed.

Het algemene activiteitspeil weerspiegelend, bleef de creatie van ar-
beidsplaatsen in 1990 aanzienlijk: zo'n 36.000 eenheden in de bedrijven,
waarvan 9.000 in de industrie, die aldus haar personeelsbestand, na een

langdurige inkrimping, voor het tweede jaar in successie zag aangroeien.
Dientengevolge bleef de werkloosheid slinken, zij het in een duidelijk
vertraagd tempo: volgens de Europese gestandardiseerde gegevens is het

werkloosheidscijfer, als jaargemiddelde, teruggelopen van 8,5 tot 8, 1 pct.,
een percentage dat iets onder het communautaire gemiddelde blijft. Deze
verbetering van d~ jaarcijfers was nochtans grotendeels reeds aan het

begin van het jaar een feit; het verloop tijdens het jesr was veeleer
gekenmerkt door een stebiliserinç van het werkloosheidspercentage. Waar-
schijnlijk bereikte het in het tweede kwartaal zelfs een conjunctoreet
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dieptepunt; nadien ging het opnieuw lichtjes oplopen, doordat het aantal
personen dat minder dan eenjaar werkloos was - meer bepaald jongeren
op zoek naar een eerste betrekking - opnieuw begon te stijgen.

De Golfcrisis had in 1990 weliswaar nauwelijks enige invloed van Prijzen

betekenis op het activiteits- of werkgelegenheidsverloop, maar de ontwik-
kelingen in het vlak van de prijzen droegen duidelijker het stempel van de
hevige schommelingen van de aardolieprijzen.

De inflatie kon niettemin in de hand worden gehouden, hoofdzakelijk
omdat zij in hoge mate mede door de aanhoudende waardevermeerdering
van de nationale valuta in de loop van het jaar werd getemperd: ondanks
het duurder worden van de aardolieprodukten, liepen de invoerprijzen met
zowat 0,7 pct. terug. In het eerste halfjaar versterkte de stevige positie
van de frank aldus het effect van de gedaalde energieprijzen en tussen
december 1989 en juli 1990werd het inflatiecijfer op jaarbasis van 3,6 tot
3 pct. teruggeschroefd. Vanaf augustus remde de zwakheid van de dollar
de weerslag van de gestegen internationale prijsnoteringen voor aardolie
af; die stijging wordt volgens de bepalingen van het tussen de Staat en
de Belgische Petroleumfederatie afgesloten ((programma-akkoord )) in het
indexcijfer van de consumptieprijzen doorberekend. Het inflatietempo is
dan gaan versnellen tot een maximum van 4,3 pct. in oktober; in decem-
ber was het opnieuw gedaald tot 3,5 pct., iets minder dan in de overeen-
stemmende maand van 1989. Als jaargemiddelde beliep de opgang even-
eens 3,5 pct., wat neerkomt op een slechts zeer geringe versnelling
tegenover 1989. De prijsontwikkeling verliep aldus paraI/el aan die in de
Europese landen met een lage inflatie. Ze viel aanmerkelijk gunstiger uit
dan in het geheel van de Europese Economische Gemeenschap, niettegen-
staande België gevoeliger is voor veranderingen in de energieprijzen.

De stevige positie van de frank maakte het eveneens mogelijk groten-
deels de ruilvoetverslechtering goed te maken die, anders, door het ver-
loop van de aardolieprijzen zou zijn teweeggebracht. Het overschot van de
Belgisch-Luxemburgse Economische Unie in het lopende verkeer met het
buitenland stabiliseerde zich op zowat 145 miljard, en verzekerde de Unie
verder een benijdenswaardige plaats tussen de enkele Europese landen
- Duitsland, Nederland, Ierland - die zich reeds verscheidene jaren in
een comfortabele positie tegenover het buitenland bevinden.

Lopend verkeer
met het
buitenland

De stabilisering van het lopende overschot vloeit ten dele voort uit de
wel/icht uitzonderlijke - toename van het surplus bij de arbitragever-

richtingen op goederen, met name wegens de verruiming van de in
franken uitgedrukte winstmarge van de ingezeten arbitrageanten. Zij toont
vooral aan dat de nationale producenten hun stevige positie op de binnen-
landse markt en bij de uitvoer hebben weten te handhaven; de negatieve
weerslag die de conjunctuurkloof in het voordeel van de Belgische econo-
mie en ook de verzwaring, aan het einde van het jaar, van de aardoliereke-
ning met zowat 25 miljard op het saldo van het handelsverkeer met het
buitenland hadden, kon aldus worden gemilderd.
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Loonkosten-
dispariteit

Deze positieve ontwikkeling kon zich bovendien voltrekken ofschoon
een van de belangrijkste, en wellicht ook de makkelijkst kwantificeerbare,
onder de diverse factoren - prijzen, kosten, produktenaanbod, ... - die
de concurrentiepositie van de nationale ondernemingen bepalen, namelijk
de loonkostendispariteit, zich niet meer in een voor de Belgische onderne-
mingen gunstige zin heeft ontwikkeld. De loonsverhogingen zijn in België
immers tot 5,7 pct. opgelopen; bij de zeven belangrijkste handelspartners
lag de in nationale valuta uitgedrukte toename weliswaar hoger - zij
beliep zowat 5,9 pct. -, maar in gemeenschappelijke munt - wat de
correcte vergelijkingsmaatstaf is om het concurrentievermogen te meten -
zou de stijging beperkt zijn gebleven tot 1,3 pct. Deze discrepantie is
vooral toe te schrijven aan de waardevermindering, ten opzichte van de
frank, van zwevende valuta's - de dollar, de yen en, tot in oktober, het
pond sterling.

Dergelijke bewegingen hebben vaak slechts na een vrij lange periode
een weerslag op het verloop van de marktaandelen, en de nationale
producenten zijn wellicht de vruchten blijven plukken van de vooruitgang
die in 1988 en in mindere mate in 1989 was geboekt. Fundamenteler
beschouwd, diende de heel wat sneller dan bij de belangrijkste concurren-
ten verlopen stijging van de loonkosten vermoedelijk door een inkrimping
van de winstmarges van de uitvoerders te worden opgevangen. De be-
schikbare informatie, hoewel nog fragmentarisch, lijkt er op te wijzen dat
dit het geval is geweest: de uitvoerprijzen liepen in 1990 Immers met
1,1 pct. terug, terwijl de invoerprijzen minder sterk daalden en de loonkos-
ten per eenheid produkt een stijging lieten zien.

Deze ontwikkeling wekt ernstige bezorgdheid voor de toekomst, te
meer omdat de Golfcrisis voor een aantal additionele onzekerheden zorgt,
bepaaldelijk inzake het komende prijsverloop voor ingevoerde energie en
de weerslag daarvan op de vorming van prijzen en kosten in een economie
waar het indexeringsmechanisme op zeer ruime schaal wordt toegepast.
Het is immers van essentieel belang dat het land gespaard blijft van de
schadelijke kettingreacties die zich in de jaren zeventig, ten tijde van de
twee vorige olieschokken, hebben voorgedaan en waarbij verhogingen van
lonen of andere inkomens - weliswaar verdedigbaar in het kader van de
vrijwaring van de koopkracht, maar aanvechtbaar in het licht van de
ontwikkelingen in het buitenland - de activiteit, en bijgevolg de werkgele-
genheid in de ondernemingen geleidelijk aantasten. Deze laatste krijgen
in die omstandigheden Immers af te rekenen met krimpende afzetmogelijk-
heden, een verminderde rendabiliteit en het effect daarvan op de investe-
ringsinspanningen; kortom, de pij/ers zelf van de groei op langere termijn
worden ondermijnd.

De beveitiçiru; van het concurrentievermogen van de economie moet,
koste wat het kost, worden verzekerd; zoniet zullen de grondvesten
waarop het opmerkelijke herstel van de nationale economie de jongste
jaren heeft berust, worden ondergraven. Deze beveiliging is trouwens
- daarvan getuigt de wet van 6 januari 1989 - een van de hoekstenen
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van het economische beleid van de Regering, die ter zake reeds herhaalde
malen uiting heeft gegeven aan haar bekommering.

Toen zij op 27 november 1990een nieuwe collectieve arbeidsovereen-
komst voor de periode 1991-1992 afsloten, kwamen de sociale gespreks-
partners hieraan tegemoet en hielden ze rekening met de ontwikkelingen
die zich tijdens het jaar hadden voorgedaan.

De kostenverzwaring die, voor het geheel van de vermelde periode,
uit de in die overeenkomst bedongen sociale voordelen voortvloeit, bleef
beperkt tot 0,6 pct. van de loonsom; die kosten komen trouwens groten-
deels ten laste van 1992. De sociale gesprekspartners hebben daarenboven
de factoren aangeduid die in acht zullen moeten worden genomen bij het
afsluiten van akkoorden op sectoraalof bedrijfsvlak ; tot die factoren
behoren (( ... de evolutie van het concurrentievermogen in 1990 en de
onzekerheid rond de uitkomst van de Golfcrisis )). De manoeuvreerruimte
is beperkt en de eventuele sprongen van de aardolieprijzen nopen tot
uiterste waakzaamheid. Het is in het welbegrepen belang van eenieder dat
deze overeenkomsten, waarover de onderhandelingen zijn aangevat, tot
een billijke verdeling van de baten van de economische groei strekken,
zonder daarbij het concurrentie-evenwicht van de economie - de waar-
borg voor een harmonieuze ontwikkeling in de toekomst -, op het spel
te zetten.

De cijfers met betrekking tot het verloop van de overheidsfinanciën
in 1990wijzen in diverse opzichten op een nieuwe verbetering. In absolute
waarde is het te financieren saldo van de gezamenlijke overheid geslonken,
mede omdat de doelstelling om het tekort van de Schatkist te stebiliseren.
werd bereikt. In procenten van het bruto nationale produkt is dat saldo
met zowat 1 pct. teruggelopen. Derhalve is het verschil tussen de netto
financieringsbehoefte van de Belgische overheid - die tot 5,6 pct. daal-
de - en die welke gemiddeld in de Europese Economische Gemeenschap
wordt opgetekend, geslonken tot slechts 1,8 pct. In weerwil van de rente-
stljgmg en de nominale groeivertraging van het bruto nationale produkt,
ten slotte, konden tijdens het voorbije jaar opnieuw de reeds in 1989
aanwezige voorwaarden worden verenigd die noodzakelijk zijn om het
(( sneeuwbaleffect », waarbij het overheidstekort zichzelf in stand houdt,
te weren. Derhalve kon die schuld in verhouding tot het bruto nationale
produkt worden gestablÏiseerd.

Deze resultaten werden geboekt ondanks de verzwaring van de rente-
lasten. Zij zijn voor een groot deel te danken aan de aangehouden
inspanningen om de uitgaven, exclusief rentelasten, terug te dringen; dank
zij die inspanningen konden deze uitgaven worden verminderd van meer
dan 50 pct. van het nationale produkt aan het begin van de jaren tachtig
tot 40 pct., dat is een peil dat in 1990 onder dat van het geheel van de
lid-staten van de Europese Economische Gemeenschap is gezakt. Zij ko-
men ook ten dele op het credit van de gunstige ontwikkeling van de fiscale
en peretiscete ontvangsten, die even sterk zijn toegenomen als het bruto
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nationale produkt, na in 1988 en 1989 in verhouding tot dit laatste aanzien-
lijk te zijn gedaald.

Deze beweging weerspiegelt ten dele het feit dat, in tegenstelling tot
de voorgaande jaren, de verdeling van de groei van de inkomens in 1990
geen noemenswaardige verschuiving meer meebracht ten voordele van de
bedrijfswinsten en ten nadele van de inkomens van de loontrekkenden,
voor wie de aanslagvoeten hoger liggen. Zij is ook een uitvloeisel van de
fiscale verzwaringen - inzake de accijnzen en directe vennootschapsbelas-
tingen - waartoe werd besloten om dekosten van de fiscale hervorming
van 1989 ten behoeve van de particulieren te dekken, terwijl de normaal
in 1990 te verwachten weerslag van deze hervorming voor een deel werd
uitgesteld, gelet op de vertraging die de fiscus bij de inkohiering heeft
opgelopen en de slechts gedeeltelijke indexering van de schalen van de
bedrijfsvoorheffing. Zij is eveneens een gevolg van de maatregelen die
werden genomen om het oneigenlijke gebruik van sommige bepalingen
betreffende de fiscaliteit van de ondernemingen onmogelijk te maken. Ten
slotte werd er ook aan bijgedragen door de stijging van de opbrengst van
de roerende voorheffing, die voornamelijk toe te schrijven was aan de
massale inning, door de particulieren en na aftrek van een 25 pct. belo-
pende voorheffing, van gedurende versctieiderie jaren opgestapelde inkom-
sten afkomstig van kapitalisatiebons en coupons van sommige kasbons.

Hoe belangrijk de tijdens het afgelopen jaar geboekte vooruitgang ook
is geweest, hij was niet toereikend om alle structurele gebrekkigheden die
nog op de overheidsfinanciën van het land wegen, weg te werken;
derhalve mag hi;: a fortiori, niet worden beschouwd als een sein om het
nu al vele jaren volgehouden inspanningstempo te laten vertragen.

Het sedert twee jaar tot staan komen van het ((sneeuwbaleffect )) is
ongetwijfeld een belangrijke en welkome stap in het saneringsproces van
de overheidsfinanciën. In verhouding tot het bruto nationale produkt is de
overheidsschuld derhalve niet verder toegenomen, maar het pei! ervan
- zowat 120 pct. - blijft duidelijk te hoog in het licht van de toestand
in de overige industrielanden, met name de Europese. Bovendien is het
terugschroevingsproces van die schuld nog maar pas ingezet, zodat de
overheidsfinanciën nog geen profijt hebben kunnen trekken van de
(( deugdzame krinçkrop » - de (( sneeuwbel » die in tegenovergestelde
richting rolt - die, wat de rentelasten betreft, automatisch het gevolg zou
zijn van een dergelijke terugschroeving, en waardoor de reeds verworven
resultaten van de saneringsinspanningen zich zouden accumuleren en, op
termijn, de overmatige gevoeligheid van de begrotingen voor het rentever-
loop zou worden afgezwakt. Het tot staan komen van dat (( sneeuwbal-
effect )) lijkt overigens nog vrij broos. Enerzijdszullen immers de basispara-
meters die er bepalend voor zijn, zich in 1991 naar alle waarschijnlijkheid
ongunstig ontwikkelen: de groei van het nationale produkt zou vertragen
en het rentepeil zou hoger kunnen liggen, zoals de verhoging van de korte
rente aan het einde van 1990laat vermoeden. Anderzijds zut/en de begro-
tingsinspanningen die nodig zijn om die ontwikkelingen te compenseren
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via een verbetering van het financiële saldo exclusief rentelasten -, in
een problematischer economische context moeten worden geleverd.

De vooruitgang op de weg van de sanering is de jongste jaren minder
groot uitgevallen dan sommigen hadden verhoopt, omdat voorrang werd
verleend aan een andere essentiële doelstelling van de overheid, namelijk
de verlichting van de - meer bepaald in de Europese context - te zwaar
geachte fiscale last die op de inkomens van de particulieren weegt. De
weerslag daarvan werd nog versterkt omdat, tijdens de recente periode
van hoogconjunctuur, in toenemende mate gebruik werd gemaakt van een
aantal fiscale bepalingen die werden ingevoerd op een ogenblik dat het
aanbeveling verdiende de activiteit, de investeringen en de rendabiliteit van
de bedrijven te stimuleren.

Bij ontstentenis van deze fiscale ontwikkelingen zou de netto financie-
ringsbehoefte van de overheid, uitgedrukt in verhouding tot het bruto
nationale produkt, nu reeds tot het gemiddelde peil van de Europese
Economische Gemeenschap zijn gezakt.

Deze vaststelling wijst trouwens op een van de vereisten waarmee
absoluut rekening zal moeten worden gehouden om in de toekomst het
succes in het saneringsproces van de overheidsfinanciën te verzekeren, te
weten de noodzaak om de overheidsontvangsten nagenoeg parallel aan het
nationale produkt te laten verlopen en om daartoe door te gaan met het
leveren van inspanningen teneinde in de mate van het mogelijke bepaalde
kenmerken van het fiscale stelsel, die de onzekerheid rond de belastingop-
brengst vergroten, weg te werken. Die noodzaak is des te dwingender
omdat, zoals reeds vermeld, de macro-economische context in 1991 zal
verslechteren in termen van qroei. en mogelijk ook van inflatie en rente-
tarieven, en omdat het moeilijker lijkt op een bepaald aantal begrotings-
posten te blijven besparen. Waar de besparingen in het verleden het verst
doorgedreven werden, zoals bijvoorbeeld inzake de overheidsinvesteringen,
wordt het voortzetten ervan bemoeilijkt door het lage peil waarop de
uitgaven zijn teruggevallen. Bovendien zal de weerslag van een minder
gunstige arbeidsmarktsituatie zich laten gevoelen op de werkloosheids-
uitgaven, waarvan de teruggang de jongste jaren reeds heel wat geringer
was dan die van de werkloosheid. Men heeft hier af te rekenen met de
groeiende financieringskosten van de maatregelen ter bevordering van de
tijdelijke of definitieve uittreding uit het beroepsleven - met name de
brugpensioenregelingen - of van de tijdelijke werkloosheidsonderbreking.

Fundamenteler nog zal de noodzaak om de overheidsuitgaven te
herschikken met het oog op een modernisering en een efficiëntere werking
van het overheidsapparaat, een nieuwe uitdaging zijn waarop de komende
jaren een antwoord zal moeten worden gevonden. De overheidsuitgaven
dragen wellicht nog te zeer het stempel van in het verleden, en in andere
omstandigheden gemaakte keuzen, met name wat het volume, de scho-
lingsgraad en de verloning van de tewerkstelling door de overheid betreft.

De sanering moet dus onverdroten worden voortgezet, zoniet gaan de
in het verleden niet zonder moeite bereikte resultaten teloor en zou men
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Institutionele
context

Valutapolitiek

aan de noden van de toekomst niet het hoofd kunnen bieden. In de
context van de scheiding tussen de Schatkist van de Centrale Overheid
en die van de Gemeenschappen en van de Gewesten is het niet overbodig

er aan te herinneren dat er, meer dan ooit, nood zal zijn aan inspanningen
in alle vlakken van de overheidsactiviteit en aan medewerking van de kant
van alle geledingen van de overheid.

Monetair beleid en va/utapolitiek

De overheid heeft haar inspanningen die ertoe strekken de financiële
markten in België te moderniseren en de aantrekkingskracht ervan zowel
voor buitenlanders als voor nationale beleggers te vergroten, opgevoerd.

Het was reeds lang duidelijk dat het gewicht van de roerende voorhef-
fing op de inkomsten uit financieel sparen, er in hoge mate had toe
bijgedragen dat de nationale beleggers zich geleidelijk van lange-termijnbe-

leggingen in franken gingen afkeren en dat, tegelijkertijd, hun aankopen
van in vreemde valuta 's luidende effecten de jongste jaren fors toenamen.
Door hun grote omvang brachten die aankopen het evenwicht in het

betalingsverkeer met het buitenland structureel in het gedrang. Bij ontsten-
tems van enige vooruitgang, op Europees niveau, in het vlak van de iiscele
harmonisering voor spaarinkomsten, besliste de Belqische overheid er zelf

wat aan te doen door vanaf 1 maart de roerende voorheffing op de nieuwe
vast rentende financiële activa van 25 tot 10 pct. te verlagen.

Voorts schaften de Belgische en Luxemburgse autoriteiten op
5 maart 1990 de dubbele valutamarkt af, aldus vooruitlopend op de ver-
bintenis die zij krachtens de Europese richtlijn van 24 juni 1988 hadden

aangegaan. Het verschil in notering van de frank tussen de vrije en de
gereglementeerde markt was immers zo goed als volledig verdwenen en
de balans tussen de voor- en nadelen van het stelsel was sinds enige tijd

in de richting van de laatstgenoemde gaan overhellen, wat wellicht het
image van de frank schaadde.

In de dank zij deze maatregelen structureel verbeterde context, kon-
digde de Belgische monetaire overheid in juni officieel de nieuwe - ambi-
tieuzere - oriëntering van haar valutapolitiek aan. De Regering heeft er

zich immers formeel toe verbonden de frank stevig vast te koppelen aan
de munten van het EMS die worden beschouwd als ankers van stebititeit,
in de gegeven omstandigheden de Duitse mark.

Deze koppeling impliceert enerzijds dat, bij een eventuele algemene
herschikking van de spilkoersen van de EMS-valuta's, de koers van de
frank tegenover die van de mark niet zal worden gewijzigd. Anderzijds zal
de Bank er in de dagelijkse praktijk van de valutamarkt op toezien dat de
schommelingen van de frank rond zijn spilkoers in volledigecoherentie met
de nieuwe oriëntering verlopen, vanzelfsprekend zonder deerbij afbreuk te

doen aan de bepalingen van de akkoorden van Bezel-Nvborq.
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Deze aankondiging betekende een belangrijke kwalitatieve stap vooruit
in de wijze waarop het valutabeleid in België wordt gevoerd, beleid dat
traditioneel gericht is op het stabiel houden van de wisselkoers binnen het
EMS. Zij ligt in de lijn van het Europeseproces van monetaire eenmaking,
waarbij in een laatste fase wisselkoerswijzigingen zouden moeten worden
geweerd als instrument van interne aanpassing. De nieuwe oriëntering
heeft overigens tot onmiddellijk gevolg dat de doeltreffendheid van de
strijd tegen de inflatie wordt verhoogd - wat een van de essentiële
doelstellingen is die men beoogt bij de tenuitvoerlegging van de coördi-
natie van het monetaire beleid op Europees vlak - doordat de wisselkoers
de sleutelrol krijgt toebedeeld bij het nastreven van coherentie tussen de
nationale monetaire politiek en die van de landen die met betrekking tot
de inflatie de beste resultaten boeken.

Zij is tevens een soort concrete neerslag van de zeer behoorlijke
macro-economische prestaties die België de jongste jaren heeft geleverd
op het stuk van de finale doelstellingen van het economische beleid:
groei, werkgelegenheid, saldo van het lopende verkeer met het buitenland
en inflatie; dat zijn de prestaties op basis waarvan de qezondheidstoestend
van een volkshuishouding en derhalve de wisselkoers van haar valuta
kunnen worden geëvalueerd. Ten slotte versterkt zij de uitwerking van de
andere maatregelen, bedoeld om de positie van de nationale valuta te
verstevigen, door de laatste onzekerheid rond het valutabeleid weg te
nemen. In dit opzicht maakt zij de nationale valuta aantrekkelijker in de
ogen van de Belgische en buitenlandse beleggers en verkleint ze de in de
korte rente ingecalculeerde premie voor wisselrisico.

De aankondiging van de nieuwe oriëntering van de valutapolitiek viel
bij de marktdeelnemers in bijzonder goede aarde. Zij heeft de in verband
met de verlaging van de roerende voorheffing ingezette gunstige ontwik-
keling van het kapitaalverkeer van de BLEU met het buitenland opmerkelijk
versterkt; over het hele jaar beschouwd, heeft deze ontwikkeling - vol-
gens de beschikbare, nog fragmentarische gegevens - het tekort in dit
verkeer met ongeveer 100 miljard teruggedrongen. Dat kwam doordat het
saldo van het effectenverkeer van een tekort van meer dan 200 miljard in
1989zou zijn omgeslagen in een overschot van zowat 55 miljard, vooral
ten gevolge van de gewijzigde houding van de ingezeten beleggers.

De financieringsnoden die op het evenwicht van de buitenlandse
betalingen wogen, namen aldus in de loop van het jaar af en de fundamen-
tele verbetering van de positie van de nationale munt maakte het mogelijk
de onmiddellijke doelstellingen van de nieuwe valutapolitiek volledig te
realiseren. Het kwam er vooreerst op aan die politiek geloofwaardig te
maken door op de markt wisselkoersen te laten gelden die zeer dicht de
pariteit met de referentievaluta benaderen. Vervolgens diende, rekening
houdend met de verbeterende toestand op de valutamarkt, het evenwicht
op die markt te worden bewerkstelligd, voornamelijk via de verkleining van
het rente-ecart tegenover de Duitse rente, en slechts in bijkomende mate
door intervemies op de valutamarkt.
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De werkelijk geboekte resultaten waren bijzonder gunstig.

De matige en geleidelijke versteviging van de wisselkoers van de frank
tegenover de mark, een beweging die reeds na de aanpassing van de
wisselkoers van de lire in januari 1990 op gang was gekomen, maar die
ten dele voortvloeide uit een zekere zwakte van de Duitse valuta ten
gevolge van de onzekerheid rond het herenigingsproces, werd duidelijk
geaccentueerd door de aankondiging van de nieuwe oriëntering van het
valutabeleid. De frank ging dan tegenoveralle valuta's stijgen: vanaf de
maand september, toen de Italiaanse lire afgleed, bekleedde hij de eerste
plaats onder de munten die met de smalle afwijkingsmarge aan het EMS
deelnemen.

Deze positie bleef gehandhaafd tot medio november, toen de verstrak-
king van het monetaire beleid in Duitsland een versteviging van de mark
uitlokte, die algemeen was en dus ook gold ten aanzien van de frank. In
december namen de Belgische monetaire autoriteiten de noodzakelijke
maatregelen om de koers van de frank in het spoor van de Duitse munt
te houden, overeenkomstig de nieuwe oriëntering van het valutabeleid. De
spanning was evenwel slechts van korte duur, en vanaf begin januari 1991
nam de frank in het EMS opnieuw zijn positie van begin november in.

Net als in het verleden voerde de Bank in 1990, in overleg met de
Minister van Financiën, haar korte-rentebeleid middels wijzigingen in de
rente op schatkistcertificaten. Gedurende het grootste gedeelte van het
jaar werd de rente op dergelijke certificaten herhaaldelijk verlaagd; wegens
de spanningen die aan de aanpassing van 8 januari waren voorafgegaan,
was die rente heel in het begin van het jaar opgetrokken tot 10,40 pct.
voor een-, twee- en driemaands certificaten; tussen maart en oktober
werd zij geleidelijk teruggebracht tot 8,85 pct. voor certificaten op twee
en drie maanden en tot 8,80 pct. voor die op één maand. Daar zich in
het Duitse renteverloop geen uitgesproken bewegingen voordeden, kwam
deze verlaging neer op een gelijkwaardige verkleining van het verschil
tussen de Belgische en de Duitse rente. Dat ecart vernauwde nog verder
tijdens de maand november, maar ditmaal ten gevolge van de vrij bruuske
verhoging van de rente in Duitsland. Zo kwam deze laatste eind november
boven het rentepeil in België en in Nederland te liggen, inzonderheid voor
de kortste termijnen, wat de Bank ertoe bracht haar rente stapsgewijs tot
10,05 pct. op te trekken. Zodra de frank, heel in het begin van januari
1991, een comfortabeler positie had teruggewonnen, kon een voorzichtige
neerwaartse beweging opnieuw worden ingezet.

Ten slotte konden noch de versteviging van de wisselkoers van de
frank, noch de nochtans ingrijpende verkleining van het rente-ecart of zelfs
de gerichte interventies gedurende de maand december, verhinderen dat
de aanzienlijke verbetering van het betalingsverkeer met het buitenland tot
een zowat 40 miljard belopend surplus op het saldo ven de officiële
betalingen leidde. Dat surplus werd vooral besteed aan terugbetalingen op
de buitenlandse schuld van de Schatkist en, voor een geringer bedrag, aan
de aanvulling van de deviezenreserves van de Bank.
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Zoals ze er op dit ogenblik uitziet, blijkt de balans van de nieuwe
oriëntering van het valutabeleid dus uiterst positief te zijn. De periode is
echter te kort opdat reeds definitieve conclusies zouden kunnen worden
getrokken. Hoe dan ook, de geoogste resultaten zijn niet eens en voor
altijd gewaarborgd; zij zullen met geloofwaardigheid in stand moeten
worden gehouden en dat is duidelijk de bedoeling van de monetaire
overheid van het land. Voor het bestendigen van het succes van de
strategie zal men verder moeten kunnen rekenen op de bereidheid van alle
nationale economische subjecten om samen te werken aan de ontplooing
van een echt gezonde economie, die kan wedijveren met de best preste-
rende concurrenten.

Hervorming van de geldmarkt en van het monetaire
beœm~nsuumenmrium

De inspanningen die de Belgische overheid reeds verscheidenejaren
levert om de financiële structuren van het land te modemiseren en de
kapitaalmarkt aan te passen aan een nieuwe - meer open en coneurre-
render - Europese context, kwamen in 1990 in een stroomversnelling
terecht. Zij vonden onder meer hun weerslag in de wet van 4 decem-
ber 1990betreffende de financiële transacties en de financiële markten.

Reeds in maart 1990 heeft de overheid haar voornemen bekendge-
maakt de hervorming van de financiële markt tot het segment van de
korte-termijnoperaties uit te breiden, meer bepaald tot het belangrijkste
onderdeel ervan, namelijk de markt van de schatkistcertificaten. Tegelijker-
tijd besloot ze het instrumentarium en de wijze van uitoefening van het
monetaire beleid aan te passen, om ze, in samenhang met het voortschrij-
dende proces van monetaire eenmaking, meer in overeenstemming te
brengen met de op Europees vlak uitgewerkte regels, en om een betere
coördinatie met het monetaire beleid in de respectieve lid-staten mogelijk
te maken.

De geleidelijke concretiserinq van deze grootscheepse hervorming
werd gedurende het afgelopen jaar kordaat voortgezet. De wet van 2 janu-

/

ari 1991 met betrekking tot de markt van de effecten van de overheids-
schuld en het monetaire-beleidsinstrumentarium heeft de nodige juridische
aanpassingenaangebracht; overeenkomstig het geplande tijdschema, is de
hervorming op 29 januari 1991 van start gegaan.

De eerste krachtlijn van de hervorming beoogt de aanpassing van de
markt van de schatkistcertificaten, en meer bepaald een grotere toeganke-
lijkheid van deze markt, met name voor buitenlandse beleggers; dit dient
te geschieden volgens technieken die in de meeste industrielanden gebrui-
kelijk zijn, technieken die de kosten voor de financiering op korte termijn
van de Schatkist kunnen drukken en tegelijkertijd de ontwikkeling van een
levendige en liquide secundaire markt in de hand werken.
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Daartoe werden de emissiemodaliteiten van de schatkistcertificaten
gewijzigd: de doorlopende uitgifte van uitsluitend voor Belgische en
Luxemburgse financiële instellingen toegankelijke certificaten ruimt voor-

taan de plaats voor periodieke aanbestedingen - wekelijks voor drie-
maands certificaten en om de vier weken voor certificaten voor een jaar -
die in principe toegankelijk zijn voor alle ingezeten en niet-ingezeten

beleggers, met uitzondering evenwel van de ingezetenen voor wie de
roerende voorheffing een definitieve belasting is.

De certificaten zijn volledig gedematerialiseerd; de betaling en het ter
beschikkina stellen van de toegewezen effecten gebeurt via een door de
Bank opgezet effectenclearingstelsel, dat tevens de afwikkeling mogelijk

maakt van de meest diverse transacties, op zowel de primaire als de

secundaire markt.

De uitbouw van een doeltreffende secundaire markt is overigens in de
hand gewerkt door een reeks maatregelen, waarvan de meeste tot de
markt van de lineaire staatsobligaties werden uitgebreid. Zo heeft de

Minister van Financiën veertien in België of in Luxemburg gevestigde
financiële instellingen geselecteerd, die zich ertoe hebben verbonden een
goed functionerende secundaire markt van lineaire obligaties en van schat-
kistcertificaten te verzekeren. Zij vormen een korps van (( primary dealers ))
die regelmatig en voor belangrijke bedragen aan de aanbestedingen op de
primaire markt deelnemen en op de secundaire markt doorlopend noterin-
gen van effecten bekendmaken die, binnen bepaalde grenzen, als vaste
aan- of verkoopverbintenis gelden; zij zullen bijdragen aan de promotie van
de Belgische korte en lange overheidseffecten bij de binnen- en buitenland-

se beleggers. Als tegenprestatie genieten deze primary dealers specitieke
voordelen.

Het efficiënte functioneren van de secundaire markt kon, ten slotte,
niet worden verzekerd zonder een voldoende rechtszekerheid en een aan-
gepast fiscaal stelsel voor de verrichtingen. Daartoe stelt de wet van

2 januari 1991 een duidelijke regeling voor de cessies-retrocessies in, heft
zij de beursbelasting op voor de transacties met betrekking tot schatkist-
certificaten en lineaire obligaties, en voorziet zij in een aangepaste behan-

deling, in het vlak van de inkomstenbelasting, voor leningen en cessies-
retrocessies van die effecten.

De veranderingen in het monetaire-beleidsinstrumentarium vormen de

tweede krachtlijn van de hervorming. Zij wijzigen geenszins de prioritaire
doelstellingen van dit beleid, dat sedert de aankondiging van de nieuwe

oriëntering voor het velutebeteid nog duidelijker dan in het verleden afge-
stemd is op de stabiliteit van de prijzen en van de wisselkoers. Ook
vermindert geenszins de noodzaak, voor de Bank, om efficiënt op de

korte-termijnrente te kunnen inwerken, teneinde de kapitaalstromen met
het buitenland die daar het meest gevoelig voor zijn, te beïnvloeden en
aldus het gewenste globale evenwicht tussen vraag en eenbod op de

valutamarkt in de hand te werken.
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Daarentegen zullen de operationele technieken van het rentebeleid
grondig worden gewijzigd. Ingevolge de hervorming van de emissiewijze
van schatkistcertificaten, zal de rente op dergelijke certificaten van nu af
aan volgens marktprocedures tot stand komen; zij zal dus niet langer het
instrument zijn waarmee de autoriteiten, krachtens discretionaire beslissin-
gen, het geheel van de geldmarkttarieven stuurden. Naar het voorbeeld
van de meeste buitenlandse centrale banken in de industrielanden, zal de
Bank voortaan de rente indirect beïnvloeden, via de aard, het volume en
de prijs van haar transacties met de geldmarktdeelnemers.

Door de hervorming van 29 januari 1991 worden aldus de respectieve
verantwoordelijkheden voor de monetaire politiek en voor het begrotings-
beleid duidelijk van elkaar gescheiden; voorheen was een zelfde instru-
ment, het schatkistcertificaat, bij die beide aspecten van het algemene
economische beleid betrokken.

Opdat de interventies van de Bank volledig doeltreffend zouden blij-
ven, mogen de door haar verleende kredieten voor geen enkel economisch
subject nog langer in onbeperkte mate en tegen voorkeurtarieven toegan-
kelijk zijn.

Zo werd tegemoet gekomen aan een van de voorwaarden die de
Europese Raad voor de overgang naar de tweede fase van de Econo-
mische en Monetaire Unie heeft gesteld, namelijk het verbod van elke
monetaire financiering van de begrotingstekorten. In het nieuwe systeem
beschikt de Staat bij de Bank over nog slechts een enkele kredietlijn,
begrensd op 15 miljard en uitsluitend bestemd om het dagelijkse kasbeheer
van de Schatkist te vergemakkelijken. Bovendien zal de Staat alleen nog
nieuwe deviezenleningen aangaan als zij niet indruisen tegen het monetaire
en wisselkoersbeleid; een nieuwe overeenkomst werd dienaangaande tus-
sen de Minister van Financiën en de Bank afgesloten.

Ten slotte maakt de hervorming het mogelijk de wijze waarop het
monetaire beleid in België wordt gevoerd, aan te passen aan de technieken
die door de belangrijkste Europese centrale banken worden gebruikt; zo
is dus een wezenlijke stap gezet op de weg naar de toekomstige integratie
van de Bank in het Europees Stelsel van Centrale Banken.

Technisch beschouwd, kunnen de nieuwe instrumenten van het mo-
netaire beleid in drie categorieën worden onderverdeeld.

De Bank zal via de periodieke aanbestedingen van kredieten de alge-
mene oriëntering van het rentebeleid duidelijk maken en het basisbedrag
van de structurele financiering voor de financiële instellingen verstrekken;
het in maart 1989 van kracht geworden stelsel blijft dus, middels enkele
technische aanpassingen, gehandhaafd - de aanbestedingen op 14 dagen
worden vervangen door aanbestedingen op 1 week -, maar het wint sterk
aan betekenis.

Tussen twee aanbestedingen in, zal de Bank op de verschillende
geldmarktsegmenten kunnen intervemeren aan de hand van de zeer ruime
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waaier - met de marktmechanismen verenigbare - technieken waarvan
zij voortaan gebruik zal kunnen maken, op grond van de wijzigingen die
de wet van 2 januari 1991 aan artikel 11 van de organieke wet heeft
aangebracht. Deze verrichtingen zullen de Bank in staat stellen hetzij de
algemene marktliquiditeit te beïnvloeden teneinde de weerslag, op die
liquiditeit, van bijvoorbeeld met de biljettenomloop verband houdende
toevallige of seizoengebonden factoren te neutraliseren, hetzij op actievere
wijze te interveniëren met de bedoeling op .de markt tijdelijke onevenwich-
tigheden uit te lokken of in stand te houden, die de rente in de gewenste
richting kunnen stuwen.

Deze beide categorieën van instrumenten moeten in principe volstaan
om een doeltreffend rentebeleid te voeren, waarbij de Bank in staat wordt
gesteld op de geldmarkt iedere dag een globaal evenwicht te bewerkstelli-
gen, tegen de gewenste rentestand. Het globale marktevenwicht impliceert
echter niet dat de positie van alle deelnemers afzonderlijk in evenwicht is.
Daarom is ook voorzien in een regeling die de vroegere markt van het
gewaarborgde daggeld vervangt, en krachtens welke de financiële instellin-
genhun kasoverschotten kunnen plaatsen of hun kastekorten kunnen
financieren tegen voorwaarden die de marktrente benaderen.

In haar geheel beschouwd, mag de hervorming als belangrijk bestem-
peld worden; zij houdt een drievoudige uitdaging in.

De Schatkist zal zich voortaan bij de dekking van haar financieringsbe-
hoeften strikt aan de eisen en beperkingen van een vrije en concurrerende
markt moeten houden.

De financiële instellingen zullen zich bij hun kasbeleid in mindere mate
kunnen verlaten op een actief beheer van hun portefeuille schatkistcertifi-
caten.

De Bank, ten slotte, dient de continuïteit en de doeltreffendheid van
het monetaire beleid te verzekeren in een grondig gewijzigde context.

De hervorming berust evenwel op een stevige basis en de Bank is
ervan overtuigd dat zij in het welbegrepen belang van eenieder absoluut
moet slagen.

Brussel, 30 januari 1991.
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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 over België
gedurende het geheel van 1990 te kunnen beschrijven, dienden ramingen te
worden verricht, aangezien het statistische materiaal voor dat jaar onvermijdelijk
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.

De gegevens voor 1990 in verband met Duitsland handelen niet altijd over
dezelfde entiteit. In de tabellen en grafieken worden die verschillen met conven-
tionele tekens aangeduid.

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

Duitsland de gegevens hebben voor heel 1990 betrekking op het eengemaak-
te Duitsland

Duitsland 0 de gegevens hebben voor heel 1990 betrekking op de BRD

Duitsland 00 gegevens over de BRD tijdens het eerste halfjaar van 1990 en over
het eengemaakte Duitsland tijdens het tweede halfjaar.
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Conjunc tuur-
verschfflen tussen
de industrielanden

Oorsprong
van de groei

OESO Verenigde Japan OESO Europa Duitsland 0

Staten

1989 1990 1989 1990 1989 1990 1989 1990 1989 1990
---- ---- ---- ---- ----

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

0,3 0,4 0,4 0,6 0,1 0,4 0,2 0,4 -0,1 0,6

1,3 0,5 0,3 -0,5 3,8 3,7 1,4 0,5 1,8 0,7

n. n. -0,2 -0,2 0,2 0,3 n. n. 0,3 0,3

n. n. 0,5 0,2 3,7 3,4 n. n. 1,1 1,2
---- ---- ---- ---- ----

1. INTERNATIONALE OMGEVING

1.1 GROEI. WERKGELEGENHEID, PRIJZEN

De vertraging van de groei in de industriële wereld heeft zich in 1990 voortgezet.
Voor het hele OESO-gebied liep het stijgingstempo van het BNP geleidelijk terug
van 4.4 pct. in 1988 tot 3.4 pct. in 1989 en 2,8 pct. in 1990.

Destijds was de economische opleving op verre na niet wereldwijd en synchroon
op gang gekomen. Bij de verzwakking van de expansie was zulks nog veel minder
het geval. In de Verenigde Staten, waar de economische activiteit het eerst
opveerde, zette de vertraging het vroegst in en was zij het meest uitgesproken.
Dat was met name het gevolg van de restrictievere koers die het monetaire beleid
er in 1988 en in de eerste helft van 1989 is gaan volgen. Na een korte pauze
in 1989, gaf de activiteit. in Japan echter blijk van een nieuw dynamisme. In
Duitsland bleef het tempo van de economische groei versnellen.

Die uiteenlopende ontwikkelingen kwamen in het verloop van de binnenlandse
bestedingen tot uiting, meer bepaald in die met het duidelijkste cyclische patroon,
te weten de bedrijfsinvesteringen. Via hun invloed op de externe component.

TABEL 1 - BESTEDINGEN

(procentuele bijdragen aan de groei van her BNP of het BBP I tegen vaste prijzen)

Particuliere consumptie ..

Overheidsuitgaven .

Privé-investeringen .
waarvan vorming van vast

kapitaal:
woongebouwen ...

- niet-woongebou-
wen

Totaal van de binnenlandse be-
stedingen

Uitvoer

Invoer

Saldo t.o.v. het buitenland ..

BNP , , .

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

2,8 2,5 2,5 1,8 3,9 3,2

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

2,0 1,5

-1,9 -1,3

1,5 0,8

-0,9 -0,5

0,1 0,2 0,6 0,3

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

Bron: OESO.

, Voor de Verenigde Staten, Japan, Duitsland, Turkije en Ierland hebben de cijfers betrekking op het BNP en voor ce :-85t van de OESO
betreffen ze het BBP.
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hebben die conjuncturele discrepanties aan de andere kant dan weer een verklei-
ning van de grote onevenwichtigheden in het vlak van de lopende rekening van
de betalingsbalansen mede in de hand gewerkt.

In de Verenigde Staten vertraagde de expansie van de bedrijfsinvesteringen fors.
Deze beweging viel samen met een nieuwe daling van de investeringen in
woongebouwen, zodat de brutovorming van vast kapitaal geen bijdrage aan de
BNP-groei meer leverde. Aangezien ook het stijgingstempo van de particuliere
consumptie aanzienlijk verzwakte, deed er zich een fikse inkrimping van zowel
de groei van de binnenlandse vraag als de opgang van het BNP voor.

In Japan daarentegen was het juist de stevigheid van de binnenlandse vraag .die
aan de groeiversnelling ten grondslag lag. De hoge bezettingsgraad van het
produktievermogen en het intensievere beroep op de factor kapitaal teneinde de
schaarste aan arbeidskrachten op te vangen, stimuleerden de bedrijfsinvesterin-
gen, terwijl de snellere toename van het beschikbare inkomen van de gezinnen
hun aankopen van goederen en diensten fors in de hoogte deed gaan. Daar de
bijdrage van de netto-uitvoer een geringere daling vertoonde dan de voorgaande
twee jaren, veerde het BNP bijzonder krachtig op.

TABEL 2 - NETTO FINANCIERINGSBEHOEFTE VAN DE OVERHEID

(procenten van het BNP of het BBP)

1986 1987 1988 1989 1990

Verenigde Staten ..................... -3,4 -2,4 -2,0 -1,7 -2,4

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

Duitsland .... . ................... -1,3 -1,9 -2,1 0,2 -3,1

Andere EEG-landen 1 ................ -5,6 -4,7 -4,1 -3,9 -4,0

Andere OESO-landen 2 .. .............. . -2,6 -1,2 -0,4 -0,2

Totaal voor de bovenvermelde landen -3,2 -2,2 -1,6 -1,1 -1,6

Bron. OESO.

1 Frankrijk, Italië, Verenigd Koninkrijk, België, Denemarken, Griekenland. Ierland, Nederland, Spanje.

2 Canada, Australië, Oostenrijk, Finland. Noorwegen, Zweden.

In de Europese OESO-landen was de binnenlandse vraag minder levendig en werd
de groeibijdrage van het saldo van het verkeer met het buitenland negatief. Net
als tijdens het voorgaande jaar gaan achter die algemene resultaten echter zeer
uiteenlopende situaties schuil. In het Verenigd Koninkrijk tekende de teruggang
van de expansie, die met name verband hield met het sedert 1988 gevoerde
strakkere economische beleid, zich bijzonder scherp af en trof vrijwel alle binnen-
landse bestedingscategorieën. Ook in de meeste overige Europese landen ver-
toonden die bestedingen een iets minder krachtig accres. Dit was niet het geval
in Duitsland, waar de binnenlandse bestedingen, en in het bijzonder het gezins-
verbruik, daarentegen versnelden onder invloed van de verlagingen van de directe
belastingen aan het begin van het jaar alsook wegens het vooruitzicht op en
nadien de verwezenlijking van de hereniging. De modaliteiten daarvan worden in
hoofdstuk 1.3 meer in detail besproken.

Deze eenmaking gaf onder meer aanleiding tot een forse volumetoename van de
overheidsinvesteringen en tot een aangroei van de overdrachten van de sociale
zekerheid. Samen met de uitvoering van de laatste fase van de hervorming van

4



Prijsstijging
van de aardolie

de directe belastingen resulteerden deze ontwikkelingen in een ommekeer in het
netto financiële saldo van de overheid; dit saldo, dat in 1989 nog licht positief
was, sloeg in 1990 om in een tekort van zowat 3 pct. van het BNP.

Die ontwikkeling in Duitsland verklaart grotendeels waarom het budgettaire sane-
ringsproces van de OESO-landen in 1990 stokte. In dit hele gebied is het
overheidstekort, gemeten als quote van het BNP, immers van 1,1 tot 1,6 pct.
opgelopen. De conjuncturele ontwikkelingen hebben dit gezamenlijke deficit
waarschijnlijk nauwelijks beïnvloed. De positieve weerslag erop van de krachtige
expansie in Japan en in Duitsland werd immers tenietgedaan door de negatieve
uitwerking van de economische-groeivertraging in andere landen, meer bepaald
het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten. In dit laatste land zullen de
gevolgen van de eind oktober door het Congres goedgekeurde begrotingsmaatre-
gelen pas geleidelijk zichtbaar worden.

Zo heeft ook de Golfcrisis, die in augustus uitbrak, nog geen wezenlijke verande-
ringen in de jaarlijkse kerngegevens van de industrielanden teweeggebracht. Het
lijdt echter geen twijfel dat de onzekerheid waartoe die crisis aanleiding heeft
gegeven een, weliswaar nog niet meetbare, invloed op het gedrag van de
economische subjecten heeft uitgeoefend.

TABEL 3 - WEERSLAG VAN DE DRIE OLIEPRIJSSTIJGINGEN OP HET INKOMEN VAN HET GEHEEL
VAN DE TWAALF EEG-LANDEN

1973·1974 1978·1981 1989·1991

BEGINSITUA TIE 1

a. Energieverbruik per eenheid produkt 2 (ton-olieëquivalent per
miljoen ecu's van 1980) ... . ......... 529 488 414,

b. Mate van afhankelijkheid van enerqie ? (procenten) 67 58 50

c. Aandeel van de aardolie en het aardgas in de ingevoerde
enerqie " (procenten) ........... . ........... 97 95 88

d. Verbruik van ingevoerde aardolie en ingevoerd aardgas per
eenheid produkt (ax b x c) (ton-olieëquivalent per miljoen
ecu's van 1980) . .

e. Prijs van het ton-olieëquivalent in ecu's van 19805

344

53

270

101

181

64

f. Verbruik van ingevoerde aardolie en ingevoerd aardgas per
eenheid produkt (d xe: 1.000.000) (procenten) 1,8 2,7 1,2

PRIJSSTIJGINGSEFFECT

g. Stijgingspercentage van de prijs van ingevoerde aardoüe " ..

h. Aan de prijsstijging van ingevoerde aardolie en ingevoerd
aardgas toe te schrijven inkomensverlies " (f x g) (procenten)

187 180 267

3,4 4,9 0,3

Bronnen: International Energy Agency, EEG, NBB.

1 Gegevens betreffende het beginjaar van iedere periode, te weten respectievelijk 1973. 1978 en 1989.

2 Verhouding tussen het energieverbruik en het BBP tegen prijzen en wisselkoersen van 1980.

3 Verhouding tussen de netto enerqie-invcer en het energieverbruik.

4 Verhouding tussen de netto-invoer van aardolie en aardgas en de totale netto energie-invoer, beide uitgedrukt in ton-olieëquivalent.
Het aardgas is in de berekening opgenomen omdat de prijs van die energievorm doorgaans met een vertraging van enige maanden
op basis van de olieprijs wordt geïndexeerd.

5 Verhouding tussen de werkelijke prijs van het ton-olieêquivalent en het prijsindexcijfer van het BBP (basis 1980). Deze lijn maakt het
mogelijk, enerzijds, de voor de berekening van de lijnen a en d gebruikte volumes in monetaire eenheden orn te zetten en, anderzijds,
eerstgenoemde in procenten van het BBP tegen prijzen van 1980 uit te drukken. lij geeft ook een beeld van het relatieve prijsverloop
van de aardolie.

6 Gemiddelde prijsstijging van de aardolie tussen het begin- en het eindjaar van iedere periode.

7 Voor 1989 is de berekening gebaseerd op de waargenomen prijzen en wisselkoersen en voor 1991 op ee~ h\",pothetische prijs van
27 dollar per vat ruwe aardolie en een hypothetische wisselkoers van 1,33 dollar per ecu.

e Statistisch gezien, stelt deze lijn de - negatieve - weerslag voor van de prijsstijging van de aardolie op de det'ator van het BBP.
Als de overige prijzen van het BBP onveranderd blijven. levert zij een meting op van het aan die factor te wijten vertres aan koopkracht
van de toegevoegde waarde van de EEG-landen.
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De olieprijsstijging zou nochtans een duidelijk minder groot effect op de groei van
de industrielanden sorteren dan de olieschokken van 1973-1974 en 1978-1981,
althans als wordt uitgegaan van de hypothese dat de prijs van de ruwe aardolie
zich op een peil van om en bij de 27 dollar per vat handhaaft - wat zowat
overeenstemt met het gemiddelde peil tijdens het tweede halfjaar van 1990 -
en van de technische veronderstelling dat de wisselkoersen stabiel blijven. Ener-
zijds zijn de OESO-economieën er sindsdien in geslaagd hun energieverbruik per
eenheid produkt, hun invoerafhankelijkheid van energie, alsook het aandeel van
aardolie in de ingevoerde energie terug te schroeven, wat hun gevoeligheid voor
de prijs van ingevoerde aardolie vermindert. Anderzijds is de prijsstijging in de
beschouwde hypothesen veel geringer dan bij de voorgaande twee schokken.

Op basis van de vereenvoudigende hypothese dat de uitvoerprijzen stabiel blijven,
beloopt het reële inkomensverlies dat aan het duurder worden van de ingevoerde
aardolie en het ingevoerde aardgas te wijten is, d.w.z. de ruilvoetverslechtering
die de prijsstijging impliceert, voor de groep van de twaalf EEG-landen 0,3 pct.
Dat is minder dan een tiende van het verlies dat bij elk van de voorgaande twee
olieschokken werd geleden. Deze berekeningen zouden uiteraard bijgesteld moe-
ten worden in geval de Golfcrisis een zodanige wending zou nemen dat zij het
prijspeil van de ruwe aardolie dermate naar omhoog of naar omlaag trekt dat het
aanzienlijk gaat verschillen van het niveau dat hier in aanmerking is genomen.

GRAFIEK 1 - WERKLOOSHEIDSGRAAD

(procenten van de burgerlijke beroepsbevolking)
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Bron: OESO.
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Werkgelegenheid
en werkloosheid

De ruilvoetverslechtering ten gevolge van het duurder worden van "de aardolie
leidt weliswaar tot een onmiddellijk reëel inkomensverlies per eenheid produkt,
maar de uiteindelijke gevolgen ervan voor de totale vraag en voor het gezamenlij-
ke reële inkomen van de OESO-landen hangen onder meer af van de mate waarin
de olie-exporterende landen hun extra-inkomen aan invoer uit de industrielanden
besteden. In dat opzicht verschilt de huidige situatie vrij sterk van die aan het
begin van de jaren tachtig: nagenoeg alle OPEC-landen bevinden zich thans in
de positie van de olielanden die vroeger in de categorie « landen met groot
absorptievermogen » waren ondergebracht, dat .wil met andere woorden zeggen
landen waar de neiging om elk additioneel inkomen te besteden groot is.

Ook op de werkgelegenheid is de uitwerking van de olieprijsstijging tot dusver
zeer beperkt gebleven. Het effect doet zich echter gevoelen op een moment dat
de arbeidsmarkt een in het algemeen minder gunstig verloop dan in de voorgaan-
de jaren te zien geeft. Zo is de werkgelegenheid in de OESO er met slechts
1,3 pct. op vooruitgegaan, tegen 1,8 pct. in 1989 en 1,9 pct. in 1988. Het profiel
ervan stemt hoofdzakelijk met het groeipatroon in de onderscheiden landen
overeen. In Japan en Duitsland, waar de expansie versnelde, deed zich in het
vlak van de schepping van banen een zelfde ontwikkeling voor; in de Verenigde
Staten, het Verenigd Koninkrijk en Canada, waar de activiteit vertraagde, groeide
ook de werkgelegenheid veel minder krachtig dan in 1989.

GRAFIEK 2 - GRONDSTOFFENPRIJZEN

(indexcijfers 7985 = lOOi

PRIJZEN IN DOLLARS VAN DE VERENIGDE STATEN

Niet-energetische industriële grondstoffen
Algemeen indexcijfer
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Bronnen: HWWA, OESO, IMF.
1 Wat de olieprodukten betreft. werd het indexcijfer van de energieprijzen gecorrigeerd zodat het de noterinqer op de vrije markt

weergeeft.
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De aanwas van de beroepsbevolking viel iets geringer uit dan de toename van
de werkgelegenheid, zodat de werkloosheidsgraad nog een zeer beperkte daling
vertoonde, behalve, wat de grote landen betreft, in de Verenigde Staten en in
Canada.

Aanhoudende spanningen op de arbeidsmarkt en hoge winstvoeten in de meeste Arbeidskosten

landen hebben een vrijwel algemene versnelling van de bezoldigingen per werkza-
me persoon teweeggebracht. Zoals vaak bij het begin van een conjunctuurver-
zwakking is de produktiviteitstoename bovendien geslonken en in de Verenigde
Staten zelfs negatief geworden. Dit gaf aanleiding tot een grotere verhoging van
de loonkosten per eenheid produkt. De enige opvallende uitzondering in dit
verband is Japan, waar de produktiviteitswinst nog verbeterde, en waar de
toename van de loonkosten per eenheid produkt even bescheiden bleef als in het
voorgaande jaar.

Vóór het uitbreken van de Golfcrisis kon de inflatoire druk, teweeggebracht door
het oplopen van de binnenlandse kosten, dank zij de daling van de in dollars
uitgedrukte energieprijzen vrij goed worden bedwongen. De toename van de
dollarnoteringen van de overige basisprodukten - waarvan het gewicht in het
algemene indexcijfer van de grondstoffenprijzen slechts iets meer dan een derde
bedraagt - bleef tijdens die periode beperkt. Die ontwikkelingen hadden een
remmend effect op de invoerprijzen van de meeste industrielanden, effect dat nog
kracht werd bijgezet door het feit dat die prijzen in dollars worden uitgedrukt en
dat die valuta tijdens de beschouwde periode deprecieerde.

Prijzen van
grondstoffen
en basisprodukten

De bruuske klim van de olieprijzen in augustus en de daaropvolgende stijging van
de prijzen van het geheel van de energiedragers, gaven echter aanleiding tot een
steile opgang van de grondstoffenprijzen, die tijdens de laatste twee maanden van
het jaar slechts ten dele werd geneutraliseerd. De gevolgen van die prijsverhoging
waren veel groter dan die van een verdere, scherpere koersdaling van de dollar.

GRAFIEK 3 - CONSUMPTIEPRIJZEN

(veranderingspercentages t. O. v. de overeenstemmende maand van het voorgaande jaar)
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Bronnen' US Bureau of Labor (Verenigde Staten), EEG, Prime Minister's Office (Japan).
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Consumptieprijzen

Lopend verkeer

De hausse van de aardolieprijzen bracht al snelopwaartse druk op de consump-
tieprijzen teweeg, waardoor het stijgingstempo ervan tot aan het begin van het
vierde kwartaal accelereerde.

In de Verenigde Staten ging die olieprijsverhoging hand in hand met de deprecia-
tie van de dollar, zodat het stijgingstempo van de consumptieprijzen krachtig
versnelde. Ook in Japan en Europa leidde het duurder worden van de aardolie
tot een scherpere toename van de prijzen. De landen waarvan de valuta's volledig
aan het wisselkoersarrangement van het EMS deelnemen, konden in 1990 noch-
tans op een verhoging van de effectieve wisselkoers van hun valuta's rekenen,
wat een gunstig effect op hun invoerprijzen had. Bovendien was het prijsverloop
in die landengroep vrij synchroon; in Duitsland werd de vrees voor de inflatoire
gevolgen van de eenmaking niet bewaarheid. In het Verenigd Koninkrijk daarente-
gen deed zich een krachtige versnelling van de inflatie voor, hoewel de Britse
economie minder afhankelijk is van ingevoerde energie.

1.2 BETALINGSBALANSEN

Aangezien de energieprijs in 1990 afwisselend daalde en steeg, is de uiteindelijke
weerslag van het verloop ervan op de ruilvoet van de industrielanden over het
hele jaar gezien niet zeer groot geweest. In termen van gemiddelde bleven de
relatieve prijzen van de buitenlandse handel van die landen stabiel.

Achter die algemene stabiliteit gaan evenwel uiteenlopende ontwikkelingen in de
grote landen schuil. Die vloeien hoofdzakelijk uit de bewegingen van de effectieve
wisselkoersen voort: zo stelt men vast dat de relatieve prijzen in de Verenigde
Staten én Japan verslechterden en in Europa verbeterden.

TABEL 4 - BALANSEN VAN HET LOPENDE VERKEER VAN 'S WERELDS BELANGRIJKSTE ZONES

1987 1988 1989 1990

miljarden dollars van de Verenigde Staten

Verenigde Staten . . .. . . . .. . .. . · . ... -162 -129 -110 -104

Japan . . . . ... 87 80 57 38

EEG . . .. . .. 36 16 6 -10
waarvan Duitsland 00 .. . . . . . ... (46) (50) (55) (49)

Totaal OESO .. . .. . .. . .. .. . . . -56 -50 -79 -111

OPEC -6 -15 -2 14

Aziatische nieuwe industrielanden · . . . . . ... . . 32 29 24 14

Overige ontwikkelingslanden .. · . . . . . -20 -26 -33 -27

Oosteuropese landen' ... 19 14 6 -2
waarvan in convertibele valuta's (5) (4) (-4) (n.)

procenten van het BNP

Verenigde Staten

Japan ....

-3,6

3,6

0,8
(4,1)

-0,4

-2,1 -1,9

2,0 1,3

0,1 -0,2
(4,6) (3,3)

-0,5 -0.7

-2,6

2,8

0,3
(4,2)

-0,4

EEG .
waarvan Duitsland 00

TotaalOESO

Bron: OESO.

1 Tot aan het einde van het eerste halfjaar van 1990 hebben de gegevens eveneens betrekking op de DDR.
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In Japan leidde de verslechtering van de ruilvoet en het toegenomen tekort in
het dienstenverkeer, in weerwil van de volumeverbetering van de handelsbalans,
tot een nieuwe inkrimping van het lopende overschot. Gerelateerd tot het BNP
is dat saldo aldus teruggelopen van 3,6 pct. in 1987 tot 1,3 pct. in 1990.

Daartegenover staat dat in de Verenigde Staten de verbetering van de buitenland-
se handel naar volume voldoende was om de verslechtering ervan naar prijzen
te neutraliseren. Zowel het niet parallel lopen van de conjunctuurcycli, als het
behoud van de gunstiger concurrentiepositie ten gevolge van de opeenvolgende
koersdalingen van de dollar, lagen aan die verbetering ten grondslag. Mede dank
zij een lichte verruiming van het gezamenlijke overschot van het dienstenverkeer
en de overdrachten is het tekort op de lopende rekening opnieuwenigszins
afgenomen. Wat het dienstenverkeer betreft, gaven de netto-inkomens uit inves-
teringen aanleiding tot een gering overschot, tegen een bescheiden tekort in
1989. Die ommekeer is vrij paradoxaal voor een economie waarvan de nettoschuld
ieder jaar verder oploopt. Hij kan wellicht worden verklaard door het structuurver-
schil tussen de tegoeden op en de verplichtingen tegenover het buitenland en
dus door de uiteenlopende ontwikkeling van de in dollars uitgedrukte rendemen-
ten die ermee verband houden.

(procenten van het BNP)

GRAFIEK 4 - BALANSEN VAN HET LOPENDE VERKEER VAN DE EEG-LANDEN
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Bronnen NBB. OESO.
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In Duitsland heeft de expansie van de binnenlandse vraag een zeer aanzienlijke
toename van het invoervolume van goederen en diensten op gang gebracht. In
weerwil van de verbetering van de ruilvoet en een verdere vermeerdering van de
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Olie-exporterende
Landen

Aziatische nieuwe
industrielanden

Oosteuropese
landen

Wisselkoersen

netto-ontvangsten uit hoofde van de inkomens uit beleggingen, is het lopende
overschot aldus teruggelopen van 4,6 pct. van het BNP in 1989 tot 3,3 pct.

Wat de overige EEG-landen betreft, wisten Nederland, de BLEU en Ierland hun
omvangrijke lopende overschot te handhaven. Ook de externe positie van Frank-
rijk, Italië en Denemarken bleef vrijwel in evenwicht. Het tekort van Portugal en
van twee landen met een reeds erg deficitair lopend saldo, nI. Griekenland en
Spanje, vergrootte echter. Het negatieve saldo van het Verenigd Koninkrijk van
zijn kant is, in procenten van het BNP, ietwat verkleind dank zij de verbetering
van de handelsbalans, zowel naar volume als naar prijzen.

Voor het geheel van de Gemeenschap is het lopende saldo, dat licht positief was,
omgeslagen in een tekort van om en bij 10 miljard dollar.

AI bij al is het saldo van de lopende verrichtingen van het geheel van de
OESO-landen, uitgedrukt in procenten van het BNP, in 1990 nauwelijks veran-
derd: het beliep - -0,7 pct. in 1990, tegen - 0,5 pct. in 1989, terwijl de
belangrijkste betalingsbalansonevenwichtigheden verder verkleinden.

De voor de lopende rekening van de OPEC-landen gunstige effecten van de
stijging van de olieprijzen sedert juli neutraliseerde ruimschoots de verslechtering
in de loop van het eerste halfjaar, toen de energieprijzen daalden: het lopende
saldo van die landen werd aldus opnieuw positief.

De afbrokkeling van de lopende overschotten van de Aziatische nieuwe industrie-
landen kan worden toegeschreven aan drie factoren : hun grote afhankelijkheid
van ingevoerde olie, hun verlies aan concurrentiekracht in termen van loonkosten
en, in het geval van Zuid-Korea, het forse aantrekken van de binnenlandse vraag.

Afgaande op de beschikbare statistische gegevens, zou het lopende saldo van
de Oosteuropese landen negatief zijn geworden. Dat totale tekort zou vermoede-
lijk evenwel kleiner zijn dan het in 1989 opgetreden deficit bij de transacties in
convertibele valuta's.

1.3 FINANCIELE ONTWIKKELINGEN EN MONETAIR BELEID

Niettegenstaande de onevenwichtigheden in het lopende verkeer zijn verkleind,
vertoonden de valuta's van de grote landen nog forse koersschommelingen op
de valutamarkten. Die situatie steekt schril af bij het convergerende wisselkoers-
verloop van de EMS-valuta's tijdens een groot deel van het jaar en de daarmee
gepaard gaande vermindering van de rente-ecarts. Die convergentie binnen de
EMS-zone werd bovendien tot stand gebracht in weerwil van een waardevermeer-
dering van de mark tegenover de dollar, appreciatie die in het verleden de
spanningen binnen het stelsel veeleer placht te doen oplaaien. De aantrekkings-
kracht van de mark werd weliswaar getemperd door de onzekerheid in verband
met de Duitse hereniging, maar de stabiliteit binnen het EMS vloeit wellicht ook
voort uit het feit dat op de markten de overtuiging veld wint dat de autoriteiten
van de landen die de weg naar de Economische en Monetaire Unie zijn ingesla-
gen, vastberaden zijn om wisselkoersaanpassingen steeds minder als instrument
voor het corrigeren van onevenwichtigheden te gaan gebruiken.
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GRAFIEK 5 - RENTETARIEVEN EN WISSELKOERSEN

RENTE OP DRIEMAANDS DEPOSITO'S IN EURO-VALUTA'S
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Bronnen NBB, IMF.

Tijdens de eerste maanden is de dollar nog verstevigd t.O.V. de yen. Tegenover
de mark is hij in die periode relatief stabiel gebleven. Vanaf mei is hij in
verhouding tot de meeste valuta's fors in waarde gedaald. In het verleden
fungeerde de dollar bij internationale spanningen als toevluchtshaven. In 1990 is
de Golfcrisis hem blijkbaar niet ten goede gekomen. Het moet gezegd dat deze
crisis samenviel met een ontspanning in de Oost-Westbetrekkingen en dat de
groeivooruitzichten in Europa en Japan beter leken dan in de Verenigde Staten.
Bovendien verkleinde het positieve rente-ecart tussen de dollar en de andere twee
belangrijkste valuta's en nadien sloeg het zelfs om in een verschil ten voordele
van eerst de mark en vervolgens de yen.

De effectieve koers van de yen bleef tot zowat halverwege het tweede kwartaal
afglijden. Vervolgens liet zij een herstel zien dat zich des te duidelijker aftekende
naarmate de rente op de beleggingen in yens tot het peil van de overeenstem-
mende tarieven van de uitzettingen in de andere grote valuta's opklom.

De effectieve koers van de Duitse mark was daarentegen nauwelijks aan schom-
melingen onderhevig. Die valuta apprecieerde het hele jaar door tegenover de
dollar en vooral vanaf de zomer was de waardevermeerdering bijzonder uitgespro-
ken. De tot in de maand mei door de Duitse munt geboekte koerswinst tegenover
de yen smolt nadien echter gedeeltelijk weg.

12



Europees Monetair
Stelsel

Het koersverloop van de mark binnen het wisselkoersarrangement van het Euro-
pese Monetaire Stelsel was minder homogeen dan voordien. Na de verlaging met
3,7 pct. van de spilkoersen van de Italiaanse lire op 8 januari liet de mark een
geleidelijke verzwakking zien wegens de bezorgdheid omtrent de Duitse monetai-
re, economische en sociale unie. Het verdwijnen van de wisselkoersonzekerheden
leidde tot een versteviging van de lire en de peseta. Die boden immers een
aanmerkelijk hoger rendement dan de overige aan het wisselkoersmechanisme
deelnemende valuta's. De koersstijging van de lire werd bovendien nog in de
hand gewerkt doordat de toegestane schommelingsmarges van de wisselkoersen
van de Italiaanse munteenheid tegenover de EMS-valuta's op 8 januari werden
verkleind van 6 tot 2,25 pct. Vanaf de zomer sloeg die constellatie van de
wisselkoersen om : de positie van de mark liet een relatief herstel zien, net als
die van de Belgische frank, de Franse frank en de gulden. De lire en de peseta
vertoonden daarentegen een tendens tot waardevermindering, hetgeen wellicht
ten dele het gevolg is van het feit dat de Italiaanse en de Spaanse economieën
in het licht van hun reeds hoge inflatie en hun tekort op de lopende rekening
van de betalingsbalans na de Golfcrisis kwetsbaarder konden lijken.

GRAFIEK 6 - WISSELKOERSEN IN ECU'S

(daggemiddelden, per week, indexcijfers 1988 lOOi
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Op 8 oktober is het pond sterling tot het wisselkoersmechanisn:-te toegetreden
met schommelingsmarges van 6 pct. Sedert de maand mei hadden geruchten
over deze beslissing aanleiding gegeven tot een stijging van de koers van het
pond tegenover de EMS-valuta's, die bovendien vanaf augustus nog in de hand
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werd gewerkt door het duurder worden van de olie. Na 8 oktober leidde de
onzekerheid omtrent de Britse economie tot een snelle afbrokkeling van de positie
van deze valuta in het wisselkoersrooster van de EMS-valuta's.

Het wisselkoersverloop van de belangrijkste valuta's weerspiegelde onder meer de Monetair beleid

verschillende aanpak van het monetaire beleid in de diverse landen, die zijn
oorsprong vindt in het niet parallel lopen van de conjunctuurcycli.

De Japanse monetaire autoriteiten werden ertoe genoopt de rente nog hoger op
te trekken om de met een aantrekkende vraag verband houdende inflatoire druk
in te perken, en, in de eerste maanden van het jaar, wellicht ook om de yen
te ondersteunen. In de Verenigde Staten werd de korte rente sinds het tweede
kwartaal van 1989 fors teruggeschroefd. In weerwil van een verscherping van de
inflatie bleef ze er gedurende een groot deel van het verslagjaar op het peil van
eind 1989, maar in december werd ze verlaagd naar aanleiding van de teruggang
van de economische activiteit. Angst voor een aanwakkerende inflatie, die speci-
fiek verband hield met de eenmaking van het land, en, meer recentelijk, de
prijsstijging van de aardolie brachten de centrale bank van Duitsland ertoe de
korte rente op het vrij hoge peil van eind 1989 te handhaven. Die rentestabiliteit
verdween in de laatste weken van het jaar toen de tarieven vrij steil omhoog-
schoten.

De monetaire, economische en sociale unie werd op 1 juli 1990 een feit, met
andere woorden nog vóór de politieke eenmaking van de beide Staten, die pas
op 3 oktober werd bewerkstelligd.

Duitse monetaire,
economische en
sociale unie

Aan de monetaire unie werd met name gestalte gegeven door de invoering van
de mark als gemeenschappelijke valuta. De omzettingskoers van de Ostmark in
de Deutsche Mark werd voor de inkomens a pari vastgesteld en voor de financiële
passiva en activa werd een verhouding van twee tegen één vastgelegd; de
tegoeden van de particulieren werden, voor beperkte bedragen, evenwel in een
verhouding van één tegen één omgezet. AI met al zou de gemiddelde omzettings-
koers van de financiële activa in het bezit van bedrijven en particulieren volgens
officieuze ramingen aldus 1,8 hebben bedragen. De Bundesbank is bovendien de
centrale bank van het eengemaakte Duitsland geworden; zij alleen is bevoegd
inzake monetair beleid.

Het Staatsverdrag betreffende de monetaire, economische en sociale unie bepaalt
overigens in het bijzonder dat de belangrijkste wetten die het economische leven
in de Bondsrepubliek regelen, tot de DDR worden uitgebreid en voorziet in de
oprichting van een « Fonds voor de Duitse eenmaking ». Dat laatste moet de
financiering van de op diverse gebieden aan de voormalige DDR toegezegde
financiële steun mogelijk maken.

De uiteenlopende strategie van het monetaire beleid in de Verenigde Staten Lange rente

enerzijds, en in Japan en Duitsland anderzijds, kwam minder tot uiting in de
ontwikkeling van de lange rente dan in het verloop van de korte rente.

Tot aan het einde van het derde kwartaal bleef de lange-termijnrente uniform
opwaarts gericht, zodat zij toen overalopnieuw boven de korte rente uitsteeg.
Die hausse hield verband met de versombering van de inflatievooruitzichten
- die reeds vóór de Golfcrisis voelbaar was en die verscherpte zodra die crisis
uitbrak - en de toegenomen onzekerheid die de beleggers ertoe bracht korte-ter-
mijnbeleggingen te verkiezen. In Japan ging die rente nog steiler in de hoogte
dan in de overige landen en in september bereikte ze nagenoeg het niveau van
de rente op beleggingen in dollars en in marken.
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Financiële markten

GRAFIEK 7 - RENTETARIEVEN OP LANGE TERMIJN 1
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1 Rendementspercentages op lange termijn van de overheidsleningen op de secundaire markt.

De opgaande beweging van de lange rente is nadien stilgevallen en heeft de
plaats geruimd voor een neerwaartse tendens waarvan de intensiteit van land tot
land verschilt. De markten raakten er immers blijkbaar steeds meer van overtuigd
dat - althans in de veronderstelling dat de Golfcrisis niet in een zeer forse
stijging van de energieprijzen uitmondt - het terughoudende monetaire beleid
geleidelijk zou worden versoepeld naarmate de economische activiteit en de
inflatie vertragen.

De rentedaling was het opvallendst in Japan, maar slechts nauwelijks te onder-
kennen in Duitsland, wat wellicht te maken had met de vooruitzichten betreffende
de financieringsbehoeften van de overheid.

Ook de aandelenkoersen waren veel meer aan schommelingen onderhevig dan
in de loop van de voorgaande twee jaren.

De meest markante beweging ervan was de daling na het uitbreken van de
Golfcrisis. Die teruggang was des te omvangrijker omdat hij plaatsvond in een
klimaat van een toen nog aantrekkende lange-termijnrente.

In Duitsland volgde die afbrokkeling op een zeer aanzienlijke hausse tussen
november 1989 - het ogenblik waarop de Berlijnse muur werd opengesteld _
en het midden van het eerste halfjaar van 1990. In die periode waren de
groeiverwachtingen voor de Duitse economie immers fel verbeterd en zagen ook
de winstvooruitzichten van de bedrijven er veel rooskleuriger uit.
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In Japan daarentegen komt de daling bovenop een reeds sedert het eerste
kwartaal van 1990 aan de gang zijnde belangrijke neerwaartse beweging. Deze
tendens kan als de tegenhanger van de rentestijging worden gezien, maar ook
als de aanloop tot een door een eerdere, wellicht buitensporige ontwikkeling,
noodzakelijk geworden correctie. De inzinking van de aandelenkoersen legde een
aspect van de broosheid van de financiële sector bloot. Deze ontwikkeling op de
kapitaalmarkten heeft immers de niet-gerealiseerde meerwaarden, die de banken
gedeeltelijk aan hun eigen vermogen toevoegen, doen slinken. Een andere oor-
zaak van die fragiliteit wordt gevormd door de kredieten die de banken voor de
aankoop van vastgoed hebben verstrekt, wat de toezichthoudende autoriteiten er
sedert begin 1990 toe gebracht heeft het expansietempo van dit soort kredieten
strenger te controleren.

In de Verenigde Staten maken de spaarbanken sedert 1988 zware tijden door,
ongetwijfeld ten gevolge van een met vele risico's gepaard gaande management-
strategie, maar ook wegens de ineenstorting van de prijzen van de woongebou-
wen. Meer recentelijk is ook de kwaliteit van de activa in het bezit van de
commerciële banken en de rendabiliteit van deze laatste erop achteruitgegaan.
Dat alles was een gevolg van de slappe conjunctuur in de niet-woningbouw,
gecombineerd met de spanningen die zich sedert een jaar op de markt van de
obligaties met een hoog debiteurenrisico (« junk bonds ») hebben laten gevoelen.
Die ontwikkelingen en de economische-groeivertraging in de Verenigde Staten
hebben de expansie van de bancaire kredieten in 1990 afgeremd, te meer omdat
de banken zich bij het verlenen van nieuwe kredieten blijkbaar selectiever zijn
gaan opstellen.

GRAFIEK 8 - AANDELENKOERSEN

(indexcijfers 7985 = 700, semi-logaritmische schaal)

Verenigde Staten
Japan
Duit aland"

300

200

100

50 50

1986 1987 1988 1989 1990

Bronnen Standard and Poor's (composite 500), Frankfurter Aligemeine Zeitung, TOkyo Stock Exchange.

16



1.4 INTERNATIONALE SAMENWERKING

Europese integratie Tijdens het eerste halfjaar hebben Frankrijk en Italië de overblijvende belemmerin-
gen die het volledig vrije kapitaalverkeer in de weg stonden, opgeheven. Zij liepen
daarbij vooruit op de officiële datum van 1 juli 1990, bepaald in de door de Raad
van de EEG uitgevaardigde richtlijn van 24 juni 1988. Alleen Spanje, Portugal,
Griekenland en Ierland wijken krachtens overgangsclausules nog gedeeltelijk van
het beginsel van de liberalisering van het kapitaalverkeer af.

Overigens heeft de BLEU met ingang van 5 maart 1990, dus ruim vóór de
uiterste datum die door bovengenoemde richtlijn op eind 1992 was vastgesteld,
de dubbele valutamarkt opgeheven.

In maart heeft de Raad van de Gerneenschappen een richtlijn goedgekeurd
betreffende de totstandbrenging van een geleidelijke convergentie van het econo-
mische beleid en de economische prestaties van de Lid-Staten door het instellen
van procedures voor multilateraal toezicht op het nationale economische beleid.
Op dezelfde datum heeft de Raad ook een besluit genomen inzake de samenwer-
king tussen de centrale banken van de Lid-Staten door het organiseren van een
striktere coördinatie van het nationale monetaire beleid. Het is binnen die context
dat het Comité van Presidenten in juni de herziening van zijn structuren en
werkingsprocedures voltooide en zijn nieuwe huishoudelijke reglement goed-
keurde.

Overeenkomstig dit reglement wordt het Comité van Presidenten bijgestaan door
het Comité van Plaatsvervangers en door drie Subcomités, die belast zijn met
respectievelijk het wisselkoersbeleid, het monetaire beleid en het bedrijfseconomi-
sche toezicht op de banken. Er werd tevens een Economische Celopgericht die
onder het gezag van de Secretaris-generaal van het Comité van Presidenten werd
geplaatst en die tot taak heeft onderzoekingen te verrichten die de werkzaamHe-
den van de Presidenten kunnen ondersteunen.

De Europese Raad van juni in Dublin besliste om parallel met de intergouverne-
mentele Conferentie over de Economische en Monetaire Unie, een Conferentie
over de Politieke Unie bijeen te roepen. Die twee conferenties, die op 15 decem-
ber te Rome plechtig werden geopend, hebben het volgende doel: in principe
vóór eind 1992 een herziening van het Verdrag van Rome ter goedkeuring aan
de Lid-Staten voorleggen, om de politieke, economische en monetaire dimensies
van de Gemeenschap te versterken.

De werkzaamheden ter voorbereiding van de organisatie van de Conferentie over
de Economische en Monetaire Unie werden actief voortgezet door de bevoegde
organen van de Gemeenschap, met name door het Monetair Comité en het
Comité van Presidenten. Dit laatste heeft in november een gedetailleerd geheel
van statutaire bepalingen goedgekeurd die de functionering van de toekomstige
monetaire instelling van de Gemeenschap zullen regelen. Die blauwdruk van
statuten van het « Europese Stelsel van Centrale Banken en van de Europese
Centrale Bank» werd bij de voorzitter van de Raad van de Europese Gemeen-
schappen ingediend en maakt deel uit van de basisdocumenten van de intergou-
vernementele Conferentie over de Economische en Monetaire Unie.

Het project van de Economische en Monetaire Unie neemt derhalve iedere dag
vastere vorm aan. De Europese Raad van oktober in Rome heeft 'het trouwens
een nieuwe impuls gegeven door 1 januari 1994 als datum voor de overqanq naar
de tweede fase vast te leggen mits aan een aantal welomschreven veerwaarden
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is voldaan: de voltooiing van het programma van de interne markt, de goedkeu-
ring en de bekrachtiging van de wijzigingen aan het Verdrag van Rome en de
effectieve toepassing of aangevatte uitvoering van sommige nieuwe bepalingen,
met name inzake de onafhankelijkheid van de leden van de nieuwe monetaire
instelling en het verbod tot monetaire financiering van de begrotingstekorten. Het
Verenigd Koninkrijk heeft tegen die beslissing echter een voorbehoud gemaakt.

De samenwerking tussen Europese landen hield niet aan de grenzen van de EEG
op. Andere maatregelen getuigen van een toenemende bereidheid tot economi-
sche integratie in alle landen van het werelddeel.

Zo zijn er onderhandelingen aan de gang tussen de EEG en de Europese
Vrijhandelsassociatie (Finland, Ijsland, Noorwegen, Oostenrijk, Zweden, Zwitser-
land en het geassocieerde lid Liechtenstein) over het tot stand brengen van een
Europese economische ruimte waarin vrij verkeer van goederen, diensten, kapitaal
en personen mogelijk is onder dezelfde voorwaarden als binnen de Europese
Gemeenschap. Die onderhandelingen zouden in de loop van 1991 tot het sluiten
van een algemene associatie-overeenkomst tussen de EEG en de EVA moeten
leiden.

Sommige leden van laatstgenoemde organisatie nemen overigens initiatieven om
hun banden met het Europa van de Twaalf nauwer aan te halen.

Zo besloten de Noorse autoriteiten de kroon aan de ecu te koppelen door aan
hun valuta een in ecu's uitgedrukte spilkoers en een fluctuatiemarge van
2,25 pct. aan weerszijden van die spilkoers toe te kennen. Parallel met die
koerswijziging van het valutabeleid, zijn de Norges Bank en de centrale banken
van de Gemeenschap overeengekomen hun samenwerking te verruimen door
bilaterale swapakkoorden te sluiten. Die moeten het stabiliseringsbeleid in Noor-
wegen ondersteunen en aldus tot een uitbreiding van de Europese zone van
monetaire en economische stabiliteit bijdragen.

Tevens is Zweden van plan binnenkort het EEG-lidmaatschap aan te vragen. Het
volgt daarmee het voorbeeld van Oostenrijk en Turkije, die reeds eerder een
toetredingsverzoek hebben ingediend.

De internationale gemeenschap heeft eveneens bepaalde beslissingen genomen
met het oog op de grondige herstructurering van de Oosteuropese economieën.
Tot dusver is de creatie van de Europese Bank voor Wederopbouwen Ontwikke-
ling, waarvan de oprichtingsakte in mei van het verslagjaar is ondertekend, de
voornaamste maatregel in dat vlak geweest. Met name via leningen en participa-
ties dient bovengenoemde instelling de overgang van de economieën van Cen-
traal- en Oost-Europa naar het stelsel van een markteconomie te bevorderen. Die
Bank, waarvan meer dan de helft van het kapitaal in handen is van de landen
en instellingen van de Gemeenschap, zal binnenkort operationeel zijn. De statuten
ervan moeten immers ten laatste op 31 maart 1991 goedgekeurd zijn.

Sommige landen van deze regio van Europa konden reeds op concretere en
directere steun rekenen. Zo verleende de EEG Hongarije een financiële bijstand
voor een duur van vijf jaar en een bedrag van 870 miljoen ecu, waarvan de eerste
tranche in april 1990 werd overgemaakt.

Tijdens het afgelopen jaar bevestigden de Ministers van Financiën en de Gouver-
neurs van de centrale banken van de Groep van Zeven meermaals - met name
op hun bijeenkomsten in april, mei en september - hun verbintenis tot het
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handhaven van de coördinatie van het economische beleid, met inbegrip van
samenwerking op de valutamarkten. In april en mei gaven zij te kennen dat het
peil van de wisselkoers van de yen van dien aard was dat het aan de gang zijnde
aanpassingsproces van. de betalingsbalansen in het gedrang zou kunnen komen.
In september bereikten zij een consensus over de wenselijkheid van een monetair
beleid dat op stabiliteit stoelt en over de noodzaak van een gezonde begrotings-
politiek in antwoord op het tweeledige risico van een aanwakkering van de inflatie
en een groeivertraging waartoe de oliecrisis aanleiding zou kunnen geven.

Die conclusie werd door de Ministers van Finançiën en de Gouverneurs van de
Groep van Tien op hun bijeenkomst van september overgenomen. Op die verga-
dering stonden nog twee andere belangrijke problemen op de agenda: de
handelsbesprekingen van de Uruguay Round en de te volgen strategie in verband
met de schuld van de ontwikkelingslanden.

De onderhandelingen in het kader van de Uruguay Round, die niet alleen betrek-
king hebben op de internationale goederenhandel, maar ook op de diensten,
onder meer de financiële diensten, konden niet, zoals voorzien, in december te
Brussel worden afgerond. Ze zullen in de loop van 1991 worden voortgezet.

Schulden van de Uitgedrukt in dollars was de buitenlandse schuld van de ontwikkelingslanden in
ontwikkelingslanden de loop van de voorgaande twee jaren vrijwel niet meer opgelopen. Tijdens het

verslagjaar liet zij in absolute cijfers echter weer een stijging zien. Aangezien de
uitvoer van die landen eveneens een krachtiger groei vertoonde, liep hun schuld
gerelateerd tot de waarde van hun uitvoer van goederen en diensten, in het
verlengde van de sinds 1986 opgetekende neerwaartse tendens, toch verder
terug.

In 1990 hebben de officiële crediteurs de geleidelijke heroriëntering van hun
beleid, die neerkomt op een geval-per-gevalbenadering, voortgezet. Ze deden
zulks om het hoofd te bieden aan enerzijds de chronische schuldproblemen van
sommige landen met een klein of een middelgroot inkomen en anderzijds de
verergering van de onevenwichtigheden in het betalingsverkeer van de landen
waar de gebeurtenissen in het Midden-Oosten zich fel doen gevoelen. In die
optiek hebben de Verenigde Staten, in samenwerking met andere landen, met
name aan de Golf gelegen Arabische landen en alle EEG-leden, een « Financiële
Coördinatiegroep van de Golfcrisis» opgericht. Die groep heeft tot doel de
financiering te organiseren van de uitzonderlijke behoeften waartoe deze crisis in
de meest direct getroffen landen aanleiding geeft. Tevens heeft België, net als
andere officiële bilaterale crediteurs, bepaalde Afrikaanse landen ten zuiden van
de Sahara met een gering inkomen en een hoge schuld voor een totaal bedrag
van fr. 2,5 miljard verplichtingen kwijtgescholden. Deze laatste betroffen lenin-
gen, toegekend in het kader van de openbare ontwikkelingshulp.

De eerste specifieke overeenkomst volgens de nieuwe aanpak, waaraan in het
voorjaar van 1989 met de goedkeuring van het plan-Brady gestalte werd gege-
ven, is het in maart 1990 ondertekende akkoord betreffende Mexico. Het biedt
de crediteurbanken de keuze tussen drie oplossingen: hun schuldvorderingen
omzetten in obligaties met een lager nominaal bedrag maar met een tarief dat
overeenstemt met de gangbare marktrente; ze omzetten in obligaties van hetzelf-
de bedrag maar met een concessioneel rentetarief; of een aanvullende financie-
ring op middellange termijn verstrekken ten belope van een gedeelte van het
uitstaande bedrag van de bestaande vorderingen. De grote meerderheid van de
betrokken banken heeft voor de eerste of de tweede keuzemogeljjf~heid geop-
teerd, zodat het bedrag van de voor de duur van het akkoord toeqeker.de nieuwe
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leningen vrij gering is. AI met al leidt de toepassing van dit akkoord tot een
aanzienlijke vermindering van de Mexicaanse schuld. De gevolgen daarvan komen
bij de conversie- of delgingsoperaties die tijdens het voorgaande jaar al ten gunste
van dit land plaatsvonden. Tijdens het verslagjaar is onderhandeld over andere
overeenkomsten inzake het van overheidswege ondersteunen van de verlichting
van de schuldenlast. Met de Filippijnen, Costa Rica en Venezuela konden reeds
definitieve regelingen worden getroffen.

Het lM F en de Wereldbank bleven hun financiële steun aan de tussen de
crediteurbanken en de schuldenlanden gesloten schuldverminderingsakkoorden
verlenen, voor zover die landen zich ertoe verbonden aanpassingsprogramma's
op middellange termijn op touw te zetten.

Afgezien van hun deelneming in de tenuitvoerlegging van de nieuwe strategie
voor het schuldbeheer van de ontwikkelingslanden, namen de multilaterale instel-
lingen diverse initiatieven die gericht waren op het aanpassen van hun interventie-
technieken.

De Raad van de Gouverneurs van het IM F heeft in juni een resolutie aangenomen
betreffende de negende herziening van de quota's, die bepaalt dat deze laatste
in hun geheel met 50 pct. zullen worden opgetrokken (zie tabel Il van de
Statistische Bijlage). Terzelfder tijd kwam een akkoord tot stand inzake het derde
amendement op de statuten van het Fonds. Dat amendement verruimt de waaier
van sancties die het Fonds kan treffen tegen de lidstaten die hun statutaire
verplichtingen niet vervullen, onder meer de staten met langdurige betalingsachter-
standen jegens het Fonds. De inwerkingtreding van de quotaherziening hangt af
van de goedkeuring van dit amendement, die in het voorjaar van 1991 plaats zou
moeten vinden.

In september leidde de vijfjaarlijkse herziening van de korf van valuta's waaruit
de SOR zijn samengesteld tot een verandering van de gewichten, met ingang van
1 januari 1991.

Naar aanleiding van de Golfcrisis besloot het IM F verscheidene wijzigingen aan
te brengen in zijn instrumentarium voor betalingsbalansfinanciering. De voor-
naamste verandering bestond in de invoering van een faciliteit « aardolie-invoer »,
naast andere, reeds beschikbare financieringsbronnen in het kader van de faciliteit
inzake compensatoire financiering en financiering in geval van onvoorziene om-
standigheden.

TABEL 5 - SAMENSTELLING VAN HET BIJZONDERE TREKKINGSRECHT

1986·1990 1991-1995

Bedragen Gewichten 1 Bedragen Gewichten 1

Dollar van de Verenigde Staten . . . . . . . . .. 0,452 42 0,572 40

Duitse mark .. .. . . . . . 0,527 19 0,453 21

Yen .. . . 33,4 15 31,8 17

Franse frank ..... . . 1,02 12 0,8 11

Pond sterling .. . . . . . . 0,0893 12 0,0812 11

Bron: IMF.

1 In procenten van het totaal aan het begin van de periode. De gewichten variëren immers naargelang van de wisselkoersschommelingen
van de bewuste' valuta's.
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2. BESTEDINGEN,
PRODUKTIE EN WERKGELEGENHEID

2.1 BESTEDINGEN

In weerwil van een lichte vertraging ten opzichte van het voorgaande jaar, is de
expansie van de Belgische economie krachtig gebleven : het groeitempo van het
BBP bereikte immers nog 3,7 pct., wat betekent dat het EEG-gemiddelde voor
het derde opeenvolgende jaar werd overtroffen. Het niet parallel lopen van de
conjunctuurcycli in België en in het EEG-blok kan die uiteenlopende ontwikkeling
ten dele verklaren: tekens die erop wezen dat de eonjunctuur op een keerpunt
was beland, hebben zich in België pas in 1990 gemanifesteerd, terwijl dat in het

Synthese

GRAFIEK 9 - GROEI VAN HET BBP: INTERNATIONALE VERGELIJKING

(veranderingspercentages t. o. v. het voorgaande jaar)
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geheel van de EEG reeds duidelijk in 1989 het geval was. Die tekens van
vertraging waren al vóór de forse verhogingen van de olieprijs merkbaar. Tijdens
het verslagjaar hebben die prijsstijgingen blijkbaar slechts een te verwaarlozen
invloed op de reële economie uitgeoefend.

De Belgische uitvoer, meer bepaald de export naar het Verenigd Koninkrijk,
ondervond de weerslag van de Europese conjunctuurverzwakking. De vertraging
van de buitenlandse vraag werd slechts geleidelijk door een verslapping van de
binnenlandse vraag gevolgd. De expansie van deze laatste liep terug van 5 tot
3,6 pct. De investeringen van zowel de particulieren als de vennootschappen
lagen aan deze minder sterke toename ten grondslag. De groei van de particuliere
consumptie handhaafde zich daarentegen. De overheidsuitgaven van hun kant
stabiliseerden zich, na drie opeenvolgende jaren van inkrimping.

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

TABEL 6 - BNP EN BELANGRIJKSTE BESTEDINGSCATEGORIEEN TEGEN PRIJZEN VAN 1985

1987 1988

Particuliere consumptie .

Overheidsuitgaven .

3,1

-0,1
0,8

-6,7
7,6

8,1
5,8
0,8

3,9
7,1

5,3

9,3
2,3

0,2

2,6

2,8

-0,3
-0,4

0,6
22,3

13,1
13,4

0,2

4,2
9,0

6,3

8,5
4,6

-0,1

4,5

Overheidsconsumptie
Overheidsinvesteringen .

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 .

1989 1990 r

3,8
-2,0
-0,7

-12,4

18,9

16,3
13,6

0,2

5,0

7,6

6,1

8,7
4,0

-0,1

4,0

3,9
0,2
0,5

-2,0

7,0

9,0
7,5

-0,4

3,6

4,0
3,8
3,8
3,7

Bron: NIS.

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

2 Bijdrage tot de groei van het BNP.

De expansie van de invoer van goederen en diensten was van dezelfde orde van
grootte als die van de uitvoer, zodat de netto-uitvoer de BBP-groei nauwelijks
beïnvloedde.

Aangezien het saldo van de factorinkomens eveneens weinig veranderde, steeg
het BNP in dezelfde mate als het BBP.

De particuliere consumptie vormde in 1990 opnieuween belangrijke pijler van de
economische activiteit. Het dienstenverbruik liet weliswaar een lichte vertraging
zien - voornamelijk ten gevolge van een geringere stijging van de uitgaven voor
geneeskundige verzorging en financiële diensten -, maar het goederenverbruik
ging er aanmerkelijk op vooruit. Afgezien van de levensmiddelen en de energie-
produkten - waarvan het verloop hetzij trendmatig is, hetzij overwegend door
de weersomstandigheden wordt bepaald - ging het goederenverbruik in 1990
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Woongebouwen

met bijna 8 pct. in de hoogte, tegen 6,8 pct. in 1989. Deze versnelling verhult
evenwel het echte conjunctuurpatroon in de loop van het jaar: na in' het eerste
halfjaar een piek te hebben bereikt, liet de groei van het goederenverbruik in de
tweede helft van het verslagjaar een vertraging zien, hoewel hij nog zeer krachtig
bleef.

Het verloop van het verbruik van de particulieren wordt voornamelijk door dat
van hun beschikbare inkomen bepaald. De tijdsruimte die verloopt vooraleer de
eerste variabele zich aan de tweede heeft aangepast, kan er evenwel toe leiden
dat beide variabelen zich van het ene tot het ..andere jaar uiteenlopend gaan
ontwikkelen. In 1989 heeft de forse opgang van het beschikbare inkomen van
de gezinnen zich niet volledig in de groei van hun consumptieve bestedingen
weerspiegeld, wat aanleiding gaf tot een aanmerkelijke verhoging van hun bruto-

GRAFIEK 10 - PARTICULIER GOEDERENVERBRUIK, ONGEREKEND LEVENSMIDDELEN
EN ENERGIEPRODUKTEN
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besparingen. In 1990 was de toestand precies omgekeerd: de gezinnen hebben
de toename van hun verbruik op een hoog peil gehandhaafd, hoger dan dat van
hun inkomensstijging, door hun spaarquote te verminderen.

In een lange-termijnperspectief is het beschikbare inkomen ongetwijfeld een van
de belangrijkste verklarende factoren voor de bestedingen voor woonqebouwen.
Van hun kant zijn de korte-termijnschommelingen echter in hoge mate afhankelijk
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van het beloop van de hypothecaire rente, waarbij vanzelfsprekend met bepaalde
reactietermijnen rekening dient te worden gehouden. De fikse verhoging van die
rente ultimo 1989 en begin 1990 kwam aanvankelijk tot uiting in een krachtig
aantrekken van de vraag, die in het eerste kwartaal van het verslagjaar een
hoogtepunt bereikte. Deze beweging kan worden verklaard door het feit dat de
investeerders verdere renteverhogingen verwachtten. Ook dienden de bouwheren
de kredieten die zij voorheen tegen voordeliger voorwaarden hadden gekregen,
binnen een vrij kort tijdsbestek op te nemen. Nadien viel de vraag aanmerkelijk
terug tot een met 1988 vergelijkbaar peil. De uitgaven voor de bouw van nieuwe

GRAFIEK 11 - INVESTERINGEN IN WOONGEBOUWEN
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van 1985 (miljarden franken) (linkerschaal B)
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woningen en voor de verbouwing van bestaande woningen reageren met vertra-
ging op de schommelingen van de vraag, omdat de eigenlijke uitvoering van die
werkzaamheden heel wat tijd in beslag neemt. Die bestedingen bleven derhalve
gedurende het eerste halfjaar krachtig groeien en namen vervolgens geleidelijk af.
Over het verslagjaar als geheel vertoonden ze nog een stijging met ongeveer
10 pct. De transacties op de secundaire markt, waarvan alleen de aktekosten en
de registratierechten in de nationale rekeningen als investeringen worden be-
schouwd, gingen er van hun kant in 1990 reeds lichtjes op achteruit. Totaal
beschouwd, namen de bestedingen voor woningen nog met slechts 7 pct. toe,
dat is heel wat minder dan tijdens de voorgaande twee jaren.

De uitbreiding van de bedrijfsinvesteringen in vaste activa verliep eveneens
minder snel dan in de voorgaande twee jaren. Zij bleef met 9 pct. nochtans
aanzienlijk.
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In de verwerkende nijverheid, waar het conjuncturele hoogtepunt in 1989 werd
bereikt, liepen de investeringen nog met ongeveer 12 pct. op. Zij handhaafden
zich op een zeer hoog peil in de takken van de chemie, de metaalverwerkende
nijverheid en het papier. De levendige vraag van de jongste jaren kwam tot uiting
in een forse stijging van de bezettingsgraad van het produktievermogen. Getuige
de con junc tu urtests hebben de bedrijven derhalve vooral hun uitbreidingsinveste-
ringen opgevoerd.

TABEL 7 - BEDRIJFSINVESTERINGEN TEGEN PRIJZEN VAN 1985

(veranderingspercentages t. O. v. het voorgaande jaarl

1986 1987 1998 1989 1990 r

Verwerkende nijverheid ................... 11,6 7,5 16,1 24,7 12,0
p.m. Procentueel aandeel van de uitbreidings-
investeringen ............................. (37) (45) (47) (56) (61)

Verhandelbare diensten, ongerekend de over-
heidsbedrijven ......................... 14,2 15,7 20,0 11,2 7,0

Overheidsbedrijven en ondernemingen uit de
tak « elektriciteit, gas, water» ............. -10,8 -6,5 -11,6 9,5 8,0

Totaal ................. ................. . 7,0 8,1 13,1 16,3 9,0

Bronnen NIS. NBB.

De investeringen van de bedrijven uit de branche van de verhandelbare diensten,
andere dan de overheidsbedrijven, groeiden in 1990 verder aan. Het accres bleef
evenwel, net als in 1989, bij de toename van de investeringen in de verwerkende
nijverheid achter en bleef ook duidelijk onder de recordhoogten van de periode
1986-1988. In 1990 gaven de investeringen in de handelopnieuw blijk van een
groot dynamisme. In de tak van de dienstverlening aan bedrijven lieten ze
daarentegen een aanmerkelijke teruggang zien.

Het in 1989 ingezette trage herstel van de investeringen van de overheidsbedrij-
ven, die vooral in de tak « vervoer en verkeer» actief zijn, en van de bedrijven
uit de branche « elektriciteit, gas, water» hield in 1990 aan.

Het verloop van de vraag is de belangrijkste factor die het peil van de bedrijfsin-
vesteringen bepaalt. In periodes van krachtige economische expansie dienen de
bedrijven hun produktievermogen vanzelfsprekend aan de vraag aan te passen;
rekening houdend met bepaalde reactietermijnen komt zulks tot uiting in omvang-
rijke investeringen. Het gewicht dat de brutovorming van vast kapitaal door de
bedrijven op een gegeven ogenblik in het BBP vertegenwoordigt, is dus des te
belangrijker naarmate de stijgingen van de vraag die daarvóór werden opgete-
kend, aanzienlijker zijn geweest. Andere parameters spelen evenwelook een
belangrijke rol in het bepalen van het investeringspeil. De rendabiliteit van de
bedrijven, die bij benadering kan worden gemeten aan de hand van het aandeel
van hun brutobesparingen in het BBP, is er zeker één van. Deze beide factoren,
vraag en rendabiliteit, verklaren in grote mate het zeer duidelijke herstel van de
bedrijfsinvesteringen, waarvan het gewicht in het BBP opgelopen is van 9,4 pct.
in 1983 tot 13 pct. in 1990.

Voor een kleine. open economie zoals die van België, is de internatior.ale economi-
sche context een gegeven waar men niet omheen kan. Wat de vraaq betreft,
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GRAFIEK 12 - INVESTERINGEN EN BRUTOBESPARINGEN VAN DE BEDRIJVEN:
INTERNATIONALE VERGELIJKING
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1 Duitsland, Frankrijk, Verenigd Koninkrijk, Nederland.

wijkt het groeipad van de Belgische economie nooit erg lang van dat in de
buurlanden af, wat door de recente ontwikkelingen nogmaals wordt aangetoond.
Deze convergentie in het vlak van de vraag is nochtans niet altijd tot uiting
gekomen in vergelijkbare investeringsniveaus. De verklaring van het feit dat het
aandeel van de investeringen in het BNP tussen 1975 en het einde van de jaren
tachtig in België achterbleef bij dat in de buurlanden, dient veeleer in rendabili-
teitsverschillen te worden gezocht. De minder goede prestaties van de Belgische
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Voorraadwijziging

Synthese

Landbouw,
bosbouwen visserij

bedrijven in dit opzicht waren in hoge mate toe te schrijven aan de ontsporing,
na de eerste olieschok, van de relatieve loonkosten, die vooral de aan de
buitenlandse concurrentie onderhevige sectoren trof. Dank zij de loonmatiging
van de jaren tachtig, is de rendabiliteit van de Belgische bedrijven zich geleidelijk
gaan herstellen. Met een zekere vertraging heeft dat een opleving vàn de
investeringen mogelijk gemaakt. Deze laatste hebben thans het Europese gemid-
delde ingehaald. Als België over een produktie-apparaat wil beschikken dat de
vergelijking met het buitenland kan doorstaan, dient het gelijkwaardige investe-
ringsinspanningen te leveren. Dit laatste impliceert een gelijklopende ontwikkeling
van de bedrijfsrendabiliteit.

De duidelijke conjunctuurvertraging aan het einde van het jaar zou in een minder
sterke toename van de voorraden in bewerking zijnde produkten tot uiting zijn
gekomen, terwijl de voorraden gerede produkten, volgens de eonjunctuurtests
van de Bank, nauwelijks zouden zijn veranderd. Bovendien heeft de varkenspest
de varkensstapel uitgedund.

2.2 TOEGEVOEGDE WAARDE
VAN DE VERSCHILLENDE BEDRIJFSTAKKEN

De lichte vertraging van de BBP-groei kan, op één uitzondering na, aan alle
bedrijfstakken worden toegeschreven. Die ene uitzondering betreft de niet-ver-
handelbare diensten, waarvan de vermeerdering van de toegevoegde waarde een
lichte versnelling liet zien, hoewel zij ver beneden de groei in de overige bedrijfs-
takken bleef.

TABEL 8 - TOEGEVOEGDE WAARDE VAN DE VERSCHILLENDE BEDRIJFSTAKKEN
TEGEN PRIJZEN VAN 1985

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

p.m.

1986 1987 1988 1989 1990 r Procenten
van het BBP

van 1989

Landbouw, bosbouw en visserij .. 4,7 -7,9 6,6 0,4 -6,4 (2,1)
Industrie ....................... -1,4 2,8 5,2 4,3 3,3 (24,5)

waarvan : Verwerkende nijverheid -1,0 2,0 6,2 4,5 3,4 (20,6)
Elektriciteit, gas, water -1,8 7,8 1,6 4,2 3,7 (3,6)

Bouwnijverheid ................. 3,4 2,9 10,4 7,4 6,3 (5,8)
Verhandelbare diensten .......... 3,2 3,8 5,0 5,0 4,4 (59,2)
Niet-verhandelbare diensten ...... 1,5 0,1 0,7 0,7 1,6 (12,8)
BBP' ........ . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,6 2,3 4,6 4,0 3,7 (100,0)

Bron: NIS.

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

De in 1990 opgetekende teruggang van de toegevoegde waarde in de landbouw,
bosbouwen visserij was toe te schrijven aan een inkrimping van de dierlijke
produktie. Ten gevolge van de varkenspest liep de produktie van voor consumptie
bestemd varkensvlees met bijna 10 pct. terug. De produktie var: rundvlees
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daarentegen nam toe, omdat in de loop van de jongste jaren de vermindering
van de melkquota's tot op zekere hoogte een vervanging van melkvee door
slachtvee in de hand heeft gewerkt.

De verwerkende nijverheid liet een tragere groei zien dan het voorgaande jaar. Industrie

Toch is hij gaan uitstijgen boven het tempo in de overige EEG-landen, waar de
conjunctuur reeds in 1989 haar hoogtepunt had bereikt.

De in de loop van 1990 opgetreden conjunctuurvertraging, zoals die blijkt uit de
maandelijkse enquêtes van de Bank, heeft nog geen noemenswaardige invloed
op de algemene industriële activiteit uitgeoefend. Daarvan getuigt met name het
verloop van de industriële produktie (+ 4,8 pct. voor de eerste tien maanden van
1990, tegen + 5 pct. in 1989). De verzwakking van de conjunctuur heeft overi-
gens geen aanleiding gegeven tot een teruggang van de bezettingsgraad van het
produktievermogen . Na in 1989 een piek van 81,4 pct. te hebben bereikt, stabi-
liseerde de capaciteitsbezetting zich immers gedurende heel 1990 rond 81 pct.

GRAFIEK 13 - VERTROUWENSINDICATOREN 1 IN DE VERWERKENDE NIJVERHEID

(indexcijfers 1985 = 100)
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1 De indicator is een rekenkundig gemiddelde van de verschillen tussen de percentages positieve en negatieve antwoorden op de vragen
die in de maandelijkse conjunctuurtest worden gesteld betreffende de vraagvooruitzichten, de beoordeling van de orderpositie en de
beoordeling van de voorraden.

Binnen de verschillende ondernemingen die van de verwerkende nijverheid deel
uitmaken, vertoonde het conjunctuurprofiel een zeer uiteenlopende ontwikkeling
naargelang van de bedrijfsspecialisatie. In de takken die intermediaire goederen
produceren, nam de activiteit reeds in 1989 af. In de takken die investeringsgoe-
deren vervaardigen, kwam die vertraging pas in 1990 tot uiting, aldus in de pas
lopend met de minder krachtige opgang van de brutovorming van vast kapitaal.
Daartegenover staat dat het nog steeds zeer dynamische verloop van het particu-
liere verbruik de bedrijvigheid in de branches die consumptiegoederen produceren
nogmaals schraagde. De vermeerdering van de toegevoegde waarde in deze
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bedrijfstakken werd evenwel gehinderd door toevallige factoren, zoals de forse
vermindering van de produktie in de slachthuizen ten gevolge van de varkenspest
en de stopzetting van het lopende-bandwerk in automobielbedrijven naar aanlei-
ding van stakingsbewegingen.

GRAFIEK 14 - CONJUNCTUURVERLOOP IN DE VERWERKENDE NIJVERHEID

Synthetische curve

-- Afgevlakte gegevens

---_ Brutogegevens

- --- Bezettingsgraad van het produktievermogen (procenten) (rechterschaal)

(linkerschaal) 1

5
GEHEEL VAN DE VERWERKENDE NIJVERHEID

84

o 82

80

·5

78

-10

76

1988 1989 1990

Synthetische curve 1

Afgevlakte gegevens

Brutogegevens

10
INVESTERINGSGOEDEREN CONSUMPTIEGOEDEREN

10
INTERMEDIAIRE GOEDEREN

o o

-10 -10

)
\ .1~;\
,'1., I, \

-20 -20

1988 1989 1990 1988 1989 1990 1988 1989 1990

Bron NBB.

1 Rekenkundig gemiddelde van de verschillen tussen de percentages positieve en negatieve antwoorden op 8 vragen uit de maandelijkse
conjunctuurtest. Voor nadere bijzonderheden. zie het artikel Vernieuwing van de synthetische conjunccuurcurve, Tijdscruitt van de
Nationale Bank van België. LXVe jaargang, deel Il. N'S 2-3, augustus-september 1990. blz. 53-64.

De vertraging in de produktie van investeringsgoederen deed zich if' de meeste
bedrijfstakken gevoelen, maar was het meest uitgesproken in de rnacninebouw. In
de scheepsbouw, die het gedurende meerdere jaren zeer slecht heeft gedaan, werd
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dank zij ettelijke uitvoerbestellingen een nieuwe start genomen. In de tak elektrici-
teit werd aanzienlijke vooruitgang geboekt door de snelle ontwikkeling van de
professionele elektronika en van de produktie van telecommunicatie-apparatuur.

In de meeste bedrijfstakken die vooral halffabrikaten produceren, heeftde ver-
slapping van de activiteit zich scherper afgetekend. Zo onderging de papiernijver-
heid de weerslag van de groeiverzwakking in de grafische industrie. De economi-
sche toestand in de takken van de niet-metaalhoudende mineralen - terracotta,
keramiek, glas en cement -, die grotendeels inputs voor de bouwnijverheid zijn,
verslechterde ten gevolge van de minder krachtige stijging van de investeringen
in gebouwen. De chemie en de ijzer- en staalnijverheid daarentegen zagen hun
activiteit toenemen, na de teruggang van 1989. Ondanks de daling van de

GRAFIEK 15 - CONJUNCTUURVERLOOP IN DE BOUWNIJVERHEID: SYNTHETISCHE CURVEN 1
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1 Rekenkundige gemiddelden van de verschillen tussen de percentages positieve en negatieve antwoorden op 7 vragen uit de maandelijkse
conjunctuurtest.

internationale vraag naar staal en het vrijwel stilvallen van de verkoop aan de
USSR, is de Belgische ijzer- en staalnijverheid er, in tegenstelling tot die in de
buurlanden, in geslaagd haar produktie in 1990 aanmerkelijk op te voeren. De
marktaandelen die zij in 1989 had verloren ten gevolge van sociale beroering en
van het langdurig stilliggen van een hoogoven wegens herstellingswerken, kon
zij aldus terugwinnen. Het is bovendien niet uitgesloten dat België profijt heeft
getrokken van zijn specialisatie in de vervaardiging van platte produkten (87 pct.
van de leveringen), meer in het bijzonder van bekleed plaatstaal.
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De opleving van de groei In de ijzer- en staalnijverheid is een van de factoren
die aan de gestegen elektriciteitsvraag ten grondslag liggen. Wegens de geringere
toename van het gasverbruik is de toegevoegde waarde in de tak « elektriciteit,
gas, water» er echterminder snel op vooruitgegaan dan in 1989.

In de bouwnijverheid bleef de groeivertraging van de toegevoegde waarde be-
perkt. In de sector van de woningbouw vertoonde de activiteitstoename, of-
schoon nog steeds krachtig, een teruggang, terwijl in de sector van de niet-woon-
gebouwen een stabilisering werd opgetekend. De conjunctuurtests van de Bank
in de bouwnijverheid, die aanwijzingen verschaffen over het verloop van de vraag
in die sector, hebben de conjuncturele omslag in de woningbouw reeds in het
vierde kwartaal van 1989 aangekondigd, op het ogenblik dat de rentevooruitzich-
ten versomberden. Het conjunctuurklimaat in de niet-woningbouw ging daarente-
gen slechts vanaf het tweede kwartaal van 1990 fors verslechteren ..

De toegevoegde waarde van de verhandelbare diensten is in 1990 iets minder
krachtig gegroeid ten gevolge van de minder goede prestaties in de financiële
diensten en in de meeste diensten die uitsluitend op bedrijven zijn afgestemd.
Binnen de financiële diensten vloeide de minder grote stijging van de toegevoeg-
de waarde tegelijkertijd voort uit de geringere toename van de winst op deviezen-
en effectentransacties en van de ontvangen provisies, alsook uit de inkrimping
van de rentemarge voor de transacties in franken van de kredietinstellingen.

Ondanks de conjuncturele verslapping in de industrie, vertoonde het geheel van
de vervoeractiviteiten een verbetering. Deze laatste betrof meer bepaald de
havens, het zeeverveer. de binnenscheepvaart en het luchtverkeer, o.m. van
reizigers. De groei in de vervoersector alsook de zeer aanzienlijke aankopen van
huisbrandolie door departiculieren tijdens de laatste vijf maanden van het verslag-
jaar verklaren de stijging van de toegevoegde waarde bij de distributie van
olieprodukten.

De toename van de toegevoegde waarde in de groot- en kleinhandel werd in de
hand gewerkt door het gunstige verloop van de particuliere consumptie en was
krachtiger dan in 1989.

De bescheiden groeiversnelling van de toegevoegde waarde in de niet-verhandelbare
diensten vloeit voort uit de revalorisatie van de lonen ten laste van de overheid en
van de door de Schatkist en de lokale overheid betaalde pensioenen. De aanwas
van het aantal gepensioneerden droeg eveneens aan deze versnelling bij.

2.3 ARBEIDSMARKT

Het in 1985 begonnen herstel van de werkgelegenheid heeft zich voortgezet, zij
het in een trager tempo dan tijdens de voorgaande jaren. Het aantal werkzame
personen zou tussen juni 1989 en juni 1990 met ongeveer 36.000 eenheden zijn
toegenomen, dat is zowat twee derde van de gemiddelde werkgelegenheidsgroei
die tijdens de voorgaande twee jaren was opgetekend.

De groeivertraging was het opvallendst bij de verhandelbare diensten, wat niet
wegneemt dat die bedrijfstak de belangrijkste bron van nieuwe a.beidsplaatsen
bleef (+ 24.000). Zij was minder uitgesproken in de bouwnijverheid en in de
industrie. In laatstgenoemde bedrijfstak stak de toename van het personeelsbe-
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TABEL 9 - WERKGELEGENHEID PER BEDRIJFSTAK

(veranderingen in duizenden eenheden, per 30 juni)

Speciale werkgelegenheidsprogramma's

Grensarbeid (saldo) .

Gemiddelde
1988 1989

1985·1987

-2 -2 -1
-17 -13 12

8 13
35 58 37
4 3 -2

-2 -4
6 2 2
1

21 53 58

1990 r

Landbouw .

Industrie , .

Bouwnijverheid .

Verhandelbare diensten .

Overheid .
Personeel in gewone overheidsdienst .

-2
9

8
24

-2
-2

Totaal 36

Bron Ministerie van Tewerkstelling en Arbeid.

stand tijdens de jongste twee jaren evenwel af bij de onafgebroken vernietiging
van arbeidsplaatsen sedert 1975. In de landbouw, ten slotte, hield de tragemaar
structurele achteruitgang van de werkgelegenheid aan.

Het totale personeelsbestand van de overheid zou in 1990 opnieuw ietwat zijn
teruggelopen. De inkrimping van het personeel in gewone overheidsdienst werd
niet meer, zoals dat vóór 1989 doorgaans wel het geval was, geheel of gedeelte-
lijk gecompenseerd door de indienstneming van meer personen in het kader van
de speciale werkgelegenheidsprogramma's.

Het blijvend hoge activiteitspeil en de daarmee gepaard gaande inkrimping van
de arbeidsreserve lagen mede aan de basis van de sterke afzwakking van de
opgang van de deeltijdarbeid. De NIS-enquêtes bij de arbeidskrachten bevestigen
trouwens dat het niet vinden van een passende voltijdse betrekking steeds minder
als reden wordt aangevoerd om deeltijds te werken. Het aantal personen dat een
deeltijdse baan aanvaardde om aan de werkloosheid te ontkomen - maar waar-
van het merendeel intussen een beperkte werkloosheidsuitkering blijft ontvan-
gen - vermeerderde in 1990 met slechts 7.000 eenheden, tegen een stijging met
23.000 in 1989. Het feit dat de overheid voor deze regeling striktere toepassings-
voorwaarden invoerde, is daar wellicht niet vreemd aan. De deeltijdse loopbaan-
onderbrekingen van hun kant namen nog maar met 4.000 eenheden toe, tegen
6.000 in 1989. Ten slotte handhaafde het aantal gedeeltelijk werklozen, dat in
1989 in vergelijking met de eerste helft van het decennium reeds meer dan
gehalveerd was, zich op het lage niveau van dat jaar. Het betreft werknemers
die niet ontslagen zijn en die derhalve nog in de werkgelegenheidsstatistieken
voorkomen, maar wier arbeidsprestaties om economische, technische of klimato-
logische redenen tijdelijk opgeschort of verminderd werden.

AI bij al zou de herverdeling van de arbeidstijd dus slechts een marginale invloed
op het aanbod van arbeidsplaatsen hebben uitgeoefend: met een groei van
1,1 pct. bleef de uitbreiding van het arbeidsvolume uitgedrukt in volledige ar-
beidsjaren nauwelijks achter bij de toename van het aantal werkzame personen
(+ 1,2 pct.).

In tegenstelling tot wat had kunnen worden verwacht, ging de aanhoudende
economische expansie niet gepaard met een betekenisvolle daling van de produk-
tiviteitsgroei. Aan het begin van een fase van economische opgang is het effect
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Structurele
ontwikkelingen

TABEL 10 - TOEGEVOEGDE WAARDE, WERKGELEGENHEID EN PRODUKTIVITEIT IN DE BEDRIJVEN

(jaarlijkse veranderingspercentagesJ

1984-1987 1988 1989 1990 r

4,6 3,9
1.7 1,2
1.7 1,1
2,9 2.7
2,.9 2,8

Toegevoegde waarde . 2,0
0,3

-0,1

1.7
2,1

5,4

1,6

1.7
3,8
3.7

Aantal tewerkgestelde personen .

Aantal volledige arbeidsjaren .

Toegevoegde waarde per tewerkgestelde persoon ..

Toegevoegde waarde per volledig arbeidsjaar

Bronnen: Ministerie van Tewerkstelling en Arbeid, NIS, RIZIV.

van de groei op de werkgelegenheid doorgaans relatief beperkt. Er wordt dan
immers veeleer een intensiever beroep gedaan op de beschikbare arbeidskrachten,
m.a.w. de produktiviteit wordt ópgevoerd. Naarmate de hoogconjunctuur voort-
duurt, zwakt de produktiviteitsstijging echter af en wordt het effect van de
activiteitstoename op de werkgelegenheid duidelijker.

Die afbrokkeling van de produktiviteitswinst was in 1990 weliswaar merkbaar,
maar bleef niettemin beperkt. De jaarlijkse stijging van de toegevoegde waarde
per werkzame persoon of per volledig arbeidsjaar bleef immers aanzienlijk. Voor
die ontwikkeling zijn verschillende oorzaken aan te wijzen. In de eerste plaats
hangt zij wellicht samen met het feit dat de expansie van de activiteit zich sterker
dan in het verleden heeft toegespitst op de industrie en de bouwnijverheid,
bedrijfstakken waar een hogere produktiviteitswinst dan in de tertiaire sector kan
worden geboekt. Daarnaast houdt zij wellicht ook verband met het optreden van
tekorten aan gekwalificeerde arbeidskrachten op de arbeidsmarkt. Daardoor wer-
den de bedrijven die steeds meer moeilijkheden ondervonden om geschikt perse-
neel in dienst te nemen, ertoe gedwongen de prestaties van het aanwezige
personeel op te voeren.

Bij overschouwing van het decennium blijkt, dat dank zij de .sedert 1985 aanhou-
dende economische expansie meer banen werden gecreëerd dan er in de eerste
helft van de jaren tachtig verloren gingen.

Tot 1984-1985 kon de bescheiden werkgelegenheidsgroei in zowel de verhandel-
bare als de niet-verhandelbare diensten (+ 3 pct.) de aanzienlijke vernietiging van
arbeidsplaatsen in de industrie (- 15 pct.) en de bouwnijverheid (- 30 pct.) niet
opvangen. In de tweede helft van het decennium was de groei van het aantal
personen werkzaam in de sector van de zakelijke dienstverlening, mede dank zij
de opgang van de deeltijdarbeid, erg belangrijk: het personeelsbestand breidde
er zich met zowat 200.000 eenheden uit. In eerste instantie ging dat accres met
een geleidelijke vertraging van het werkgelegenheidsverlies in de bouwnijverheid
en de industrie gepaard. Nadien volgde een creatie van nieuwe arbeidsplaatsen
in deze twee bedrijfstakken.

Die tertiarisering van de economie en de opmars van de deeltijdarbeid droegen
ertoe bij dat steeds meer vrouwen zich op de arbeidsmarkt gingen aanmelden.
In de loop van het voorbije decennium vertoonde de mannelijke werkgelegenheid
daarentegen een neerwaartse tendens. Die kan hoofdzakelijk worden verklaard
door het feit dat heel wat mannen gebruik maakten van de diverse vervroegde
uittredingsregelingen. In 1990 waren er dat zowat 190.000. Het vrouwelijke
aandeel in de totale werkgelegenheid steeg derhalve van amper 35 pct. in 1980
tot ongeveer 40 pct. in 1990.
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GRAFIEK 16 - WERKGELEGENHEID PER BEDRIJFSTAK EN PER GESLACHT

(indexcijfers 1980 = 100)
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Bron: Ministerie van Arbeid en Tewerkstelling.

Tegenover de verzwakking van het aanbod van arbeidsplaatsen stond in 1990 een
vermeerdering van de beroepsbevolking die vergelijkbaar was met die van het jaar
voordien. De daling van de werkloosheid was dan ook maar half zo groot: van
juni 1989 tot juni 1990 bedroeg ze 19.000 eenheden, tegen 40.000 de voorgaan-
de twaalf maanden.

De determinanten die het verloop van de beroepsbevolking bepalen, hebben in
dezelfde zin als het voorgaande jaar gewerkt.

De bevolking op arbeidsleeftijd bleef verder teruglopen. De negatieve weerslag
van de daling van het geboortencijfer sedert het begin van de jaren zeventig
overtrof immers ruimschoots de positieve uitwerking van de weer oplopende
netto-i mmig ratie.

De verandering in de activiteitsgraad daarentegen droeg net als in 1989 bij tot
een forse verhoging van de beroepsbevolking met zowat 20.000 personen. Diver-
se factoren liggen aan die ontwikkeling ten grondslag.

Zoals gebruikelijk in een fase van economische hoogconjunctuur vertoonde de
participatiegraad van de bevolking op arbeidsleeftijd een opwaartse tendens. Door
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Werkloosheids-
verloop

TABEL 11 - VRAAG NAAR EN AANBOD VAN ARBEIDSPLAATSEN

(veranderingen in duizenden eenheden, per 30 juni)

Gemiddelde
1985-1987 1988 1989 1990 r

1. Vraag naar arbeidsplaatsen (beroepsbevolking) .....

Weerslag van
Bevolking op arbeidsleeftijd .
Activiteitsgraad .

Structurele participatiegraad .
Vervroegde en tijdelijke uittredingen .

uit het beroepsleven .
uit de werkloosheid .

2. Aanbod van arbeidsplaatsen (werkgelegenheid)

3. Werkloosheid (1 - 2) .

-6 12 18 16

8
..-13

19
-32
-9

-23
21

-27

3
9

25
-16
-7
-9
53

-42

-1
19
42

-23
-8

-15
58

-40

-4
20
41

-21
-7

-14

36
-19

Bronnen: Ministerie van Tewerkstelling en Arbeid, RVA, NIS.

de verhoogde kans op indienstneming zijn immers meer niet-werkende personen,
waaronder vooral vrouwen, geneigd om zich op de arbeidsmarkt aan te bieden.

Het effect van de maatregelen die een tijdelijke of een vervroegde uittreding uit
het beroepsleven mogelijk maken, lijkt daarentegen te verflauwen. Het aantal
volledige loopbaanonderbrekingen steeg in 1990 met 3.800 eenheden en het
aantal bruggepensioneerden liep met 1.300 eenheden op, wat in beide gevallen
neerkomt op een lichte vertraging t.o.v. 1989.

Daartegenover staat dat de regelingen die een tijdelijke of een definitieve uittre-
ding uit de werkloosheid mogelijk maken, van een nieuw dynamisme blijk gaven.
Aangezien de uittreding van oudere werklozen stabiliseerde, kwam die stijging
volledig voor rekening van personen die om sociale redenen of familie-omstandig-
heden een tijdelijke werkloosheidsonderbreking aanvroegen: in twee jaar tijd is
hun aantal meer dan verviervoudigd, van ruim 8.000 in 1988 tot 36.000 in 1990.
De betrokkenen - vooral vrouwen - genieten vrijstelling van de inschrijving als
werkzoekende en van de hieraan verbonden verplichtingen, maar behouden een
uitkering die overeenstemt met die van een werknemer met loopbaanonderbre-
king.

De omvang van de vervroegde-uittredingsregelingen verklaart wellicht grotendeels
waarom de mannelijke activiteitsgraad in België (72,5 pct. van de bevolking op
arbeidsleeftijd in 1988) de laagste is van alle OESO-landen (gemiddeld 83,6 pct.I.
Op langere termijn kan dit een element van verstarring zijn voor de arbeidsmarkt
omdat de reserve van effectief inzetbare arbeidskrachten erdoor wordt vermin-
derd. Het belang van die regelingen wordt eveneens aangetoond door het feit
dat België een van de OESO-landen is dat het meest overheidsgeld aan vervroeg-
de uittredingen besteedt: voor de brugpensioenregelingen alleen al betreft het
0,8 pct. van het BNP. Het verklaart ook waarom de met het werkgelegenheidsbe-
leid verband houdende uitgaven zich op een hoog niveau handhaven, in weerwil
van de forse teruggang van de werkloosheid en van het geringe bedrag van de
uitgaven voor beroepsopleiding (iets meer dan 0,1 pct. van het BNP).

Door de vertraagde werkgelegenheidsgroei nam de werkloosheia niet meer in
dezelfde mate af als tijdens de voorgaande twee jaren. Het aantal niet-werkende
werkzoekenden kwam in 1990 op gemiddeld 403.000 eenheden uit, d.i.
17.000 eenheden minder dan in 1989.
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In de meeste landen van de Europese Gemeenschap liet de werkloosheid een
soortgelijke ontwikkeling zien. Volgens de geharmoniseerde EEG-gegevens liep de
jaarlijkse werkloosheidsgraad in België terug van gemiddeld 8,5 pct. van de
burgerlijke beroepsbevolking in 1989 tot 8,1 pct. in 1990. In het geheel van de
Gemeenschap bedroegen de overeenkomstige percentages respectievelijk 8,9 en
8,3 pct. In 1987 lag de Belgische werkloosheidsgraad nog 1,1 procentpunt boven
het Europese gemiddelde, maar in 1989 lag hij er 0,4 procentpunt onder. In 1990
is dat verschil echter opnieuw wat teruggelopen. Die vergelijkingen verhullen
echter verschillende situaties bij de mannelijke en de vrouwelijke werklozen. Zo
blijft de nochtans scherp gedaalde vrouwelijke werkloosheidsgraad met 12,8 pct.
een van de hoogste in de Europese Gemeenschap, terwijl de mannelijke werkloos-
heidsgraad met 5,2 pct. 1 procentpunt lager ligt dan het EEG-gemiddelde. Deze
statistieken van de Europese Gemeenschap, die aan de hand van jaarlijkse
enquêtes bij de arbeidskrachten worden opgesteld, geven wellicht een beter beeld
van het aantal effectief werkzoekenden dan de louter administratieve inschrijvin-
gen bij de werkloosheidsbureaus, die door de RVA worden geteld.

GRAFIEK 17 - WERKLOOSHEIDSGRAAD: INTERNATIONALE VERGELIJKING

(procenten van de burgerlijke beroepsbevolking)
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Bekijkt men het werkloosheidsverloop van maand tot maand van nabij, dan stelt
men vast dat de teruggang van het aantal werkzoekenden zonder baan reeds in
de loop van 1989 was vertraagd en dat die tendens in 1990 nog verscherpte. Uit
seizoengezuiverde maandgegevens blijkt dat de werkloosheidsgraad tussen de-
cember 1989 en juni 1990 nagenoeg stabiliseerde en nadien iets vermeerderde.

Het aantal langdurig werklozen, die de belangrijkste groep blijven, is verder
afgenomen. Die ontwikkeling kan echter grotendeels worden toegeschreven aan
de, vooral vrouwelijke, werklozen die gebruik maken van het stelsel van werkloos-
heidsonderbreking om sociale redenen of familie-omstandigheden.
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TABEL 12 - RECENTE ONTWIKKELINGEN OP DE ARBEIDSMARKT

1989 1990

III IV III IV

(veranderingen t.O. v. de overeenstemmende periode van het voorgaande jaar,
duizenden eenheden)

Niet-werkende werkzoe-
kenden .

Mannen

Vrouwen

-44,7 -41,5

-25,5 -21,7

-19,2 -19,8

-39,1

-18,8

-20,3

-35,2

-15,1

-20,1

-31,9

-13,2

-18,7

-23,2

-8,8

-14,4

-13,0

-4,5

-8,4

2,0

1,6

0,4

Uitsplitsing naar de
duur van de werkloos-
heid 1

- 1 jaar

+ 1 jaar

-17,8 -10,5 -6,2 -1,1 0,5 0,6 5,6 12,5

-24,8 -29,0 -30,3 -32,4 -30,2 -22,2 -18,5 -11,3

21,8 23,1 22,7 23,1 23,4 20,5 18,8 14,0

(10,2) (12,4) (13,9) (14,8) (15,1) (15,2) (14,5) (13,2)

(procenten van de burgerlijke beroepsbevolking, seizoengezuiverde gegevens)

Vervroegde en tijdelijke
uittredingen .

waarvan werkloos-
heidsonderbreking

Werkloosheidsgraad
(EEG-cijfers) ......... 8,8 8,4 8,5 8,2 8,1 8,0 8,2 8,3

Mannen ........... 5,7 5,3 5,4 5,3 5,2 5,1 5,3 5,3

Vrouwen .......... 13,8 13,2 13,3 12,9 12,7 12,6 12,9 12,9

Bronnen RVA, EEG.
1 Bij gebrek aan beschikbare gegevens is in die uitsplitsing geen rekening gehouden met de « verplicht ingeschreven werkzoekenden »

andere dan de jongeren die hun wachttijd vervullen en met de « vrij ingeschreven werkzoekenden )J,

Daartegenover staat dat het aantal werkzoekenden dat minder dan een jaar
werkloos is, weer opliep; zo kunnen onder meer schoolverlaters minder snel aan
de slag. Vermits die werklozen precies de direct inzetbare arbeidsreserve uitma-
ken, zou dit erop kunnen wijzen dat de conjuncturele werkloosheid, die zich op
een dieptepunt bevond, opnieuw ietwat zou zijn vermeerderd.
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Consumptieprijzen

3. PRIJZEN EN KOSTEN

3.1 PRIJZEN

Afgemeten aan het verloop van het indexcijfer van de consumptieprijzen had het
inflatietempo zich in België, na een periode van versnelling die twaalf maanden
duurde, in het laatste kwartaal van 1989 gestabiliseerd op 3,6 pct. In het eerste
halfjaar van 1990 vertraagde de inflatie tot 3 pct. Ook in Duitsland en in Frankrijk
deed zich een soortgelijke verlangzaming van het inflatietempo voor. In Nederland
trok de prijsstijging daarentegen lichtjes aan, zij het ten opzichte van een erg laag
peil, dat met name te danken was aan de verlaging van de indirecte belasting
in 1989. Onder invloed van de prijsverhoging in het Verenigd Koninkrijk, Neder-
land, Griekenland en Portugal liep de inflatievoet in het geheel van de EEG nog
ietwat op, zodat de kloof met België verbreedde.

Het plotseling omhoogschieten van de olieprijzen vanaf augustus bracht overal
een verscherping van de inflatie teweeg. In België liep het jaarlijkse stijgingsper-
centage van de consumptieprijzen in oktober tot 4,3 pct. op, een tempo dat
daarna weer afzwakte tot 3,5 pct. in december, m.a.w. zowat het percentage
dat in december 1989 werd opgetekend. In termen van jaargemiddelde versnelde
de inflatie van 3,1 pct. in 1989 tot 3,5 pct.

Net als in Frankrijk en in Duitsland waren het vooral de prijsbewegingen op de
oliemarkten die hun stempel op het verloop van het algemene indexcijfer van de
consumptieprijzen hebben gedrukt. Dat verklaart waarom de stijging van die
prijzen tot in juli vertraagde en nadien versnelde. Vanaf augustus bereikten vrijwel
alle verkoopprijzen van aardolieprodukten eensdeels de maximumwaarden die
krachtens het tussen de Staat en de Belgische Petroleumfederatie gesloten
programmacontract waren toegestaan en anderdeels werden die maximumprijzen
meermaals opgetrokken overeenkomstig de bepalingen van dat contract. De
bedoeling van dit laatste is de koppeling van de verkoopprijzen aan de internatio-
nale noteringen van de geraffineerde aardolieprodukten boven een zekere drempel
te temperen. Er wordt dan bij de berekening immers uitgegaan van een gemiddel-
de van de tijdens de voorgaande vier weken opgetekende dollarnoteringen van
de ruwe aardolie, omgerekend tegen de meest recente wisselkoers.

De wegingscoëfficiënt van de energieprodukten in het algemene indexcijfer van
de consumptieprijzen ligt in België iets hoger dan in de buurlanden. In dat
verband blijkt uit de in 1987-1988 door het Nationaal Instituut voor de Statistiek
gehouden gezinsbudgettenenquête dat het aandeel van de aardolieprodukten en
van de overige energieprodukten in de verbruiksuitgaven in vergeLijking met het
begin van het decennium is teruggelopen. Met dien verstande dat die daling een
gevolg is van de vermindering van de relatieve prijs van die prodokten en niet
van het verloop van die verbruiksuitgaven naar volume. Het qewicht van de
energieprodukten in het nieuwe indexcijfer van de consumptieprijzert met als
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basisjaar 1988, dat begin 1991 van kracht is geworden, bedraagt zowat 9,3 pct.
Het is derhalve geringer dan het gewicht van de energieprodukten in het indexcij-
fer van 1981 (12,6 pct.). wat is toe te schrijven aan de daling van de energieprij-
zen. Toch ligt het gewicht van de energieprodukten in het nieuwe indexcijfer iets
hoger dan hun impliciete gewicht in het vorige (9 pct. in 1988), wat inhoudt dat
prijsstijgingen van de energieprodukten voortaan een nog iets groter effect op het
algemene indexcijfer zullen sorteren dan vroeger het geval was.

GRAFIEK 18 - CONSUMPTIEPRIJZEN: INTERNATIONALE VERGELIJKING

(veranderingspercentages t.o. v. de overeenstemmende maand van het voorgaande jaar)
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Oorzaken
van de inflatie

Afgezien van de energieprodukten schommelde het sujqmqsternpo van de con-
sumptieprijzen rond het veranderingspercentage van medio 1989. Dit tempo bleef
het Duitse in geringe mate overtreffen.

De toename van de levensmiddelenprijzen, die in de loop van 1989 was versneld,
ging in 1990 geleidelijk vertragen, met name onder invloed van de daling van de
invoerprijzen. Die afbrokkeling tekende zich bijzonder scherp af voor vlees, vis,
eetbare oliën en vetten, en koffie, terwijl de prijzen van de alcoholische dranken
- die reeds in april waren omhooggegaan naar aanleiding van de verhoging van
de accijnsrechten - en de prijzen van vers fruit en verse groenten aan het einde
van het jaar vrij fors in de hoogte gingen. De prijzen van de produkten buiten
de energieprodukten en de levensmiddelen klommen in hetzelfde tempo als het
voorgaande jaar. In de dienstensector bleef de inflatieversnelling in 1990 daarente-
gen voortduren. Zij deed zich in de meeste diensten gevoelen - behalve in het
openbaar vervoer en in de dagbladen en de tijdschriften - en was bijzonder
uitgesproken in de post- en telecommunicatiediensten, de horeca en het woning-
onderhoud. Ten slotte heeft de wet van 22 december 1989, die de niet-commer-
ciële en vóór 1 januari 1991 vervallen huurcontracten met een jaar verlengde, er
vermoedelijk toe bijgedragen dat de toename van de huurprijzen bescheiden
bleef.

TABEL 13 - CONSUMPTIEPRIJZEN: BELANGRIJKSTE CATEGORIEEN

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

Algemeen Enerqie- Indexcijfer Levens- Overige Diensten Huurprijzen
indexcijfer produkten excl. middelen produkten

energie-
produkten

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
1990 ................ 3,5 6,8 3,1 3,7 2,6 3,2 3,2
1989 1" kwartaal 2,6 2,9 2,5 1,8 2,8 2,5 4,1

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

1990 1" kwartaal 3,5 7,4 3,1 4,4 2,5 2,7 3,2
2" kwartaal 3,1 1,5 3,2 4,2 2,7 3,1 3,3
3" kwartaal 3,3 6,4 3,0 3,3 2,6 3,3 3,1
4" kwartaal 3,9 11,7 3,1 3,0 2,6 3,8 3,2

Bron: MEZ.

Het duurder worden van de aardolie beïnvloedt niet alleen de prijzen van de door
de gezinnen verbruikte energieprodukten. Haar prijsverhoging kan ook een weer-
slag hebben op de prijzen van de overige goederen en diensten bestemd voor
particuliere consumptie of vallend onder andere bestedingscategorieën, omdat er
energiegrondstoffen nodig zijn voor de produktie van die goederen en diensten.
De indexering van sommige inkomens is bovendien van dien aard dat zij de
inflatoire druk opvoert.

De omvang van de olieschok die in augustus 1990 inzette, is tot dusver echter
aanzienlijk geringer gebleken dan die van de voorgaande twee schokken. Dit geldt
zowel voor België als voor de overige Europese landen en wel om twee redenen.
Enerzijds is de afhankelijkheid van ingevoerde aardolie en ingevoerá aardgas,
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gemeten aan de hand van de verhouding tussen de netto-invoer van die brand-
stoffen en het BNP tegen vaste prijzen, verminderd, ook al is het aandeel van
de olieprodukten en van het gas in de particuliere comsumptie tegen vaste prijzen
in België niet teruggelopen. Anderzijds was de prijsstijging in 1990 aanzienlijk
minder krachtig dan tijdens de voorgaande schokken, onder meer wegens de
depreciatie van de dollar. Terwijl de in Belgische franken uitgedrukte prijsverho-
ging van de ingevoerde energieprodukten in 1974 nog een schok van de orde
van 4 pct. van het BNP teweegbracht en in 1979 tot 1982 een gecumuleerde
schok van de orde van 7 pct., gaat van de toename van de gemiddelde prijs in
december 1990 t.o.v. de gemiddelde prijs opgetekend in 1989 een effect van
minder dan 1 pct. van het BNP uit.

GRAFIEK 19 - RELATIEF BELANG VAN DE PRIJSVERANDERINGEN VAN DE INGEVOERDE
ENERGIEPRODUKTEN
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1 Verandering, in procenten t.O.V. het gemiddelde van het voorgaande jaar, van de invoerprijs in Belgische franken van de
energieprodukten, vermenigvuldigd met de verhouding tussen de netto-invoer van energieprodukten en het BNP van het voorgaande
jaar.

Bovendien temperde de depreciatie van de dollar niet alleen de prijsstijging van
de ingevoerde olieprodukten, maar drukte zij ook de invoerprijzen van andere
goederen. Meer in het algemeen maakte de appreciatie van de frank in 1990 een
daling van de gemiddelde eenheidswaarde van de invoer mogelijk, en dat in
weerwil van het duurder worden van de aardolie. In tegenstelling tot het voor-
gaande jaar leverde de buitenlandse handel zodoende, vooral in het eerste
halfjaar, een niet te verwaarlozen bijdrage aan de matiging van de inflatie. Het
verloop van het indexcijfer van de consumptieprijzen in de loop van het jaar
bevestigt de vermelde invloed van de invoerprijzen. In termen van jaargemiddelde
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verzwakte het stuqmqsternpo van de consumptieprijzen in 1990 echter niet,
ofschoon de gemiddelde invoerkosten terugliepen na in 1989 te zijn toegenomen.
Die afwijkende ontwikkeling lijkt er op te wijzen dat de verhoging van de in de
consumptieprijzen doorberekende binnenlandse kosten versnelde. Zulks kan wel-
licht gedeeltelijk worden toegeschreven aan de vertraging waarmee die consumo-
tieprijzen - met uitzondering van de verkoopprijzen van de energieprodukten -
zich aan de schommelingen van de invoerkosten aanpassen, waarbij de marges
in zekere zin als schokbrekers fungeren.

GRAFIEK 20 - PRIJZEN EN WISSELKOERSEN

(veranderingspercentages t.o. v. de overeenstemmende periode van het voorgaande jaar)
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De deflator van het BBP, die het verloop van de in het geheel van de produktie
van goederen en diensten doorberekende binnenlandse kosten weerspiegelt, kiom
nochtans in geringere mate dan in 1989. Die tragere opgang van de totale
binnenlandse kosten is geenszins toe te schrijven aan de lonen die, per eenheid
BBP, met 3 pct. omhooggegaan zijn, tegen een toename met 2 pct. in 1989.
De tempoverzwakking kan slechts in beperkte mate door de indirecte belastingen
zijn veroorzaakt; ondanks nieuwe verhogingen van de accijnsrechten stegen die
belastingen minder fors dan in 1989. Zij is in feite het gevolg van het verloop
van het bruto exploitatieoverschot per eenheid produkt. Dit laatste is in 1990 nog
opgelopen, maar in een aanzienlijk trager tempo dan dat van het voorqaande jaar,
dat bijzonder hoog lag.
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Het bruto exploitatieoverschot - dat de vergoeding van alle binnenlandse facto-
ren behalve de bezoldigde arbeid omvat - liet wellicht een uiteenlopende ont-
wikkeling zien naargelang van de finale bestedingscategorie. De consumptieprij-
zen worden immers in de regel op grond van het kostenverloop vastgesteld,
omdat het particuliere verbruik voor een zeer groot deel uit diensten bestaat,
terwijl de uitvoerprijzen - net als de meeste industriële produktieprijzen -
veeleer afhangen van de prijzen die in het buitenland worden toegepast, waarbij
het aandeel van de vergoeding van de binnenlandse factoren per saldo wordt

TABEL 14 - DEFLATOREN

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

1987 1998 1989 1990 r

5,2 1,5
3,9 3,5

(3,4) (3,5)
7,2 -1,1

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

0,4 -0,4

Finale bestedingen .

Binnenlandse bestedingen .

-0,7
1,5

(1,7)
-3,6

1,9
1,4

(1,3)
2,9

waarvan particuliere consumptie

Uitvoer van goederen en diensten .

Kosten . -0,7
-4,3

2,2
0,6
3,4

10,9

1,9
2,8
1,6

-1,1
5,5

-1,8

Invoer van goederen en diensten .

BBP .
Loonkosten 1 .••..•.••.••.••.••........•..•..

Bruto exploitatieoverschot 1 .••.••.••.••.•.••..

Indirecte belastingen min subsidies 1 .•••••••••

p.m. Ruilvoet 0,7 0,1

Bron: NIS.

1 Per eenheid BBP tegen vaste prijzen.

bepaald. Welnu, de uitvoerprijzen zijn in 1990 gedaald, na het voorgaande jaar
te zijn omhooggegaan. Die teruggang heeft waarschijnlijk een inkrimping van de
marges van de exportsector veroorzaakt, doordat de kosten van zijn buitenlandse
inputs wellicht niet zo fors zijn afgenomen als zijn verkoopprijzen en omdat de
loonkosten per eenheid produkt zijn opgelopen. Uiteindelijk was de ruilvoetveran-
dering - een verslechtering van de orde van 0,4 pct. na zes jaar van verbeterin-
gen - de belangrijkste oorzaak van de achteruitgang van het stijgingstempo van
het bruto exploitatieoverschot per eenheid produkt van de hele economie, waarbij
die verzwakking wellicht bijzonder uitgesproken is geweest voor de bedrijven die
met internationale concurrentie worden geconfronteerd. In tegenstelling tot de
voorgaande jaren, toen er aanzienlijke mutaties ten nadele van de loonsom
plaatsvonden, onderging de verdeling van de toegevoegde waarde zodoende
nauwelijks nog enige wijziging.

3.2 LOONKOSTEN

Net als in 1989 is de stijging van de loonkosten lichtjes versneld. In nominale
termen ging de bezoldiging per werknemer, uitgedrukt in volledige arbeidsjaren,
in de bedrijven in 1990 aldus met 5,9 pct. naar omhoog, tegen 4,7 pct. in 1989
en 2,2 pct. in 1988.
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Die versnelling kan vooral worden verklaard door de aanpassing van de lonen aan
het indexcijfer van de consumptieprijzen. In 1989 werd de weerslag van de
opflakkering van de inflatie enigszins getemperd doordat bij de berekening van
de indexeringen een viermaandelijks glijdend gemiddelde van dat indexcijfer in
aanmerking wordt genomen. De opleving van de inflatie in 1989 kwam dan ook
pas begin 1990 ten volle in de loonkosten tot uiting. Om dezelfde reden hebben
de prijsstijgingen voor de petroleumprodukten, die zich vanaf augustus 1990
lieten gevoelen, het verloop van de loonkosten tijdens het verslagjaar slechts in
beperkte mate beïnvloed.

TABEL 15 - LOONKOSTEN IN DE BEDRIJVEN 1

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

Bezoldiging per werknemer voor een volledig arbeidsjaar .....

Verhoging ten gevolge van :
Indexeringen .
CAO-loonstijgingen .
Sociale-zekerheidsbijdragen van de werkgevers .
Overige factoren 2 .

Produktiviteit per werknemer voor een volledig arbeidsjaar .

Loonkosten per eenheid produkt .

1988 1989 1990 r

2,2 4,7 5,9

1,1 2,7 3,4
1,0 2,0 2,0

0,2 0,2
0,1 -0,3 0,2
3,4 2,7 2,8

-1,2 1,9 3,0

Bronnen' NIS. NBB.

1 Privé- en overheidsbedrijven.

2 Onder meer de wage drift, de divergentie tussen de geraamde en de werkelijke loonindexering en de vergissingen en weglatingen.

In reële termen hebben de CAO-loonstijgingen naar aanleiding van het Centraal
Akkoord en de sectorale overeenkomsten voor de periode 1989-1990, net als in
1989, tot een verhoging met 2 pct. geleid. De sociale-zekerheidsbijdragen van de
werkgevers ondergingen de weerslag van het invoeren, door de programmawet
van 22 december 1989, van een supplementaire bijdrage om het gewaarborgd
loon tijdens het zwangerschapsverlof te financieren. Voordien kwam dit direct ten
laste van de werkgever. Ten slotte zouden de factoren - en meer bepaald de
indienstneming van jonge werklozen - die er tijdens de voorgaande twee jaren
toe hebben bijgedragen dat de weerslag van de « wage drift» onder het peil bleef
dat voordien als normaal werd beschouwd, in 1990 niet meer dezelfde rol hebben
gespeeld.

De versnelling van het loonkostenverloop in de Belgische bedrijven strookt met
de tendens die in vrijwel alle belangrijke industrielanden wordt waargenomen en
die te maken heeft met het conjuncturele klimaat. Dit laatste werd onder meer
gekenmerkt door een intensief gebruik van de produktiefactoren en weer oplaai-
ende inflatoire spanningen. De loonkostenversnelling was tijdens het verslagjaar
zelfs groter bij de belangrijkste handelspartners. Dit tempoverschil in 1990 hangt
grotendeels samen met het in België toegepaste stelsel van loonindexering. De
aanwakkering van de inflatie vanaf september 1988 kwam reeds in de loonkosten
van 1989 tot uiting. In andere landen gaf de prijsstijging slechts later aanleiding
tot loonsverhogingen, maar daarin waren ook de door die prijshausse gewijzigde
inflatieverwachtingen begrepen. Uiteindelijk bleef de in nationale munt uitgedruk-
te stijging van de loonkosten in België onder de gemiddelde toename bij de vijf
belangrijkste Europese handelspartners en hield zij gelijke tred met die bij de
zeven belangrijkste handelspartners.
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TABEL 16 - LOONKOSTEN PER WERKNEMER IN DE PRIVE-SECTOR :
INTERNATIONALE VERGELIJKING

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

1988 1989 1990 p.m.
Wegingen 1

Belgische franken Nationale Wissel- Belgische Indexcijfers
munt koers franken 1987 =

100
(Belgische
franken)

België2 ......... 2,6 4,8 5,7 5,7 (113,7)

Vijf belangrijkste Europese
handelspartners ........... 5,5 4,4 6,2 -2,2 3,9 (114,5) (84,6)

Zeven belangrijkste handels-
partners ....... .......... . 5,8 5,0 5,9 -4,4 1,3 (112,3) (100,0l

Duitsland 0 ............... 4,0 3,1 5,3 -1.3 3,9 (111,4) (31,0)
Nederland . . . . . . . . . . . . . . . . 2,8 0,2 4,5 -1,2 3,2 (106,3) (10,7)
Frankrijk . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,4 4,5 5,4 -0,6 4,7 (113,2) (23,3)
Verenigd Koninkrijk 15,6 6,8 10,9 -7,9 2,2 (126,2) (11,4)
Italië ..................... 6,8 11,3 8,0 -2,9 4,8 (124,7) (8,2)
Verenigde Staten ......... 3,3 10,1 3,7 -15,3 -12,1 (100,0) (10,4)
Japan .. . ................. 14,9 3,8 5,2 -19,2 -15,0 (101,3) (5,0)

Bron: OESO.

1 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.

2 De ramingen voor België verschillen van die in tabel 15. Enerzijds zijn zij niet in volledige arbeidsjaren omgerekend en anderzijds zijn
ten behoeve van de internationale vergelijking verschillende bronnen gebruikt.

Om het verloop van het concurrentievermogen van de Belgische economie te
evalueren, dient echter een vergelijking in gemeenschappelijke munt te worden
gemaakt, zoals in de wet van 6 januari 1989 overigens is bepaald. Bovendien
stipuleert deze laatste dat 1987 als basisjaar dient te worden genomen. Zij
vermeldt tevens de zeven belangrijkste handelspartners en hun respectieve ge-
wichten. Uit die vergelijking blijkt dat de loonkosten bij de zeven belangrijkste
concurrenten met 1,3 pct. zouden zijn opgelopen, tegen 5,7 pct. in België. De
frank apprecieerde immers ten opzichte van de valuta's van elk van de beschouw-
de landen. Hij verstevigde vooral in vergelijking met de zwevende valuta's - de
dollar, de yen en, tot 8 oktober, het pond sterling - en in vergelijking met de
Italiaanse lire, waarvan de spilkoersen op 8 januari werden aangepast. Binnen het
EMS was de waardevermeerdering van de frank tegenover de Duitse mark, de
Nederlandse gulden en, in mindere mate, tegenover de Franse frank veel beperk-
ter. Zij vond vooral tijdens de eerste vier maanden van 1990 plaats, dus nog vóór
de officiële bekendmaking van de oriëntatie van het wisselkoersbeleid. De invloed
van de appreciatie van de frank ten gevolge van zijn officiële binding aan de
EMS-valuta's die als ankers van stabiliteit worden beschouwd, is dus slechts van
zeer geringe betekenis voor het concurrentievermogen geweest.

In vergelijking met 1987 ging het Belgische concurrentievermogen achteruit ten
aanzien van Nederland en vooral tegenover de Verenigde Staten en Japan.
Nederland slaagde erin de loonsverhogingen te beperken, terwijl de Verenigde
Staten en Japan hoofdzakelijk van de ontwaarding van hun valuta's profijt
trokken. De Belgische loonsverhogingen hielden daarentegen, zowel in nationale
als in gemeenschappelijke munt, gelijke tred met die bij de twee belangrijkste
concurrenten, Duitsland en Frankrijk. Bovendien heeft België, gedurende dezelfde
periode, zijn concurrentiepositie ten aanzien van het Verenigd Koninkrijk en Italië
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eenheid produkt

GRAFIEK 21 - LOONKOSTEN PER EENHEID PRODUKT IN DE PRIVE-SECTOR :
INTERNATIONALE VERGELIJKING IN GEMEENSCHAPPELIJKE MUNT

(indexcijfers 1987 = 100)
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verstevigd. In beide landen zijn de loonsverhogingen in nationale munt veel groter
geweest dan in België, terwijl de depreciatie van hun munt tegenover de Belgi-
sche frank deze beweging slechts zeer partieel wist goed te maken.

De sociale gesprekspartners hebben bij het afsluiten van een nieuw Centraal
Akkoord voor de periode 1991-1992 met deze situatie rekening gehouden. Aldus
gaven zij gehoor aan de waarschuwingen van de Regering, die tijdens de
onderhandelingen herhaaldelijk haar bezorgdheid omtrent het vrijwaren van de
concurrentiekracht kenbaar heeft gemaakt.

Enerzijds blijft de toename van de kosten wegens de sociale voordelen die uit
dit op 27 november 1990 ondertekende akkoord voortvloeien, beperkt tot 0,6 pct.
van de loonsom. Deze laatste kostenstijging is vooral het gevolg van een
verhoging van het vakantiegeld, die pas in 1992 zal worden uitbetaald in de vorm
van een tijdelijke vergoeding teneinde de toekomst niet in het gedrang te bren-
gen. Anderzijds gingen de sociale partners de verbintenis aan om bij het afsluiten
van sectorale en bedrijfsakkoorden met de volgende elementen rekening te
houden: « de plaats van België in de Europese eenheidsmarkt van einde 1992,
de monetaire politiek die de Belgische frank koppelt aan de sterke munten van
de Europese Gemeenschap, de evolutie van het concurrentievermogen in 1990
(. .. ) en de onzekerheid rond de uitkomst van de Golfcrisis ».

Wordt de produktiviteitswinst bij de berekening in aanmerking genomen, dan
heeft dat geen wezenlijke invloed op de conclusies die hierboven uit de vergelij-
king van de loonkosten per werknemer, uitgedrukt in gemeenschappelijke munt,
werden getrokken. Toch valt die vergelijking van de loonkosten per eenheid
produkt over het algemeen iets gunstiger uit voor België, omdat de produktivi-
teitsverbetering in de privé-sector er groter is geweest dan bij de meeste concur-
renten.
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4. SYNTHESE VAN DE VERRICHTINGEN
VAN DE GROTE BINNENLANDSE SECTOREN

4.1 ALGEMEEN OVERZICHT

De in 1982 ingezette vermindering van de netto financieringsbehoefte van de
overheid in procenten van het BNP hield in 1990 aan. Tussen 1982 en 1986 was

GRAFIEK 22 - NETTO FINANCIERINGSBEHOEFTE (-) OF -VERMOGEN (+) VAN DE GROTE
SECTOREN VAN DE ECONOMIE 1
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1 Exclusief de kredietverlening en de participaties van de overheid.
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het netto financieringsvermogen van de particulieren en de vennootschappen
- dat, afgezien van de kapitaaloverdrachten, per definitie gelijk is aan het
verschil tussen hun brutobesparingen en hun bruto kapitaalvorming - relatief
stabiel gebleven. Een en ander bracht mee dat het financiële saldo van het geheel
van de binnenlandse sectoren omsloeg: België was tegenover het buitenland
nettocrediteur in plaats van nettodebiteur geworden. Sedert 1987 bracht de
levendige investeringsactiviteit van zowel de particulieren als de vennootschappen
een terugloop van het netto financieringsvermogen van de privé-sector teweeg.
Dank zij de verdere inkrimping van de netto financieringsbehoefte van de over-
heid, bleef België evenwel nettocrediteur tegenover het buitenland.

De verdere daling van het netto financieringsvermogen van de Belgische particu-
lieren en vennootschappen in 1990 kan worden verklaard door de nog steeds zeer
krachtige groei van hun bestedingen voor investeringsdoeleinden en eveneens, in
tegenstelling tot de voorgaande twee jaren, door de achteruitgang van hun
brutobesparingen. Die bewegingen doen zich bij zowel de particulieren als de
vennootschappen voor.

Onder invloed van die ontwikkelingen is de situatie van de grote binnenlandse
sectoren in België in 1990 beter bij die in het geheel van de EEG gaan aansluiten.
Zo liep het verschil op het gebied van de netto financieringsbehoefte van de
overheid tussen België en het EEG-gemiddelde aanzienlijk terug. Daarnaast is de
bruto kapitaalvorming van de Belgische privé-sector, uitgedrukt in procenten van
het BNP, weer gelijkwaardig geworden met het gemiddelde EEG-niveau.

4.2 PARTICULIEREN EN VENNOOTSCHAPPEN

4.21 Inkomens en bestedingen van de particulieren

In 1990 versnelde de groei van het primaire bruto-inkomen van de particulieren:
het stijgingspercentage bedroeg 8,3 pct. - tegen 7,5 pct. in 1989 - en voor
het eerst sinds 1983 steeg het boven de expansie van het BNP uit. Zowel lonen
en salarissen als inkomens uit vermogen droegen aan die versnelling bij, terwijl
het ondernemersinkomen van de zelfstandigen een tragere opgang dan in 1989
vertoonde. Genoemde versnelling lag boven de toename van de inflatie, zodat
de vooruitgang van het primaire bruto-inkomen van de particulieren in reële
termen groter was dan in 1989.

De snellere groei van inzonderheid de lonen en salarissen is integraal toe te
schrijven aan het verloop van de gemiddelde bezoldiging per volledig arbeidsjaar,
die vooral als gevolg van indexeringen accelereerde. De weerslag hiervan op de
loonkosten in de bedrijfssector is reeds in hoofdstuk 3.2 uiteengezet. Voor de
overheidssector, waar een soortgelijk indexeringssysteem bestaat, geldt deze
vaststelling evenzeer. Bovendien heeft de sociale programmatie voor de salaris-
en pensioentrekkers van die sector in 1989 ten belope van 1,6 pct. en in 1990
ten belope van 2,2 pct. tot de inkomensgroei bijgedragen. De verhoging van die
twee jaar samen was er met andere woorden van dezelfde orde van grootte als
die welke in de privé-sector uit de CAO-loonstijgingen voortvloeide.

Het effect van de creatie van nieuwe banen op de opgang van de loonsom was
minder belangrijk dan in 1989. De uitbreiding van het personeelsbestand in de
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bedrijven, uitgedrukt in volledige arbeidsjaren, beliep 1,1 pct. in 1990, tegen
1,9 pct. in 1989. In de overheidssector liep de werkgelegenheid echter opnieuw
licht terug. De neerwaartse druk die hiervan op de loonsom uitging, werd
evenwel zo goed als volledig geneutraliseerd door een bijna even grote toename
van het aantal pensioentrekkers ten laste van de overheid. Onder invloed van al
deze factoren is het geheel van de lonen en salarissen met 6,8 pct. opgelopen.
Het aandeel van de totale loonsom in het BNP heeft zich aldus in 1990 vrijwel
gestabiliseerd op 51A pct., nadat het tijdens de periode 1981-1989 systematisch
was verminderd.

TABEL 17 - INKOMENS VAN DE PARTICULIEREN TEGEN WERKELIJKE PRIJZEN

(veranderingspercentages t.o. v. het voorgaande jaari

1. Primair bruto-inkomen .

Arbeidsinkomen .
Lonen en salarissen .
Ondernemersinkomen van zelfstandigen .

Inkomen uit vermogen .

2. Lopende overdrachten 1 ..............................•..

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

1988 1989 1990 r

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

10,5 9,6 4,8
5,9 12,2 14,6
2,3 -5,9 20,1
5,7 8,9 7,2
4,2 5,7 3,5

Bronnen: NIS. NBB.

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

De minder krachtige groei van het ondernemersinkomen van de zelfstandigen is
uitsluitend aan de sterke daling van de inkomens van de land- en tuinbouwers
toe te schrijven. In 1990 vielen de landbouwprijzen immers terug, terwijl ze het
jaar voordien fors waren gestegen. Bovendien leden sommige veetelers een
primair inkomensverlies als gevolg van de varkenspest. Het groeitempo van de
inkomens van de overige zelfstandigen daarentegen stabiliseerde op zowat 8 pct.,
met name omdat de handelaars, net als in 1989, van de levendige consumptie
profijt trokken.

Het inkomen uit vermogen van zijn kant groeide beduidend sneller dan het
arbeidsinkomen. Dit sterke accres - dat in het verlengde ligt van wat gedurende
het hele decennium werd waargenomen en dat niet eigen is aan België - heeft
het aandeel van dat inkomen, in procenten van het BNP, van 13,9 pct. in 1980
op 20,8 pct. in 1990 gebracht. Deze groei is in de eerste plaats het gevolg van
het feit dat de particulieren van jaar tot jaar nettospaarders zijn geweest, waar-
door hun vermogen onafgebroken is aangegroeid. Voorts kan de toename wor-
den toegeschreven aan de diverse factoren die het rendement van dat vermogen
beïnvloedden.

In 1990 hebben vooral volgende elementen een rol gespeeld. De uitgesproken
voorkeur voor beleggingen op korte termijn aan het begin van het verslagjaar
heeft, hoewel hij later op het jaar wegebde, ertoe bijgedragen dat een deel van
de rente-ontvangsten in de tijd werden vooruitgeschoven. In combi-tatie met een
oplopend rentepeil en bepaalde verschuivingen binnen de activa, orn. van spaar-
boekjes naar termijnrekeningen met een hoger rendement, zorgde· dit voor een
sterkere toename dan in 1989 van de aan de particulieren uitgekeerde interesten.
Ook de door de vennootschappen aan de particulieren betaalde drvidenden
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gingen, als gevolg van de uitstekende bedrijfsresultaten in 1989, forser in de
hoogte. De groei van de inkomens uit beleggingen en investeringen in het
buitenland, die volgens rarninqen op basis van de nationale rekeningen in 1989
17 pct. van het inkomen uit vermogen uitmaakten, bleef zeer hoog.

De versnelling van het stijgingspercentage van het primaire inkomen van de
particulieren kwam niet tot uiting in het verloop van het nominale beschikbare
inkomen. Aangezien de netto-overdrachten aan de overheid en aan het buiten-
land zeer fors toenamen, viel de groei van het beschikbare inkomen van de
particulieren zowat 1 pct. lager uit dan die van het primaire bruto-inkomen. In
1989 had zich net het omgekeerde voorgedaan.

De directe belastingen en de sociale bijdragen hielden gelijke tred met respectie-
velijk het primaire bruto-inkomen en de lonen en salarissen, zodat de gezamenlijke
fiscale en parafiscale druk niet verlichtte, hoewel dat op grond van de door de
wet van 7 december 1988 ingevoerde belastingverminderingen in de verwachting
lag. Die stabilisatie is - zoals verderop, in het deelover de overheidsfinanciën,
zal blijken - in de eerste plaats aan de achterstand bij de inkohieringen toe te
schrijven. Daardoor hebben een aantal belastingverminderingen, in het bijzonder
ten gevolge van het ongedaan maken van de samenvoeging van de inkomsten
van de echtgenoten, zich in 1990 nog niet helemaal laten gevoelen. Voorts
zorgden een aantal factoren, via de bedrijfsvoorheffing en de roerende voorhef-
fing, ook voor een hogere belastingopbrengst. Wat de bedrijfsvoorheffing betreft,
werden de belastingschalen slechts gedeeltelijk geïndexeerd en moesten de socia-
le secretariaten, als gevolg van een begrotingsmaatregel, deze voorheffing vroe-
ger dan voordien doorstorten . De roerende voorheffing van haar kant leverde een
onverhoopt hoog rendement op, ondanks de verlaging van het tarief. Behalve
door de toegenomen voorkeur voor beleggingen in franken en op korte termijn
ging de opbrengst ervan vooral fors in de hoogte omdat in 1990 heel wat meer
kapitalisatiebons dan voorheen ter terugbetaling werden aangeboden en omdat
de beleggers minder dan vroeger geneigd waren de coupons van kasbons te
kapitaliseren. Als gevolg daarvan vertoonde de opbrengst van de roerende voor-
heffing een inhaalbeweging en oversteeg haar groeivoet die van de in 1990
verdiende rente-inkomens.

De stabilisering van de totale belastingdruk op het inkomen van de particulieren
is dan ook volledig toe te schrijven aan het tijdsverschil tussen enerzijds de
periode waarin die inkomens werden verdiend en anderzijds het moment waarop
de belastingen op die inkomens werkelijk werden betaald. Afgezien daarvan hield
de in 1986 ingezette tendens tot verlichting van de fiscale druk op de inkomens
van de particulieren tijdens het verslagjaar aan.

De door de particulieren van overheidswege ontvangen overdrachten van hun
kant, groeiden slechts zeer matig: de werkloosheid verminderde, in de sector van
de geneeskundige verzorging stegen de uitkeringen beduidend minder dan in 1989
en het verloop van de demografische structuur remde de toename van de
kinderbijslag af; alleen de pensioenuitkeringen vielen hoger uit dan in 1989.

Uiteindelijk namen de aan de overheid betaalde netto-overdrachten met bijna
16 pct. toe. Daarenboven remden ook de overdrachten aan het buitenland, die
in het hoofdstuk over de betalingsbalans uitgebreider aan de orde komen, de
aangroei van het beschikbare inkomen verder af, zodat hij op 7,2 pct. uitkwam.
Gecorrigeerd aan de hand van de deflator van de particuliere consumptie, be-
droeg hij in reële termen 3,5 pct. Hoewel de aanwas van de koopkracht aldus
ten aanzien van 1988 en 1989 terugviel, behoort hij toch tot de hoogste van het
afgelopen decennium.
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TABEL 18 - SYNTHESE VAN DE VERRICHTINGEN VAN DE PARTICULIEREN

(procenten van het BNP)

Beschikbaar inkomen .

Consumptie .

Brutobesparingen .

p.m. Brutobesparingen in procenten van het beschikbare
inkomen .

Kapitaaloverdrachten .

Bruto kapitaalvorming : .

Netto financieringsvermogen .

1988 1989 1990 r

75,9 76,1 76,3

64,0 63,3 63,6

11,9 12,9 12,7

(15,7) (16,9) (16,6)

5,5 6,1 6,2
6,4 6,8 6,5

Bron: NIS.

In procenten van het BNP uitgedrukt, is het beschikbare inkomen van de
particulieren in 1990 trouwens licht gestegen. Aangezien hun consumptie nog
aanzienlijker is toegenomen, zijn hun brutobesparingen gerelateerd tot het BNP
ietwat teruggelopen, namelijk van 12,9 pct. in 1989 tot 12,7 pct. in 1990. De in
1985 begonnen opgang van de bruto kapitaalvorming hield tijdens het verslagjaar
aan. Die investeringen bedroegen 6,2 pct. van het BNP in 1990, tegen 4,3 pct.
in 1984. In samenhang met de vermindering van de bruto spaarquote van de
particulieren, leidde die grotere investeringsneiging tot een kleiner netto financie-
ringsvermogen : het viel terug van 6,8 pct. van het BNP in 1989 tot 6,5 pct.
in 1990.

4.22 Inkomens en bestedingen van de vennootschappen

In weerwil van de verslappende internationale conjunctuur konden de vennoot-
schappen hun primaire bruto-inkomen - in bedrijfseconomische termen de som
van de gereserveerde winsten, de betaalde belastingen en de afschrijvingen _
nog enigszins opvoeren. De vooruitgang van dat inkomen bleef echter achter bij
de groei van het BNP, zodat aan de sinds 1982 ononderbroken toename van het
aandeel van het primaire bruto-inkomen van de vennootschappen in het BNP een
einde kwam. Het viel tijdens het verslagjaar namelijk terug van 15,1 tot 14,3 pct.

De vennootschappen boekten in 1990 een bruto exploitatieoverschot vóór subsi-
dies dat zowat 10 pct. hoger lag dan dat van 1989. Deze stijging vloeide
tegelijkertijd voort uit een verruiming van de winstmarges per eenheid en uit een
toename van de eindverkopen van goederen en diensten tegen vaste prijzen. De
eindverkopen groeiden evenwel niet meer zo snel als in 1989, wat grotendeels
is toe te schrijven aan het feit dat de Belgische exporteurs met een tragere
expansie van hun afzetmarkten werden geconfronteerd. Op de binnen- en de
buitenlandse markt was de volumetoename van de verkopen even groot.

De verkoopprijzen lieten daarentegen een uiteenlopende ontwikkeling zien: op de
binnenlandse markt stegen zij met 3,8 pct., op de exportmarkt gingen zij met
1,1 pct. achteruit. Ondanks de gedaalde exportprijzen wisten de vennootschap-
pen op de twee markten samen toch een gemiddelde prijsstijging van 1,3 pct.
te realiseren die de toename van de gemiddelde kostprijzen per eenheid overtrof,
zodat per saldo de winstmarges vergrootten. De kostprijzen waren vooral op-
waarts gericht ten gevolge van de loonkosten, terwijl de daling van de import-
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prijzen veeleer een temperende invloed uitoefende. Dat totaalbeeld van de winst-
marge van de vennootschappen verhult, zoals in het deelover de prijzen is
aangestipt, vermoedelijk een minder gunstige ontwikkeling van de marges van de
exporteurs. Het feit dat de meeste Belgische exporteurs op de internationale
markt « price-takers» zijn, zou daaraan ten grondslag kunnen liggen: in een
situatie waarin de prijzen door de wereldmarkt worden opgelegd, zou het in 1990
geconstateerde verlies aan concurrentievermogen inzake loonkosten op de winst-
marges zijn verhaald. Aldus zouden de exporteurs gepoogd hebben hun markt-
aandeel in volume zo goed mogelijk te vrijwaren. De winstmarges van de
exporteurs vervullen dus tot op zekere hoogte de rol van buffer, waardoor de
ontwikkeling van het concurrentievermogen inzake kosten, zeker op korte termijn,
niet volledig tot uiting komt in het verloop van de exportvolumes en van het
buitenlandse marktaandeel.

TABEL 19 - INKOMEN VAN DE VENNOOTSCHAPPEN TEGEN WERKELIJKE PRIJZEN

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

1. Bruto exploitatieoverschot vóór subsidies .

Winstmarge per eenheid .
Eindverkopen tegen vaste prijzen .

2. Ontvangen subsidies .

3. Bruto exploitatieoverschot (1 + 2) .

4. Aan andere sectoren uitgekeerd netto-inkomen uit vermogen

5. Primair bruto-inkomen (3 - 4) .

6. Belastingen .

7. Beschikbaar inkomen (5 - 6) .

1988 1989 1990 r

10,4 18,1 10,2
3,1 10,6 6,0
7,1 6,8 4,0

22,3 -4,1 12,3

11,2 16,6 10,3

19,2 27,8 36,3

9,0 13,2 1,4

8,1 2,4 0,5

9,2 16,2 1,6

Bronnen: NIS. NBB.

Als gevolg van verschuivingen in de tijd bij de uitbetaling, waren de ontvangen
subsidies in 1988 fors toegenomen en in 1989 lichtjes gedaald. In 1990 vertoonden
ze daarentegen een stijging met 12,3 pct.; dit accres oefende nauwelijks enige
invloed uit op de ontwikkeling van het bruto exploitatieoverschot, dat met
10,3 pct. opliep.

Met 1,4 pct. bleef de groei van het primaire bruto-inkomen van de vennootschap-
pen achter bij die van het bruto exploitatieoverschot. Dit ecart is toe te schrijven
aan de opnieuw sterke aanwas van het aan andere sectoren uitgekeerde netto-
inkomen uit vermogen, dat net als tijdens de jongste jaren hoofdzakelijk de groei
van de uitgekeerde dividenden weerspiegelde. Deze post was dan ook hoofdzake-
lijk verantwoordelijk voor de in 1990 vastgestelde herverdeling van de primaire
inkomens ten gunste van de particulieren.

De vennootschapsbelasting, waarop in het deelover de overheidsfinanciën nader
zal worden ingegaan, is in 1990 weinig veranderd, zodat, per saldo, het beschik-
bare inkomen in 1990 op een iets hoger niveau dan dat van 1989 uitkwam.

Ondanks die stijging in absolute termen, liep het aandeel van het beschikbare
inkomen van de vennootschappen in het BNP voor heteerst sedert 1981 enigs-
zins terug, ofschoon het zich op een hoog peil handhaafde. De in procenten van
het BNP uitgedrukte bruto kapitaalvorming vertoonde van haar kant een nog
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TABEL 20 - SYNTHESE VAN DE VERRICHTINGEN VAN DE VENNOOTSCHAPPEN

(procenten van het BNP)

1988 1989 1990 r

Beschikbaar inkomen

Kapitaaloverdrachten '
Bruto kapitaalvorming

11,3
0,4

10,2
1,5

12,1
0,4

11,8
0,7

11,5
0,3

12,0
-0,2Netto financieringsbehoefte (-) of -vermogen .

Bron NIS.
1 Exclusief de kredietverlening en de participaties van de overheid.

steeds gestage opgang. Zodoende zouden de vennootschappen, in tegensteliing
tot de voorgaande jaren,' in 1990 niet langer een netto financieringsvermogen
hebben laten optekenen.

4.23 Financiële rekening van de particulieren en de vennootschappen

In 1990 schroefden de particulieren en de vennootschappen - waarvan het
respectieve 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 zeer aanzienlijke mate terug. Volgens de
voorlopige gegevens over de eerste tien maanden van het jaar, is de activa-
vorming verminderd van fr. 1.226 tot 952 miljard en de passivavorming van fr. 729
tot 539 miljard. Per saldo liep het financiële overschot van de particulieren en de
vennootschappen in 1990 terug tot fr.413 miljard.

In 1988 en 1989 was het parallelle aanzwellen van de financiële stromen het
gevolg van een zekere loskoppeling van de financiële sfeer en de reële economie.

TABEL 21 - FINANCIELE REKENING VAN DE PARTICULIEREN EN DE VENNOOTSCHAPPEN

(miljarden franken)

Eerste tien maanden

1987 1988 1989 1989 1990 •

1. Vorming van financiële activa 946 1.222 1.505 1.2264 9524

Belgische franken .......... 534 570 764 465 746
Vreemde valuta's .............. 139 228 333 339 5
Overige activa' . . . . . . . . . . . . . . 274 424 408 4214 2024

2. Nieuwe verplichtingen . ............. 458 701 1.034 729 539
Particulieren ..................... 131 136 184 149 112
Vennootschappen en eenmanszaken 2 327 565 850 580 427

3. Netto financieel overschot (1 - 2)3 . .. 488 521 471 4974 4134

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 i.v.rn. de vorderingen en de schulden
van de financiêle instellingen alsook de vergissingen en weglatingen in de betalingsbalans van Belgiê. De omvang van de schommelingen
van deze laatste toont aan hoe moeilijk het is reële en financiële rekeningen voor Belgiê alleen op te stellen, ge;et op de verwevenheid
van de twee economieën die samen de BLEU vormen.

2 Met inbegrip van de verplichtingen die voortvloeien uit de kredietverlening en de participaties van de overheid.

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

4 Exclusief de netto handelsvorderingen op het buitenland.
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Het fors oplopen van de financiële stromen vloeide immers grotendeels uit de
vermenigvuldiging van allerlei, door de vennootschappen opgezette financiële
constructies voort. Die hadden met name tot doel profijt te trekken van de fiscale
wetgeving. De voordelen die sommige fiscale bepalingen (forfaitair gedeelte van
de buitenlandse belasting, het stelsel van de definitief belaste inkomsten) boden
en die het aangaan van schulden om daarmee financiële activa te verwerven
wellicht in de hand hebben gewerkt, werden door de hervorming van de vennoot-
schapsbelasting van december 1989 echter aan banden gelegd. In 1988 en 1989
vonden er ook belangrijke transacties plaats naar aanleiding van fusies en overna-
men van vennootschappen. Dat heeft wellicht ook aanleiding gegeven tot tijde-
lijke omvangrijke schuldcreaties vanwege de overnemende vennootschappen.

GRAFIEK 23 - FINANCIELE REKENING VAN DE PARTICULIEREN EN DE VENNOOTSCHAPPEN

(procenten van het BNP)
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Bron: NBB.

1 Met inbegrip van de verplichtingen die voortvloeien uit de kredietverlening en de participaties van de over~eid.

De particulieren en de vennootschappen hebben zich van de activa in vreemde Financiële activa

valuta's afgewend ten voordele van beleggingen in Belgische franken; zulks
betekent een breuk met hun beleggingsgedrag tijdens de voorgaande jaren.
Enerzijds heeft de verlaging van de roerende voorheffing van 25 tot 10 pct. vanaf
1 maart op de interesten van nieuwe vastrentende activa - kasbons, obligaties
en deposito's - in ruime mate aan die ommekeer bijgedragen. [Die maatregel
gold met terugwerkende kracht vanaf 1 januari voor de interesten op de deposi-
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to's met een looptijd van minder dan zes maanden). Wat bij die verlaging heeft
voorgezeten, was precies het beleggen in activa in Belgische franken aantrekkelij-
ker maken. Anderzijds werden de beleggingen in nationale valuta eveneens in de
hand gewerkt door het groeiende vertrouwen in de Belgische frank. Dat vertrou-
wen nam toe nadat de geruchten omtrent een algemene herschikking van de
spilkoersen van de EMS-valuta's aan het begin van het jaar door de feiten werden
gelogenstraft en toen de marktpartijen er later van overtuigd raakten dat alle
voorwaarden om de Belgische frank stevig aan de sterkste EMS-valuta's te
koppelen, verenigd waren.

TABEL 22 - VORMING VAN FINANCIELE ACTIVA DOOR DE PARTICULIEREN
EN DE VENNOOTSCHAPPEN

(miljarden franken)

Eerste tien maanden

1985 1986 1987 1988 1989 1989 1990 •

Activa in Belgische franken 550 569 534 570 764 465 746
Activa voor ten hoogste een jaar 260 490 393 291 612 317 141

waarvan spaardeposito's .... (163) (210) (226) (187) (191) (76) (-349)
Obligaties, kasbons en deposi-

to's voor meer dan een jaar 287 70 155 277 97 98 617
Aandelen ...... 3 9 -14 3 56 50 -12

Activa in vreemde valuta's .. 85 143 139 228 333 339 5
Activa voor ten hoogste een jaar -6 30 49 34 86 79 75
Obligaties . . . . . . . . 85 82 89 213 169 205 -44
Aandelen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 31 -19 78 55 -26

Overige activa 1 ............... 142 200 274 424 408 4212 2022

Totaal ... ..... , ............. 777 911 946 1.222 1.505 .1.2262 9522

Bron NBB.

1 Activa waarvan de indeling in Belgische franken en in vreemde valuta's niet bekend is of geen zin heeft. Zie noot 1 van tabel 21.

2 Exclusief de netto handelsvorderingen op het buitenland.

De liquidatie van in vreemde valuta's luidende activa bleef beperkt tot de langlo-
pende activa. De verwachtingen omtrent een verlaging van de roerende voorhef-
fing en de onzekerheid inzake het toekomstige lange-renteverloop zetten de
beleggers er aan het begin van het jaar toe aan de voorkeur te geven aan
kortlopende activa en zich van hun Belgische en buitenlandse vastrentende
effecten te ontdoen. Vanaf maart waren het de langlopende activa in franken die
van de hernieuwde belangstelling voor langlopende activa profiteerden. Dat kan
vanzelfsprekend aan het toegenomen vertrouwen in de Belgische frank worden
toegeschreven. De verslechtering van het beursklimaat heeft de beleggers er
voorts toe gebracht buitenlandse aandelen van de hand te doen. AI die verschui-
vingen kunnen nog in de hand zijn gewerkt door een relatieve desinteresse voor
de instellingen voor collectieve belegging in effecten. Die instellingen hadden in
de loop van de voorgaande jaren steeds meer aan belang gewonnen als kanaal
voor het aantrekken van het spaargeld van de particulieren en de vennootschap-
pen. Dat was met name om fiscale redenen en omdat zij aan een drang tot
diversifiëring van de portefeuilles beantwoordden. De verlaging van de roerende
voorheffing maakte dat beleggingskanaai minder aantrekkelijk. Bovendien behaal-
den de instellingen voor collectieve belegging wellicht niet de resuttaten waarop
sommige van hun cliënten hadden gerekend, omdat deze laatste het aa'l aandelen
en deelbewijzen van die instellingen inherente kapitaalrisico niet op zijn juiste
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waarde hadden ingeschat. Deze instellingen werden dan ook met aanzienlijke
geldopvragingen geconfronteerd, waardoor zij in 1990 tot nettoverkopen van
buitenlandse effecten zijn overgegaan.

Vanaf de maand maart vertoonde de lange rente in België een neerwaartse
tendens en ging de korte rente nog sneller naar omlaag, zodat de voorkeur van
de particulieren en de vennootschappen opnieuw naar kasbons en obligaties in
franken uitging.

TABEL 23 - VORMING VAN FINANCIELE ACTIVA VIA INSTELLINGEN VOOR COLLECTIEVE
BELEGGING DIE IN BELGIE OPENBARE UITGIFTEN VERRICHTEN

(mitjerden franken)

Eerste zes maanden

1985 1986 1987 1988 1989 1989

Fondsen KB nr. 15 . . . . . . . . . . . . 19 -3 -4 -11 -17 -9
Pensioenspaarfondsen .......... 24' 12 13 3
Andere Belgische fondsen ...... 3 5 5 3 2 1
Luxemburgse fondsen .......... 9 38 35 43 15 6
Andere buitenlandse fondsen ... -2 -1
SICAV's2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 28 117 123 82
Totaal ........................ 29 43 88 164 135 83

Bron: Bankcommissie.

1980

-19
4

-47
-62

1 Met inbegrip van de intekeningen van vóór 14 februari die recht gaven op belastingverminderingen op de inkomens van de particulieren
van het voorgaande jaar.

2 Exclusief de particuliere thesaurie-SICAV's. Vele onder hen hebben sedert oktober 1990 een openbaar karakter aangenomen, waardoor
zij onder het toezicht van de Bankcommissie vallen.

Daarnaast deed er zich een zeer duidelijke vertraging voor in de vorming van
andere activa waarvan de indeling naargelang van de valuta niet bekend is of
geen zin heeft. Aangezien de directe buitenlandse investeringen van de niet-finan-
ciële Belgische vennootschappen omhooggingen, dient die ontwikkeling in de
restrubrieken te worden gezocht. Enerzijds is het saldo van de verrichtingen in
verband met de vorderingen en de schulden van de financiële instellingen, o.m.
onder invloed van de achteruitgang van hun rendabiliteit en de versnelde uitbeta-
ling van de door hen verschuldigde interesten, gekrompen; deze laatste ontwik-
keling was een gevolg van het feit dat houders van kapitalisatiebons die bons
ter incasso hebben aangeboden om nieuwe activa, waarop slechts een bronbelas-
ting van 10 pct. van toepassing is, te verwerven. Anderzijds vond er een omme-
keer plaats in het saldo van de vergissingen en weglatingen van de betalingsba-
lans van België - dat traditioneel met het niet opgetekende kapitaalverkeer
tussen België en Luxemburg wordt gelijkgesteld -, wat zou kunnen betekenen
dat omvangrijke kapitalen die statistisch niet werden opgetekend, naar België zijn
teruggevloeid.

De weerslag van de verlaging van de roerende voorheffing heeft vooral de
structuur van de financiële activa in Belgische franken grondig veranderd. Het
belastingvoordeel dat de spaardeposito's genoten, is door die maatregel fel
afgezwakt. Daarenboven werd de rente op kasbons en gewone termijndeposito's
tegen het midden van de maand maart opwaarts bijgesteld. Dientengevolge liep
het uitstaande bedrag van de deposito's op gewone spaar- en depositoboekjes
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GRAFIEK 24
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FINANCIELE ACTIVA IN BELGISCHE FRANKEN IN HET BEZIT VAN DE PARTICULIEREN
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sedert eind februari met bijna 15 pct. terug; het grootste deel van die daling
werd in de loop van de maand maart geregistreerd. Het aandeel van die deposi-
to's in de portefeuille vastrentende activa in Belgische franken van de particulie-
ren en de vennootschappen kromp met 5 pct. In eerste instantie ging het aandeel
van de termijndeposito's naar omhoog. In een tweede fase deed er zich bij de
door de kredietinstellingen uitgegeven kasbons een inhaalbeweging voor. Voor-
dien waren deze laatste activa door de verwachtingen inzake de verlaging van
de roerende voorheffing en door aan het einde van 1989 opgedoken anticipaties
op een hausse van de lange rente in de verdrukking geraakt. Bovendien vermeer-
derde het aandeel van de door de overheid uitgegeven obligaties in de portefeuille
vastrentende activa in Belgische franken van de particulieren en de vennoot-
schappen met bijna 1 pct., dank zij het succes van de twee staatsleningen die
speciaal op de particulieren waren afgestemd. De intekeningen op die twee
emissies steken schril af bij die op de voorgaande uitgiften van staatsleningen,
waarop de kredietinstellingen hoofdzakelijk voor eigen rekening intekenden.

De zeer grote gevoeligheid van de activastructuur voor renteverschillen is geen
nieuw verschijnsel. Aan het begin van 1980 had zich immers reeds een ingrijpende
verschuiving binnen de financiële activa van de particulieren en de vennootschap-
pen voorgedaan, op een moment dat het rente-ecart fors verwijdde ten voordele
van de grote deposito's en de langlopende activa en ten nadele van de spaarde-
posito's.

De monetaire kastegoeden in het bezit van de particulieren en de vennootschap-
pen vertoonden een verdere relatieve daling. Het aandeel van de zichtdeposito's
in de totale financiële activa in Belgische franken handhaafde zich op nagenoeg
hetzelfde peil als aan het begin van de jaren tachtig. Het aandeel van de biljetten
en muntstukken bleef echter teruglopen. Op vijftien jaar tijd is het aandeel van
het chartale geld met bijna twee derde geslonken: de algemene verspreiding van
de bankdiensten en de technische ontwikkeling op het gebied van de betaalmid-
delen hebben ongetwijfeld aan de relatieve achteruitgang van dit type activa
bijgedragen.

De verplichtingen van de particulieren in de vorm van hypothecaire kredieten en
persoonlijke leningen en kredieten op afbetaling stegen in de eerste tien maanden
van 1990 met fr. 112 miljard, tegen een toename met fr.148 miljard tijdens het
voorgaande jaar. Die vertraging is toe te schrijven aan het beloop van de
hypothecaire kredieten. De nieuwe verplichtingen in de vorm van persoonlijke
leningen en kredieten op afbetaling gingen daarentegen nog omhoog.

De opeenvolgende verhogingen van de hypotheekrente sedert september 1989
hebben de toename van de nieuwe verplichtingen in de vorm van kredieten
bestemd voor het aankopen en het bouwen van woningen gevoelig afgeremd.
Tijdens de eerste tien maanden van 1990 beliep de bijdrage van deze schuldvorm
aan de vermeerdering van de totale schuldenlast van de gezinnen fr. 65 miljard,
tegen fr. 104 miljard in 1989. In het laatste kwartaal van 1989 was het beroep
op het hypothecaire krediet het grootst, wellicht omdat de particulieren hun
kredietaanvragen hebben versneld in het vooruitzicht van verdere rentestijgingen.
Aan het begin van 1990 handhaafde de groei van het uitstaande bedrag van de
hypothecaire leningen zich nog op een hoog peil; het is mogelijk dat de particu-
lieren de hen voorheen toegekende kredieten sneller dan gewoonlijk hebben
opgenomen, omdat de rente doorgaans slechts gedurende een beperkte periode
van enkele maanden na de opening van het krediet wordt gegarandeerd. Nadien
lieten de nieuwe verplichtingen in de vorm van hypothecaire kredieten een
aanzienlijke daling zien, maar zij bleven wel boven het peil van vóór 1986.
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GRAFIEK 25 - VERPLICHTINGEN VAN DE PARTICULIEREN

HYPOTHECAIRE KREDIETEN
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De expansie van de schuldenlast van de particulieren heeft zich bijgevolg, meer
dan in 1989, bij de thesauriekredieten ter financiering van nieuwe wagens en
andere duurzame verbruiksgoederen alsook bij die ter financiering van de vooraf-
betalingen van belastingen afgetekend. Het beroep op het verbruiksk-rediet werd
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wellicht door de verkopen naar aanleiding van het autosalon gestimuleerd; in de
loop van het eerste halfjaar van 1990 diende bijna 60 pct. van de nieuwe kredieten
op afbetaling om de aankoop van een nieuwe wagen te financieren.

De verplichtingen van de vennootschappen en de eenmanszaken worden geken-
merkt door een forse groeivertraging, terwijl zij in de voorgaande jaren nog een
zeer krachtige expansie hadden vertoond. Tijdens de eerste tien maanden van
1990 stegen zij met fr.427 miljard, tegen een toename met fr. 580 miljard in 1989.
Die ontwikkeling is weliswaar de afspiegeling van de conjuncturele ombuiging,
maar ze geeft hoofdzakelijk het einde aan van een periode van uitzonderlijke groei
van de kortlopende verplichtingen die waren ingegeven door fiscale, financiële of
strategische overwegingen en die derhalve losstaan van de ontwikkelingen in de
reële economie.

TABEL 24 - NIEUWE VERPLICHTINGEN VAN DE VENNOOTSCHAPPEN EN DE EENMANSZAKEN

(miljarden franken)

Eerste tien maanden

1987 1988 1989 1989 1990 •

Aandelen' .

Obligaties .

Kredieten 2 ...............•..•..•..•......

Investeringskredieten .
Disconto- en acceptkredieten .
Voorschotten in Belgische franken .
Voorschotten in vreemde valuta's .

Overiqe ê •.•.•••••.•••••.•••••••••••.••..•

waarvan: Kredietverlening en participaties
van de overheid .

Oprichtingen, overnamen en uit-
breidingen van vennootschap-
pen door niet-ingezetenen 4 ..

Leningen toegestaan door bui-
tenlandse bedrijven waarmee
banden bestaan .

Financiële leningen .

30
-38
149
130

-61
68
12

186

46
6

311
145

78
-6
278
124

-14
137
31

229

10
-33
134
146

-40
25
3

316

90
-17
444
153
-3
240
54

334

103
63

203

98 63 46 45 72

58 116 129 113 121

11
15

40
10

96
46

70
27

82
58

Totaal 327 565 850 580 427

Bron: NBB.

lOpenbare emissies.

2 Verstrekt door de ingezeten kredietinstellingen.

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

De kortlopende kredietverrichtingen van de vennootschappen gaven aanleiding
tot nettoterugbetalingen van disconto- en acceptkredieten en tot een, in vergelij-
king met de toename van de voorgaande twee jaren, zeer geringe stijging van
het uitstaande bedrag van de voorschotten. Verscheidene factoren hebben aan
de inkrimping van de kortlopende kredieten bijgedragen. Zo maakte de wijziging
in de toepassing van het stelsel van het forfaitaire gedeelte van de buitenlandse
belasting - waarbij voortaan rekening wordt gehouden met de periode geduren-
de welke de obligaties worden bewaard - de schuldvorming om fiscale redenen
minder aantrekkelijk. Bovendien brachten met name het renteverloop en de reeds
in de loop van 1988 en 1989 geaccumuleerde, aanzienlijke schuldenlast een
teruggang teweeg in de overnamen, de uitbreidingen en de fusies van vennoot-
schappen. Vanaf 1988 hadden die massale schuldstromen veroorzaakt.
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GRAFIEK 26 KREDIETVERLENING AAN DE VENNOOTSCHAPPEN EN DE EENMANSZAKEN
EN DEBETRENTETARIEVEN

KREDIETVERLENING DOOR DE INGEZETEN KREDIETINSTELLINGEN
(veranderingspercentages van de uitstaande bedragen
t.o.v. het einde van het overeenstemmende kwartaal van het voorgaande jaar)
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In weerwil van de rentestijgingen, klommen de investeringskredieten van hun kant
in een zelfde tempo als in 1989, wat kan worden toegeschreven aan het aanhou-
dende dynamisme van de investeringen.

In het verleden is gebleken dat het stijgingstempo van de investerinqskredieten
het lange-renteverloop slechts met een zekere vertraging volgt. Dat kan worden
geïnterpreteerd als hetzij een uitgestelde reactie, hetzij het effect van de verwach-
te voortzetting van de rente-ontwikkeling ais die zich in het prille beginstadium
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van een hausse- of een baissetendens bevindt. Het verband tussen de schomme-
lingen van de kredieten op korte termijn en de rentebewegingen is nog veel
losser. Zo wordt de vraag naar kredieten voor het financieren van beleggingen
in vreemde valuta's in periodes van spanningen op de valutamarkten niet noodza-
kelijk ontmoedigd door het aantrekken van de rente op korte termijn. Evenzo is
het gebruik van kredieten voor de vorming van financiële activa om fiscale
redenen weinig gevoelig voor het rentepeil.

In verband met de overige financieringsbronnen van de vennootschappen zij
aangestipt dat het beroep op de obligatiemarkt wegens de transacties van de
overheidsbedrijven per saldo tot nettoterugbetalingen van obligaties leidde en dat
de openbare aandelenemissies een fikse daling vertoonden als gevolg van het
sombere beursklimaat.

Ten slotte groeiden de nieuwe verplichtingen van de vennootschappen tegenover
de overheid en het buitenland vooral aan ten gevolge van de toename van de
tegemoetkomingen van de Staat in de financiering van de openbare huisvestings-
maatschappijen, alsook wegens de stijging van de leningen toegekend door
niet-ingezeten kredieti nstelli ngen.

4.3 OVERHEIDSFINANCIEN

4.31 Ontvangsten. uitgaven en netto financieringsbehoefte

De totale overheidsontvangsten, die 10 jaar geleden 46 pct. van het BNP uitmaak- Ontvangsten

ten, bereikten in 1985 een maximumwaarde van 49,2 pct.; daarna verminderden
ze echter met ongeveer 4 procentpunten tot een niveau dat 1 punt lager lag dan
in de jaren 1979-1981.

De uitbreiding, in verschillende vormen, van de parafiscale druk en de niet-
indexering van de belastingschalen tot eind 1985 lagen grotendeels aan de
haussebeweging van de eerste helft van de jaren tachtig ten grondslag.

De daaropvolgende achteruitgang van de ontvangstenquote kan aan een waaier
van factoren worden toegeschreven. In de eerste plaats moet gewezen worden
op de verlichting van de fiscale druk op het arbeidsinkomen. Zij was een gevolg
van de belastingverminderingen die vanaf 1986 door de wet van 1 augustus 1985
(die daarenboven aan de automatische verhoging van de belastingdruk een einde
maakte door de indexering van de belastingschalen) en vanaf 1989 door de wet
van 7 december 1988 werden bewerkstelligd. Verder liep ook de belasting van
de vennootschappen in procenten van hun primaire inkomen terug: er werd
immers een ruimer gebruik gemaakt van allerlei fiscale aftrekken en vrijstellingen,
waarvan het leeuwedeel aan het begin van de jaren tachtig werd ingesteld. Ten
slotte onderging de verdeling van het nationale inkomen een mutatie. Het aandeel
van het arbeidsinkomen - dat de grondslag van de sociale bijdragen en van het
grootste deel van de personenbelasting vormt - liep in het voorbije decennium
terug ten voordele van gemiddeld minder belaste inkomenscategorieën, nl. de
vennootschapswinsten en de roerende inkomens.

De weerslag van die verschillende institutionele of structurele veranderingen is
louter mechanisch van aard en houdt derhalve geen rekening met terugverdienef-
fecten. Zo is het bijvoorbeeld evident dat de verhoogde bedrijfsrendabiliteit, via
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haar invloed op de investeringen en de werkgelegenheid, voor de overheid ook
een bron van meerontvangsten is.

Ten gevolge van die verschillende factoren bleef de groei van de fiscale en
parafiscale ontvangsten' beneden die van het BNP. De verhouding tussen de
groeivoet van die ontvangsten en die van het BNP, die tot 1985 gemiddeld
ongeveer 1,2 bedroeg, slonk in de periode 1986-90 tot gemiddeld 0,75. Van het
ene tot het andere jaar heeft die quote bovendien forse schommelingen vertoond,
gaande van ongeveer 0,55 in 1986, 1988 en 1989 tot zowat 1,05 in 1987
en 1990.

TABEL 25 - OVERHEIDSONTVANGSTEN

(procenten van het BNP)

1979·1981 1985 1986 1987 1988 1989 1990 r

Directe belastingen en bijdragen ..... 31,4 34,6 34,1 33,9 32,9 31,0 31,0
Directe belastingen van de particu-
lieren....... 15,6 16,2 15,6 15,2 14,5 13,4 13,6
Directe belastingen van de vennoot-
schappen 2,6 3,1 3,1 3,1 3,2 3,0 2,8
Sociale-zekerheidsbijdragen 13,2 15,3 15,4 15,6 15,2 14,6 14,7

Indirecte belastingen 12,6 12,4 12,0 12,4 12,3 12,3 12,2

Kapitaalbelasting 0,4 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3

Niet-fiscale en niet-parafiscale ontvang-
sten 1,7 1,9 1,6 1,4 1,3 1,4 1,5

Totale ontvangsten 46,0 49,2 48,0 48,0 46,7 45,0 45,0

1979·1985

p.m. Verhouding tussen de groei van
de fiscale en parafiscale ontvang-
sten en die van het BNP . (1,18l (0,65l (1, lOl (O,56l (0,48l (0,98l

Bronnen: NIS. NBB.

In 1990 hebben bepaalde eenmalige factoren een positieve uitwerking op de
belastingontvangsten gehad. Na in 1988 en 1989 te zijn gedaald, hebben de totale
overheidsontvangsten zich gestabiliseerd.

De door de particulieren betaalde directe belastingen, die in 1989 nog met
1,1 procentpunt van het BNP waren teruggelopen - vooral door de toepassing,
met ingang van 1 maart 1989, van de nieuwe tarieven van de bedrijfsvoorheffing,
bepaald door de hervorming van 7 december 1988 -, lieten in 1990 een lichte
stijging zien. De fiscale minderontvangsten, die voortvloeiden uit het feit dat die
nieuwe tarieven voor het hele jaar golden, werden immers ruimschoots door extra
ontvangsten van tijdelijke aard gecompenseerd. Zo zouden de beslissing om de
schalen van de bedrijfsvoorheffing - beslissing die echter geen invloed heeft op
de uiteindelijk verschuldigde belasting - slechts voor de helft te indexeren en
de maatregel waardoor de sociale secretariaten vanaf 1990 verplicht werden de
voor de maand november verschuldigde bedrijfsvoorheffing in december in plaats
van in januari te betalen, aanleiding hebben gegeven tot zowat fr. 13 miljard
tijdelijke ontvangsten. Positief voor de belastingopbrengst was eveneens het feit
dat de belastingdiensten bij het inkohieren een achterstand hebbenopgelopen.
Hierdoor wordt de negatieve weerslag - geraamd op ongeveer fr. 20'miljard -
van de in 1989 toegekende belastingvermindering naar 1991 verschoven. Ten
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slotte speelden de ontwikkelingen in het vlak van de roerende voorheffing
eveneens een niet onbelangrijke rol in de vermeerdering van de door de parti-
culieren betaalde directe belastingen.

Nadat de opbrengst van de roerende voorheffing in 1988 en 1989 telkens met
slechts ongeveer 2 pct. was aangegroeid, schoot het stijgingstempo in 1990
inderdaad steil naar omhoog tot ongeveer 14 pct. : de voorheffing op dividenden
vermeerderde met 6 pct., terwijl de bronbelasting op interesten, die het voorgaan-
de jaar nog met 4 pct. was gedaald, met 18 pct. toenam. Bij gebrek aan
voldoende statistische gegevens diende die totale aanwas over de particulieren
en de vennootschappen te worden uitgesplitst aan de hand van een vaste en
forfaitaire verdeelsleutel, zodat de vermelde ontwikkelingen met de nodige om-
zichtigheid moeten worden geïnterpreteerd en het in de eerste plaats slechts om
orden van grootte gaat.

Zoals in het voorgaande deel is uiteengezet, heeft het terugschroeven van 25 tot
10 pct. van het tarief van de roerende voorheffing op nieuwe rentedragende
activa het gedrag van de spaarders volledig doen omslaan in het voordeel van
beleggingen waarvan de opbrengst onder het verlaagde tarief valt. De veel
grotere intekeningen gedurende het verslagjaar op langlopende activa in Belgische
franken zullen echter pas vanaf 1991 een duidelijk positieve weerslag op de
opbrengst van de roerende voorheffing hebben. Zij vormen dus geen verklaring
voor de recente vermeerdering van die opbrengst. De uitzonderlijk forse opgang
van de tegoeden in de vorm van termijndeposito's bij Belgische financiële instel-
lingen, in samenhang met aantrekkende rentetarieven, leidde, zoals reeds ver-
meid, tot een stijging van de aan de particulieren en de vennootschappen
betaalde rente. Deze toename kan de hogere ontvangsten uit hoofde van de
roerende voorheffing echter niet verklaren, aangezien haar positieve weerslag op
die belastingopbrengsten door de verlaging van het tarief van die voorheffing
ongedaan werd gemaakt. De aangroei van die fiscale ontvangsten vindt dan ook
waarschijnlijk vooral zijn oorsprong in de terugbetaling van kapitalisatiebons; dat
ging immers met de inning van een voorheffing van 25 pct. op qecurnuleerde
interesten van meerdere jaren gepaard. Een element dat een zelfde effect had,
was het feit dat in 1990 meer kasbonbezitters, als ze de keuze hadden tussen
het innen of het kapitaliseren van hun coupons, voor de eerste mogelijkheid
hebben geopteerd. Deze beslissingen i.v.m. kasbonbeleggingen vinden vooral
hun verklaring in de drang van de spaarders om hun tegoeden snel om te zetten
in activa waarop de verlaagde bronbelasting van toepassing is.

Wat de fiscale druk op de bedrijfswinsten betreft, zij enerzijds op een hele reeks
belastingverzwarende maatregelen gewezen. Zo werd in 1990 het oneigenlijke
gebruik van een aantal fiscale bepalingen onmogelijk gemaakt (vooral inzake de
distributie-SICAV's, het gebruik van het stelsel van het forfaitaire gedeelte van
de buitenlandse belasting voor kapitaaltransacties op zeer korte termijn en de
aftrekmogelijkheden van vroegere verliezen in geval van bedrijfsfusies), werden
de meerwaarden zwaarder belast, kregen de elektriciteitsbedrijven, waarvoor een
voordelig fiscaal stelsel gold, een speciale aanslag opgelegd, werd het basisper-
centage van de investeringsaftrek verlaagd en werd de fiscale vrijstelling voor
AFV-dividenden afgezwakt maar tegelijkertijd met twee jaar verlengd. Tegenover
deze maatregelen staan evenwel een aantalontwikkelingen of beslissingen die
een verlichting van de fiscale druk inhouden; zo is het belang van de vennoot-
schappen met een voordelig fiscaal statuut - coördinatiecentra, reconversie- en
innovatievennootschappen - aanzienlijk blijven toenemen, werd het basistarief
van de vennootschapsbelasting van 43 tot 41 pct. teruggebracht en konden de
vennootschappen hun belastbare grondslag in 1990 waarschijnlijk fors inkrimpen
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via aftrekken voor vroeger gedane investeringen. AI met al lijkt de relatieve
achteruitgang van de door de vennootschappen betaalde belastingen vooral met
de daling van hun inkomen verband te houden.

Uitgedrukt in procenten van het BNP bleven de sociale-zekerheidsbijdragen vrij-
welongewijzigd; het verloop van het arbeidsinkomen hield immers vrijwel gelijke
tred met dat van het BNP, terwijl de parafiscale druk op dat inkomen slechts
marginaal veranderde.

Zoals dat reeds enkele jaren het geval is, bleven ~e indirecte belastingen vrijwel
ongewijzigd. Dat geldt in het bijzonder voor de belasting over de toegevoegde
waarde. De tarieven veranderden immers nauwelijks, terwijl het verloop van de
totale belastbare basis nagenoeg met dat van het BNP overeenstemde. Na tijdens
de jongste jaren slechts licht te zijn omhooggegaan, klom de opbrengst van de
accijnsrechten in 1989 met 9 pct. en in 1990 zelfs met 11 pct. De opbrengst van
die indirecte belasting werd immers opgevoerd door de verhogingen van de
accijnsrechten, vooral op brandstoffen en tabak, waartoe besloten werd om de
belastingverlichting ten gunste van de particulieren gedeeltelijk te compenseren;
die verhogingen beïnvloedden de ontvangsten van 1989 en meer nog die van 1990
omdat ze dan een heel jaar lang effect sorteerden. Wat ten slotte de kwantitatief
minder belangrijke registratierechten betreft, valt het op dat zij met 1 pct. zijn
afgenomen na gedurende enkele jaren een gemiddelde stijging met 20 pct. te
hebben vertoond. Hieruit blijkt duidelijk dat er aan de sterke expansie van de
vastgoedtransacties een einde is gekomen.

De lichte toename van de niet-fiscale en niet-parafiscale ontvangsten was met
name het gevolg van de grotere stortingen van de Bank aan de Schatkist, die
onder meer in de rentestijging hun oorsprong vonden.

Uitgaven Ongerekend de rentelasten zijn de overheidsuitgaven, die aan het begin van dE!
jaren tachtig nog goed waren voor bijna 50 pct. van het BNP, in 1990 tot 40 pct.
teruggelopen. Ofschoon alle categorieën overheidsuitgaven, behalve de pensioe-
nen van het overheidspersoneel, aan deze beweging hebben bijgedragen, liep de
daling qua omvang toch sterk uiteen.

De kapitaaluitgaven verminderden het meest met een daling van hun aandeel van
5,3 tot 2,3 pct., d.i. een relatieve inkrimping met bijna 60 pct. De uitgaven voor
de ziekte- en invaliditeitsverzekering, de werkloosheid en de brugpensioenen
verkleinden daarentegen niet, terwijl de pensioenlast buiten de overheidssector
een relatief geringe daling liet zien. In weerwil van oe trendmatige teruggang van
de uitgaven voor kinderbijslag, liep het aandeel van het geheel van de lopende
overdrachten aan de particulieren aldus slechts terug van 22,2 tot 20A pct. van
het BNP. Bijgevolg bleef dat aandeel, uitgedrukt in verhouding tot de totale
uitgaven exclusief rentelasten, toenemen en ligt het sedert 1989 boven de 50 pct.

Het verloop van de netto-uitgaven voor goederen en diensten wordt gekenmerkt
door een scherpe daling van het aandeel van de bezoldigingen en, meer nog,
van dat van de aankopen van goederen en diensten, maar ook door een
verzwaring van de pensioenlast van het overheidspersoneel.

De tijdens het afgelopen decennium waargenomen bewegingen zetten zich in
1990 voort. Globaal genomen, viel de daling van de uitgaven in procenten van
het BNP geringer uit dan in het voorgaande jaar, maar voor de beide jaren 1989
en 1990 samen was ze groter dan de gemiddelde vermindering sinds 1985 en
vooral dan die welke gedurende de jongste tien jaar werd opqetekend.
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De netto-uitgaven voor goederen en diensten gaven een teruggang met 0,3 pct.
van het BNP te zien, tegen een daling met 0,9 pct. in 1989. Die geringere
vermindering kan vooral worden toegeschreven aan grotere reële stijgingen van
de bezoldigingen en de pensioenen en aan een kleinere inkrimping van de
werkgelegenheid in de traditionele circuits. Bovendien liepen de aankopen van
goederen en diensten, die nog slechts 2,6 pct. van het BNP vertegenwoordigden,
minder sterk terug.

Dank zij de groei van het BNP, de afnemende werkloosheid en het verloop van
het aantal op kinderbijslag recht hebbende kinderen slonken de in procenten van
het BNP uitgedrukte lopende overdrachten aan de particulieren opnieuw. Het
bedrag van de overdrachten naar de minst bedeelden werd, net als in 1989,
opgetrokken. Krachtens de wet van 20 juli 1990 werd de sedert 1981 opgeschorte
koppeling van de werknemerspensioenen aan het verloop van de welvaart op-
nieuw ingevoerd. Door die maatregel, waarvan de budgettaire weerslag in 1990
slechts ten dele voelbaar was, genoten de gepensioneerden vanaf oktober een
eerste pensioenverhoging met 1 à 3 pct. Tevens stelde die wet voor de mannelij-
ke en vrouwelijke loontrekkenden een flexibele pensioenleeftijd tussen 60 en
65 jaar in. Toekomstige mannelijke gepensioneerden van minder dan 65 jaar
worden derhalve niet langer gepenaliseerd als zij vervroegd met pensioen gaan.
Tijdens het verslagjaar heeft die hervorming de begroting echter niet beïnvloed,
aangezien zij pas op 1 januari 1991 in werking is getreden.

TABEL 26 - OVERHEIDSUITGAVEN

(procenten van het BNP)

1979· 1985 1986 1987 1998 1989 1990 r

1981

p.m.
Index-
cijfers

1979-1981
= 100

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

1. Uitgaven exclusief rentelasten 1 ..... 49,7 47,5 45,9 44,6 43,3 41,2 40,0 (80,4)

Netto-uitgaven voor goederen en
diensten .................... 17,4 16,7 16,3 15,7 14,8 13,9 13,6 (78,1)

waarvan: Bezoldigingen . . . . . . . 11,8 11,1 10,8 10,2 9,6 9,1 9,0 (76,5)
Pensioenen ......... 1,8 1,8 1,8 1,9 1,9 1,9 1,9 (108,8)
Aankopen van goede-
ren en diensten ..... 3,8 3,6 3,5 3,5 3,2 2,8 2,6 (68,6)

Lopende overdrachten aan particu-
lieren .............. ......... . 22,2 22,8 22,3 22,3 21,4 20,8 20,4 (91,8)

waarvan: Pensioenen
(excl. overheid) ..... 6,7 6,9 6,8 6,6 6,5 6,2 6,2 (92,5)
Ziekte- en invaliditeits-
verzekering ......... 5,8 6,0 5,9 6,1 5,8 5,7 5,7 (98,9)
Werkloosheid en brug-
pensioenen 2,8 3,4 3,3 3,2 3,0 2,9 2,7 (99,6)
Kinderbijslag ........ 2,6 2,2 2,1 2,1 2,0 1,9 1,8 (70,9)

Subsidies aan bedrijven .......... 3,4 3,1 2,9 2,6 2,7 2,5 2,3 (68,8)

Lopende netto-overdrachten aan het
buitenland ...................... 1,4 1,3 1,3 1,4 1,5 1,4 1,3 (95,9)

Brutovorming van vast kapitaal 4,0 2,5 2,2 2,0 1,9 1,6 1,5 (38,3)

Netto kapitaaloverdrachten 1,3 1,1 0,9 0,8 1,0 0,9 0,8 (58,2)

2. Rentelasten ....... 6,3 10,7 11,2 10,6 10,2 10,4 10,6 (168,7)

3. Totale uitgaven 1 ........ 56,0 58,1 57,2 55,2 53,4 51,6 50,6 (90,3)

p.m. Kredietverlening en participaties .. 2,2 2,6 2,0 1,9 1,2 0,9 1,3 (61,0)

Bronnen NIS. NBB.

1 Exclusief kredietverlening en participaties.
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Doordat de bijdrage aan de Europese Gemeenschappen uit hoofde van de
« vierde middelenbron » in 1990 zeer beperkt was, verminderden de. lopende
overdrachten aan het buitenland.

De vanaf 1981 begonnen tendens tot vertraging van de brutovorming van vast
kapitaal zette zich voort, zij het in een langzamer tempo dan in 1989.

Na in 1987 en 1988 te zijn teruggelopen, groeiden de rentelasten, die in 1989 al
waren toegenomen, in het verslagjaar opnieuwaan wegens de rentestijging. De
ongunstige weerslag daarvan op de rentebetalingen op de overheidsschuld werd
evenwel getemperd door de teruggang van die schuld in procenten van het BNP,
door de gemiddelde appreciatie van de frank tegenover de vreemde valuta's
waarin een deel van de schulden is aangegaan en door een groter beroep dan
in 1989 op langlopende verplichtingen om het tekort in het verslagjaar te dekken;

TABEL 27 - « SNEEUWBALEFFECT» VAN DE RENTELASTEN OP DE NETTO' OVERHEIDSSCHULD 1

1983 1984 1985 1986 1987 1998 1989 1990 r

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

Impliciete rente ......... (a) 9,6 9,1 9,5 9,8 8,9 8,3 8,6 8.7

Nominaal groeitempo
van het BNP ................ (b) 5,9 7.7 6,7 5.7 4,8 6,1 8,6 7,0

VOORWAARDE 1 ........ (a - b) 3.7 1,4 2,8 4,1 4,1 2,2 1.7
Als het resultaat van voorwaarde 1 positief is, bestaat er gevaar
voor het opduiken van het (( sneeuwbaleffect » " om het te
vermijden, dient het financiële saldo exclusief de netto rentelasten
van de overheid hoger te liggen dan de hieronder berekende
theoretische waarde.

Financieel saldo exclusief netto rentelasten 2

(procenten van het BNP)

Theoretische waarde
om het « sneeuwbaleffect »
te verrnijden ê ................ (c) 3,2 1,3 2,8 4,3 4,5 2,5 -0,1 2,0

Waargenomen waarde ........ (d) -6,1 -2,8 -2,3 -1,2 0,2 0,9 1,6 2,4

VOORWAARDE 2 . . . . . . . . Id - c) -9,3 -4,1 -5,1 -5,6 -4,3 -1,6 1.7 0,5

Als het resultaat van voorwaarde 2 positief is, treedt er geen
(( sneeuwbaleffect iJ op.

p.rn. Verhouding tussen de schuld en
het BNP 102,8 107,8 111,5 116,2 120,4 122,3 120,2 119,8

Bronnen: NIS. NBB.

1 De berekeningsmethode van de weerslag van het « sneeuwbaleffect» op de overheidsschuld wordt op omstandige wijze uiteengezet
in de Studienota nr. 4 van de Bank, Het «sneeuwbaleffect» van de rentelasten op de overtïetdsscnuta, november 1989.

2 Met inbegrip van de kredietverlening en de participaties.

3 Is gelijk aan de verhouding (a - blll1 + bl, vermenigvuldigd met de voor het voorgaande jaar verkregen verhouding tussen de schuld
en het BNP.

doorgaans geven deze laatste verplichtingen immers pas vanaf het volgende jaar
aanleiding tot rentebetalingen. Het « sneeuwbaleffect» dat niets anders betekent
dan een - via het gewicht van de rentelasten - zichzelf voedend accumulatie-
proces van de overheidsschuld in procenten van het BNP en dat zich reeds sedert
het einde van de jaren zeventig deed gevoelen, was in 1989 ingedijkt. In weerwil
van de afzwakking van de nominale BNP-groei heeft het in 1990 niet opnieuw
de kop opgestoken. Alleen een nieuwe en aanzienlijke stijging van het overschot
in de verrichtingen exclusief rentebetalingen maakte het mogelijk het gewicht van
de schuld in verhouding tot het BNP te verminderen. Deze quote bedro,eg in 1990
119,8 pct. en is sinds 1987 niet fundamenteel veranderd.
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GRAFIEK 27 - OVERHEIDSFINANCIEN : INTERNATIONALE VERGELIJKING

(procenten van het BNP;
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Bronnen: NIS, EEG, NBB.

1 Exclusief kredietverlening en participaties.

AI met al verminderde de netto financieringsbehoefte van de gezamenlijke over-
heid van 6,6 pct. in 1989 tot 5,6 pct. in 1990. Een tiental jaren geleden bedroeg
die behoefte nog 10 pct. Laat men de rentelasten buiten beschouwing, dan blijkt
dat dank zij de inkrimping van de uitgaven, het financieringsvermogen er in 1990
met 1,2 punt van het BNP op vooruit is gegaan en 5 pct. beloopt, te vergelijken
met een financieringsbehoefte van 3,7 pct. in de periode 1979-1981.
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TABEL 28 - NETTO FINANCIERINGSBEHOEFTE VAN DE OVERHEID

(procenten van het BNP)

1979-1981 1985 1986 1987 1998 1989 1990 r

Netto financieringsvermogen (+) of
-behoefte (-) exclusief rentelasten '. -3,7 1,8 2,1 3,4 3,5 3,8 5,0

Rentelasten .................. 6,3 10,7 11,2 10,6 10,2 10,4 10,6

Netto financieringsbehoefte 1 ......... -10,0 -8,9 -9,1 -7,2 -6,7 -6,6 -5,6

p.m. Kredietverlening en participaties 2,2 2,6 2,0 1,9 1,2 0,9 1,3

Bronnen: NIS, NBB.

1 Exclusief de kredietverlening en de participaties.

Nadat de in procenten van het BNP uitgedrukte ontvangsten in België in 1985
een piekwaarde bereikten, liepen zij met zowat 4 punten terug, terwijl ze in de
overige landen van de Gemeenschap vrij stabiel bleven. Terzelfder tijd namen de
uitgaven exclusief de rentelasten, die in het buitenland een vlakke trend vertoon-
den, in België het hele voorbije decennium door scherp af. Het aan het begin
van de jaren tachtig zeer positieve verschil tussen die uitgaven in België en het
Europese gemiddelde is dan ook onafgebroken gekrompen en in 1990 zelfs
negatief geworden. In het verslagjaar bleven de lopende uitgaven exclusief de
rentelasten in België 1,2 punt van het BNP boven het Europese gemiddelde,
terwijl de kapitaaluitgaven slechts 58 pct. van het gemiddelde Europese peil
bereikten.

Hoewel het overschot exclusief de rentelasten sedert verscheidene jaren in België
groter is dan in het buitenland, blijft de netto financieringsbehoefte in België die
van de overige landen overtreffen, precies omdat de rentelasten in ons land zo
omvangrijk zijn. Aan de andere kant is de dalende tendens in de financieringsbe-
hoefte in België meer afgetekend.

Zo nam die behoefte in België in 1990 nog verder af, terwijl ze elders omhoog-
ging. Die uiteenlopende ontwikkeling is uitsluitend toe te schrijven aan het
verloop van het saldo exclusief de rentelasten. Daar de overheidsschuld in België
hoger ligt, nemen de rentelasten er immers forser toe.

4.32 Financiële rekeningen

Het netto te financieren saldo van de Schatkist bedroeg in 1990 fr.394 miljard,
hetgeen minder is dan de naar voren gebrachte begrotingsdoelstelling en het in
het voorgaande jaar geboekte resultaat. In verhouding tot het BNP betekent dat
een teruggang van 6,5 pct. in 1989 tot 6 pct. in het verslagjaar. De beschikbare
officiële statistieken maken het nog steeds niet mogelijk dat saldo op een
economisch zinvolle wijze over de nationale overheid enerzijds en de gemeen-
schappen en de gewesten anderzijds uit te splitsen.

Dat saldo is bovendien slechts een onderdeel van het brutotekort van het geheel
gevormd door de nationale overheid, de gemeenschappen en de gewesten. Dat
gezamenlijke deficit omvat immers eveneens de rubriek « overige », die een tekort
van fr. 107 miljard liet zien, dat is fr.21 miljard meer dan in het voorgaande jaar.
Deze aangroei houdt vooral verband met het feit dat de teqernoetkorr.inqen van
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de overheid in de lasten van het verleden van de openbare huisvestingsmaat-
schappijen, die in 1989 relatief beperkt waren, in het verslagjaar aanzienlijk zijn
toegenomen. De stijging van de vooruitfinanciering van de lasten voortvloeiend
uit de overname, door de nationale overheid, van de oninbare vorderingen van
het Hulpfonds tot financieel herstel van de gemeenten droeg ook tot het aanzwel-
len van het deficit bij. Daartegenover staat dat het volume uitgiften van regulari-
satieleningen - die eveneens ten dele voor het tekort van de rubriek « overige»
verantwoordelijk zijn - terugliep. Bovendien vertoonden de verplichtingen in
rekening-courant van de Schatkist tegenover de EEG, die in het voorgaande jaar
nog uitzonderlijk fors waren toegenomen, een lichte daling.

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

(miljarden franken)

Nationale overheid,
gemeenschappen en gewesten

Lokale
overheid

Sociale Krediet-
zekerheid 2 verlening en

participaties

Totaal

Netto te Overige 1 Totaal
financieren

saldo van de Igi ~
Schatkist (c) ~ lel + Idl

lal Ibl lal + Ibl Idl lel If) + lel + If)

1985 ................ -571 -41 -613 -10 50 126 -447
1986 ................ -556 -49 -605 -15 31 102 -487
1987 ................ -431 -100 -530 -1 19 103 -409
1988 . . . . . . . . . . . . . . . . -434 -62 -495 -8 21 67 -415
1989 ................ -397 -86 -483 -34 28 55 -434
1990r .............. -394 -107 -501 -15 33 87 -396

Eerste tien maanden
1989 .............. -417 -83 -500 -24 13 53 -458
19903 ............. -399 -106 -505 25 37 76 -367

Bronnen: Ministerie van Financiën, NBB.

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

2 De sociale-zekerheidsgegevens betreffen 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.

3 Voorlopige gegevens, berekend aan de hand van nog onvolledige inlichtingen, die derhalve met de nodige omzichtigheid moeten worden
geïnterpreteerd.

De verbetering van het financiële saldo van de lokale overheid in 1990 is groten-
deels toe te schrijven aan het inhalen van de in 1989 opgelopen achterstand in
de doorstorting van de door de nationale overheid voor rekening van de gemeen-
ten en provincies geïnde belastingen. Daarenboven verstrekte de Schatkist de
gemeenten aan het einde van het verslagjaar een voorschot van fr. 5 miljard op
de nog te ontvangen opcentiemen, waardoor een deel van het negatieve effect
van de vertraging in de inkohieringen werd gecompenseerd. Een vergelijking met
het jaar 1987 - waardoor die toevallige bewegingen worden uitgeschakeld -
brengt een reeds drie jaar aan de gang zijnde structurele verslechtering van de
lokale-overheidsfinanciën aan het licht: in nominale waarde bleven de belasting-
ontvangsten vrijwel stabiel en lagen de overdrachten vanwege de nationale
overheid, de gemeenschappen en de gewesten telkenjare beneden het peil van
het bovengenoemde basisjaar, terwijl de personeelsuitgaven door indexeringen en
sociale programmering in de hoogte gingen. Het aangaan van additionele schul-
den en de aantrekkende rentetarieven deden de lokale-overheidsuitgaven even-
eens aanzwellen. De invloed hiervan op de rentelasten werd evenwel afgezwakt
door het feit dat de nationale overheid in 1989 een deel van de schulden van
bepaalde gemeenten overnam.
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Financierings-
structuur

Zijnerzijds liet de sociale-zekerheidssector, niettegenstaande de staatssubsidies
verminderden, voor het tweede opeenvolgende jaar een verruiming van zijn
surplus optekenen. Deze verbetering tijdens die twee jaren was mogelijk doordat
de sociale bijdragen onder invloed van de toename van de loonsom een forse
stijging te zien gaven.

Aangezien er zich - soms belangrijke - verschuivingen tussen de financiële
rekeningen van de verschillende subsectoren van de overheid kunnen voordoen,
moet de aandacht op het tekort van de gezamenlijke overheid worden toege-
spitst. Dat deficit is een nettotekort dat werd verkregen na aftrek van de nieuwe
vorderingen waarin de kredietverlening en de participaties begrepen zijn. Het liep
terug van fr. 434 miljard in 1989 tot fr. 396 miljard in 1990.

Tijdens de eerste tien maanden van het verslagjaar, de laatste periode waar-
voor men over gegevens betreffende de financieringsstructuur van dè overheid
beschikt, lag het netto financiële tekort van de gezamenlijke overheid zowat
fr. 90 miljard lager dan .het voorgaande jaar.

De financiering op lange termijn in Belgische franken, die in 1989 een uitzonderlijk
laag peil bereikte, boekte in 1990 na de verlaging van de roerende voorheffing
opnieuween duidelijke terreinwinst. De nieuwe verplichtingen in Belgische fran-
ken voor ten hoogste een jaar - andere dan die welke bij de Bank werden
aangegaan - vielen daarentegen fr. 130 miljard lager uit dan in 1989.

Net als tijdens het voorgaande jaar was het geheel van de aldus aangetrokken
middelen in Belgische franken meer dan toereikend om de financieringsbehoefte
van de overheid te dekken. Het overschot kon eens te meer worden aangewend
voor de verdere vermindering van het uitstaande bedrag schatkistcertificaten in
het bezit van het Rentenfonds en gefinancierd via de speciale voorschotten van
de Bank: eind oktober 1990 was dit bedrag zodoende teruggelopen tot fr. 20 mil-
jard. Voor het eerst sedert jaren werd daarenboven de schuld in vreemde valuta's
teruggeschroefd, nl. met fr. 47 miljard.

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

(miljarden franken)

Nieuwe verplichtingen Vorming Saldo'
van finan-
ciële activa

In vreemde In Belgische franken Eindtotaal in Belgische
valuta's franken 1

Bij de NBB Overige Totaal

Voor ten Voor meer
hoogste dan een
een jaar jaar

1985 ............ 35 -18 53 562 597 632 185 447
1986 ........... 62 27 286 235 548 610 123 487
1987 ............ 32 -82 217 384 519 552 143 409
1988 . . . . . . . . . . . . 20 -21 37 495 512 531 116 415
1989 ............ 69 -40 278 202 439 508 74 434
Eerste
tien maanden

1989 40 -58 379 125 446 487 29 458
1990 • . . . . . . . . . -47 -46 249 336 539 492 125 367

Bron: NBB.

1 Met inbegrip van de kredietverlening en de participaties

2 Stemt overeen met kolom (g) van tabel 29.
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De structuur van de overheidsschuld heeft in de loop van de jaren tachtig enige
wijzigingen ondergaan: het aandeel van de verplichtingen in Belgische franken
voor meer dan een jaar is vrij vlug teruggelopen van 80 pct. eind 1979 tot een
niveau van iets meer dan 60 pct. twee jaar later, peil waarop het zich nadien
min of meer stabiliseerde. De financiering in Belgische franken bij de Bank, die
in de eerste helft van het decennium nog 5 à 6 pct. van het geheel uitmaakte,
is de jongste jaren sterk geslonken en beliep eind oktober 1990 slechts zowat
1 pct. van de totale brutoschuld.

TABEL 31 - STRUCTUUR VAN DE BRUTOSCHULD VAN DE OVERHEID

(per einde periode, procenten van het totaal)

Schulden
in vreemde

valuta's

Schulden in Belgische franken

Bij de NBB 1 Overige

Voor ten
hoogste
een jaar

Voor meer
dan

een Jaar

1979 2,5 5,2 11,9 80A
1980 5,7 5,3 15,5 73,5

1981 12,0 6,5 17,7 63,8

1982 17,0 6,3 19,5 57,2

1983 18,5 5,5 18,8 57,2

1984 20,1 5,1 17,6 57,2

1985 17,6 4,3 16,8 61,3

1986 16,3 4A 19,8 59,5

1987 15A 2,9 21,3 60A
1988 14,7 2A 20,3 62,6

1989 14A 1,7 22,5 61A
1990 Oktober . 13,1 1,1 24,1 61,7

Bron : NBB.

1 Het betreft hier de portefeuille Belgische overheidseffecten (vastgelegd op fr. 37 miljard sedert 15-7-1977), het uitstaande bedrag
schatkistcertificaten dat het Rentenfonds via de bijzondere bijstand van de Bank financiert (geplafonneerd op fr. 110 miljard sedert
4-12-1989), alsook de geconsolideerde vordering van de Bank op de Staat (die over de gehele beschouwde periode onveranderd
fr.34 miljard beliepl.

Daartegenover staaf dat de korte-termijnverplichtingen in Belgische franken
- andere dan die tegenover de Bank - een trendmatige toename tot ongeveer
een vierde van het totaal hebben vertoond. Het relatieve gewicht van de schuld
in vreemde valuta's, dat eind 1979 zeer klein was, is sterk opgelopen tot 20 pct.
in 1984. Nadien is het aandeel van de schuld in vreemde valuta's gestaag
verminderd tot zowat 13 pct. aan het einde van de beschouwde periode.
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5. BETALINGSBALANS VAN DE BLEU
EN VALUTAMARKT

5.1 SYNTH ESE

Het betalingsverkeer van de BLEU met het buitenland werd in 1990 gekenmerkt
door het behoud van een omvangrijk lopend overschot en door de scherpe daling
van het tekort in het kapitaalverkeer.

Op transactiebasis zou het overschot in het lopende verkeer in 1990 vrijwel
ongewijzigd zijn gebleven en zowat fr. 145 miljard hebben bereikt. Het zou
zodoende 2,1 pct. van het BNP vertegenwoordigen, waardoor de BLEU tot de
groep overschotlanden binnen de EEG blijft behoren. Die stabiliteit verhult een
verruiming van het surplus in het goederenverkeer, meer bepaald bij de arbitrage-
transacties inzake goederen, en een daling van de netto-ontvangsten uit hoofde
van de inkomens uit beleggingen.

TABEL 32 - BETALINGSBALANS VAN DE BLEU

(saldi in miljarden franken)

Op transactiebasis Op kasbasis

Eerste tien maanden

1988 1989 1990 r 1988 1989 1989 1990
------

Lopend verkeer . . . . . . . . . . . . . . . . 134 141 145 122 147 115 138
waarvan goederenverkeer ..... (127) (104) (135) (115) (118) (94) (120)

Kapitaalverkeer' ................ -126 -172 -65 -114 -179 -104 -19
waarvan: Handelskredieten .... -12 7

Effectenverkeer ..... -138 -210 55 -138 -210 -238 68
Vergissingen en weglatingen 2 ... -1 -23 -40 -1 -23 -42 -55
Balans van de officiële betalingen 7 -54 40 7 -54 -31 65

Verrichtingen in vreemde valuta's
van de overheid 3 ............. -19 -66 23 -19 -66 -41 50
Beweging van de netto goud- en
deviezenreserves van de NBB4 25 12 17 25 12 11 15

Bron: NBB.

l Teken - : kapitaaluitvoer.

2 Met inbegrip van de tegenpast van de demonetisatie van goud.

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

4 Teken - : vermindering van de reserves.

De netto kapitaaluitvoer van zijn kant liep in 1990 terug en verancderde grondig
van aard: langlopende kapitaaluitvoer ruimde daarbij de plaats voor kapitaalin-
voer, terwijl bij het kortlopende kapitaalverkeer net het omgekeerde gebeurde. De
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omslag van de langlopende kapitaalstromen vloeide hoofdzakelijk voort uit een
trendbreuk in het effectenverkeer, dat in het verleden steevast een tekort vertoon-
de. Die kentering werd op doorslaggevende wijze beïnvloed door de verlichting
van de fiscale druk op het inkomen uit besparingen, alsmede door de verbetering
van het imago van de frank ten gevolge van de opheffing van de dubbele
valutamarkt en, vooral, dank zij de verbintenis van de autoriteiten om de koers
van de Belgische frank aan die van de sterkste EMS-valuta's vast te klinken.

GRAFIEK 28 - BALANS VAN DE OFFICIELE BETALINGEN EN RENTE- EN WISSELKOERSVERSCHIL
VAN DE FRANK TEN OPZICHTE VAN DE DUITSE MARK

l22l Officiële betalingen (miljarden franken) (linkerschaal)

Renteverschil (procenten) (rechterschaal) 1
Afwijking tussen de wisselkoers en de spilkoers (procenten) (rechterschaal)
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1 Verschil berekend op basis van de daggemiddelden, per maand. van de Euro-marktrente voor drie maanden.

Die ontwikkelingen hadden diverse gevolgen. Vroeger was de financiering van de
afvloeiingen van lang kapitaal door invoer van kortlopend kapitaal als het ware
een gegeven waar men vrijwel niet omheen kon. De ommekeer in het saldo van
het langlopende kapitaalverkeer maakte zulks niet meer nodig. Daardoor was het
mogelijk het korte-renteverschil t.a.v. het buitenland, meer bepaald tegenover
Duitsland, in te krimpen, terwijl terzelfder tijd de frank kon blijven verstevigen
en er een overschot op de balans van de officiële betalingen werd geboekt.
Tussen september 1989 en januari 1990 was deze balans steeds deficitair geweest
onder invloed van de spanningen binnen het EMS in het vooruitzicht van een
algemene wisselkoersherschikking, maar vanaf maart liet zij een surplus zien. In
het midden van het jaar werkte de door de markten gunstig onthaalde, officiële
bekendmaking van de oriëntatie van het wisselkoersbeleid de versterking van dit
herstel mede in de hand. In de maand december ontstond er evenwelopnieuw
een tekort toen de rentestijging in Duitsland zich scherper aftekende, maar dit
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deficit was van korte duur. Alles samen beliep het overschot in de officiële
betalingen fr. 40 miljard, tegen een tekort van fr.54 miljard in 1989.· Het batige
saldo werd grotendeels voor de terugbetaling van deviezenleningen van de
overheid aangewend.

5.2 LOPEND VERKEER

Tijdens de eerste tien maanden van 1990 sloot het lopende verkeer op kasbasis
met een overschot van fr. 138 miljard, dit is aanmerkelijk meer dan in 1989. Die
toename verhult uiteenlopende ontwikkelingen in de verschillende categorieën
van transacties; zo ging het overschot in het goederenverkeer er fors op vooruit,
terwijl het surplus in het dienstenverkeer nagenoeg ongewijzigd bleef en het
tekort bij de overdrachten opliep.

Aan het einde van 1990 deed zich evenwel een lichte verzwakking van het
lopende overschot voor, zodat het op transactiebasis geraamde surplus voor het
hele verslagjaar op zowat fr. 145 miljard zou uitkomen, tegen fr.141 miljard in
1989.

5.21 Goederenverkeer

De toename van het overschot in het goederenverkeer is vooral het gevolg van
de krachtige groei van het surplus bij de arbitrage, die zelf onder meer voortvloeit
uit de verruiming van de winstmarge in franken van de ingezeten arbitrageanten.

Ongerekend de arbitrageverrichtingen, is het overschot in het goederenverkeer
tijdens de eerste tien maanden van 1990 van dezelfde orde van grootte gebleven

TABEL 33 - LOPEND VERKEER OP KASBASIS

(saldi in miljarden franken)

Goederenverkeer .

Uitvoer, invoer en loonwerk .
Arbitrage .

Dienstenverkeer .

Vracht- en verzekeringskosten voor goederen-
verkeer en andere vervoerkosten .

Reisverkeer .
Inkomens uit beleggingen en investeringen .
Niet elders vermelde overheidstransacties .
Overige diensten .

Overdrachten .

Particulieren .
Overheid .

waarvan transacties met de EEG .

Totaal .

1988 1989

115
94
20
77

42
-44

12
85

-18
-70

2
-72

(-56)
122

118
95
23

106

41
-50

50
92

-28
-76

2
-78

(-63)
147

Eerste tien maanden

1989 1990

94 120
77 80
17 40
85 88

32 36
-47 -55

41 38
76 78

-17 -9
-64 -70

-2 -18
-62 -52

(--48) (-37)----
.rs 138

Bron: NBB.
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als in 1989. Achter die stabiliteit gaan een lichte verslechtering van de ruilvoet
en een verbetering van de dekkingsgraad in volume schuil. Die ontwikkelingen
waren in de loop van het jaar echter niet homogeen. Aan het begin van het jaar
deed zich een forse verslechtering van de dekkingsgraad in volume voor. Die
vloeide hoofdzakelijk voort uit het niet parallel lopen van de conjuctuurcycli in
de BLEU en bij haar handelspartners. Vanaf de zomer liet die dekkingsgraad
daarentegen een herstel zien.

Tegen de achtergrond van een afnemend expansietempo van het handelsverkeer, Volumes

zowel op mondiaal als op communautair niveau, ging de volumegroei van de
BLEU-uitvoer tijdens het eerste halfjaar vertragen. Nadien kwam er aan het begin
van het tweede halfjaar in Duitsland en Nederland - twee van de belangrijkste
afzetmarkten van de ingezeten producenten - een herstel van de vraag en de
invoer op gang, wellicht onder invloed van het stuwende effect van de Duitse
eenmaking op de economische activiteit. Dat herstelondersteunde het stijgings-
tempo van de BLEU-uitvoer.

Ook de samenstelling qua produkten van de buitenlandse handel van de BLEU
heeft de handelsbalans beïnvloed. Zo heeft de relatieve specialisatie in de dia-
manthandel, waarvan de uitvoer in 1990 een aanzienlijke volumevermindering
vertoonde, de resultaten gedrukt. Er dient evenwel te worden aangestipt dat het
volumeverloop van de diamanthandel met de grootste omzichtigheid moet wor-
den geïnterpreteerd. De gemiddelde eenheidswaarden van die categorie produk-
ten kunnen immers moeilijk worden berekend, aangezien er geen lineair verband
bestaat tussen de prijs en de gewichtseenheid, het karaat. Daarnaast moet ook
worden gewezen op de achteruitgang in de uitvoer van non-ferrometalen, die in
1989 fors was gestegen, en op de stabilisatie van de uitvoer van wagens. De
buitenlandse afzet van voedingsmiddelen werd afgeremd door de varkenspest-
epidemie, die de varkensstapel in België uitdunde.

De Belgische en Luxemburgse exporteurs werden wellicht ook geconfronteerd
met een verscherping van de concurrentie op de internationale markten, inzonder-
heid vanwege producenten uit landen waarvan de valuta's in 1990 fors in waarde
zijn gedaald tegenover de frank, d.w.z. de dollar en de yen. Deze situatie zou
het verloop van de marktaandelen bij de BLEU-uitvoer in 1990 evenwel amper
hebben beïnvloed, omdat een dergelijk verlies aan concurrentiekracht doorgaans,
althans in eerste instantie en tenminste gedeeltelijk, door een inkrimping van de
winstmarges wordt opgevangen. In het concurrentievermogen van de ingezeten
producenten speelt de relatieve ontwikkeling van de loonkosten in de BLEU een
belangrijke rol. De in een gemeenschappelijke munt uitgedrukte loonkosten per
eenheid produkt in de privé-sector - die rekening houden met het verloop van
de zichtbare arbeidsproduktiviteit - zijn tijdens het verslagjaar relatief sneller
gestegen dan bij onze zeven belangrijkste handelspartners. Aangezien de nationa-
le producenten de vruchten bleven plukken van de gunstigere resultaten die
tijdens de voorgaande twee jaren waren geboekt, is het weinig waarschijnlijk dat
die recente verslechtering van de relatieve positie van België de uitvoergroei in
1990 in belangrijke mate heeft afgeremd.

Ofschoon de groei van de BLEU-invoer naar volume in vergelijking met 1989
terugliep, bleef hij zich, net als de binnenlandse vraag, tijdens het eerste halfjaar
in een gestaag tempo ontwikkelen. De meeste produktencategorieën hadden aan
die expansie deel, inzonderheid sommige produkten uit de verwerkende nijverheid
zoals wagens, energieprodukten en voedingsmiddelen. Sedert de zomer nam het
stijgingstempo van de invoer, parallel met dat van de binnenlandse vraag in de
BLEU, evenwel af.
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GRAFIEK 29 - LOONKOSTEN PER EENHEID PRODUKT IN DE PRIVE-SECTOR :
INTERNATIONALE VERGELIJKING 1

(jaarlijkse veranderingspercentages, In gemeenschappelijke muntl

f2223 Zeven belangrijkste concurrenten

r:sss3 Vijf belangrijkste Europese concurrenten

mBelgië

5 5

oo

-5 -5

1983-1986 1987 1988 1989 1990

Bron OESO.

I De concurrenten en hun gewichten worden in tabel 16 vermeld.

Prijzen Over het geheel van de eerste tien maanden van 1990 zouden de prijzen van de
buitenlandse handel zijn gedaald. De uitvoerprijzen zouden met 2,4 pct. zijn
teruggelopen en de invoerprijzen met 1,9 pct., wat betekent dat de in oktober
1989 ingezette, neerwaartse tendens aanhield. Die teruggang werd evenwel
getemperd door de prijsstijging in de diamantsector, waarvan het belang in de
buitenlandse handel van de BLEU bekend is. Bovengenoemde prijsdaling vloeit
enerzijds voort uit de vermindering van de internationale grondstoffenprijzen
- met name die van de voedingsmiddelen en de non-ferrometalen, alsook die
van de aardolie, althans tot in de maand juli -, die bovendien werd versterkt
door het afglijden van de dollar. Anderzijds zakten de prijzen van de fabrikaten
eveneens, wat wellicht ten dele kan worden toegeschreven aan de prijsverminde-
ring van de grondstoffen, maar ook aan de effectieve appreciatie van de wissel-
koers van de frank. Door de verschillende produktstructuur bij de invoer en bij
de uitvoer van fabrikaten zijn de exportprijzen echter forser teruggelopen dan de
importprijzen .

Het plotseling omhoogschieten van de noteringen van ruwe aardolie vanaf augus-
tus - waarvan de weerslag op de prijzen in Belgische franken door de goedkope-
re dollar gedeeltelijk werd afgezwakt - heeft er bovendien waarschijnlijk toe
bijgedragen dat de daling van de invoerprijzen meer werd afgeremd dan die van
de uitvoerprijzen, zodat de ruilvoet van de BLEU over het hele jaar met zowat
0,6 pct. zou zijn verslechterd. Het effect van die prijsopstoot van de olieproduk-
ten op de handelsbalans werd voor 1990 op ongeveer fr. 25 miljard geraamd. Daar
de gegevens over de buitenlandse handel voor de eerste tien maanden van het
jaar beschikbaar zijn, dienden alleen die voor november en decemner te worden
geraamd. Daarvoor is uitgegaan van de opgetekende olieprijzen en dollarkoersen
en van de veronderstelling dat de ingevoerde hoeveelheid t.O.V. de overeenstem-
mende periode van 1989 ongewijzigd bleef.
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5.22 Dienstenverkeer

Tijdens het grootste deel van de jaren tachtig is het overschot in het dienstenver-
keer aangegroeid, hetgeen trouwens nauw samenhangt met het toenemende
belang van de diensten in de internationale handel. In 1990 zou die tendens
onderbroken zijn, wat hoofdzakelijk kan worden verklaard door de aanzienlijke
vermindering van de netto-inkomens uit beleggingen en investeringen van de
BLEU in het buitenland. Tijdens de eerste tien maanden van het jaar is het surplus
in het dienstenverkeer in vergelijking met 1989 evenwel stabiel gebleven.

Achter het aanzwellen van het batige saldo bij de diensten tijdens het jongste
decennium gaan vrij uiteenlopende ontwikkelingen in de diverse categorieën van
transacties schuil. Zo is het tekort in het reisverkeer onafgebroken verslechterd,
vooral wegens de toegenomen buitenlandse reizen, hetgeen ten dele verband
houdt met de ontwikkeling van het beschikbare gezinsinkomen. De Belgische en
Luxemburgse ingezetenen gaven in die periode blijk van een grote standvastig-
heid wat de keuze van hun bestemmingen betreft; die bestemmingen waren
vooral Frankrijk, de Verenigde Staten, Spanje, Duitsland en Italië.

Ook de rubriek « overige diensten » werd gedurende de jaren tachtig door
oplopende tekorten gekenmerkt. Het is echter veel moeilijker om het verloop van
die rubriek te kenschetsen wegens de heterogeniteit ervan. Zij bevat immers de
betalingen van onder meer bankprovisies, makelaarslonen, royalties, auteursrech-
ten en montage- en onderhoudskosten. De verbetering van het saldo ervan in
1990 hangt hoofdzakelijk samen met het feit dat het in 1989 door de regeling
van een geschil met Algerije betreffende de levering van aardgas aan België
negatief werd beïnvloed.

De overige categorieën van trarisacties lieten daarentegen min of meer aanzienlij-
ke overschotten optekenen. Dit was met name het geval met de vervoertransac-
ties, waaraan het dynamisme van de sector en de groei van het internationale
handelsverkeer ten goede kwam, maar ook met de niet elders vermelde over-
heidstransacties. Die weerspiegelen vooral de ontvangsten die verband houden
met de functioneringskosten van de, inzonderheid Europese, internationale instel-
lingen die in de BLEU gevestigd zijn.

Ten slotte zijn de inkomens uit beleggingen sedert 1983 geleidelijk gestegen, wat
nauw samenhangt met de ontwikkeling van het saldo van het lopende verkeer.
In 1990 werd de aanwas ervan echter onderbroken. In tegenstelling tot in 1989
oefende het structuurverschil qua valuta en qua termijn tussen de buitenlandse
verplichtingen en tegoeden van de BLEU een ongunstige invloed op het verloop
van die inkomenscategorie uit. De toename van de ontvangsten werd immers
afgeremd door de koersstijging van de frank tegenover het geheel van de valuta's
- in het bijzonder de dollar - waarin ingezetenen in de loop van de jongste
jaren aanzienlijke beleggingen hebben verricht. Bovendien worden de verplichtin-
gen tegenover het buitenland door een grotere gevoeligheid voor renteschomme-
lingen gekenmerkt dan de tegoeden. Dat is een gevolg van, enerzijds, het grotere
relatieve gewicht van de buitenlandse verplichtingen op korte termijn, en, ander-
zijds, het feit dat een niet te verwaarlozen deel van de staatsleningen op lange
en middellange termijn tegen variabele rente werd aangegaan. Doordat de rente-
tarieven overwegend opwaarts waren georiënteerd, kwam die gevoeligheid, reeds
vanaf het begin van het jaar, tot uiting in het aangroeien van de netto rentebeta-
lingen vanwege de overheid en het ingezeten bankwezen aan het buitenland.
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Effectenverkeer

5.23 Overdrachten

De overdrachten sloten met een tekort van fr. 70 miljard, dit is fr.6 miljard meer
dan in 1989. Die toename is uitsluitend het gevolg van de forse stijging van de
particuliere overdrachten aan het buitenland, die met name kan worden verklaard
door de aanwas van de geldovermakingen van ingezetenen die zich buiten de
BLEU zijn gaan vestigen en door het oplopen van de door de BLEU aan het
buitenland betaalde lonen en pensioenen. Er zij eveneens op gewezen dat een
verandering in de toepassing van de subsidiëringsprocedure van het EOGFL bij
de boterverwerking tot een verschuiving van de overdrachten van de particuliere
naar de overheidssector aanleiding gaf.

Het verloop van de overdrachten van de overheid is hoofdzakelijk de afspiegeling
van de financiële relaties van België en Luxemburg met de EEG. In de eerste tien
maanden van 1990 liepen de nettobetalingen aan de Europese instellingen in
vergelijking met de overeenstemmende periode van 1989 met fr. 11 miljard terug,
wat vooral toe te schrijven is aan de toename van de vanwege het EOGFL
ontvangen overdrachten. Die toename had twee redenen: enerzijds, meer tege-
moetkomingen om het oplopende verschil te compenseren tussen de internationa-
le prijzen voor oliehoudende produkten en melk - waarvan de daling werd
verscherpt door het afglijden van de dollar - en de aan de Europese landbou-
wers ter zake gewaarborgde prijzen, en, anderzijds, subsidies naar aanleiding van
het ontstaan van varkenspesthaarden, die in België tot het slachten van vee
hebben geleid.

Voor het hele jaar samen zou het tekort bij de overdrachten met zowat fr.3 mil-
jard zijn teruggelopen omdat de aangroei van de particuliere overdrachten aan
het buitenland ruimschoots door de vermindering van de netto-overdrachten van
de BLEU aan de Europese Gemeenschappen zou zijn goedgemaakt. Die vloeide
met name voort uit de zeer scherpe daling, in 1990, van de overmaking aan de
EEG van het uit hoofde van de « vierde middelenbron » verschuldigde bedrag.

5.3 KAPITAALVERKEER

Tijdens de eerste tien maanden liep het tekort in het kapitaalverkeer terug van
fr.104 miljard in 1989 tot fr. 19 miljard in 1990. Die teruggang van de netto
kapitaaluitvoer kan vrijwel volledig worden toegeschreven aan het effectenver-
keer, waar het deficit van fr.238 miljard in 1989 de plaats ruimde voor een
overschot van fr.68 miljard in 1990. Die beweging houdt een duidelijke breuk in
met de in het verleden waargenomen tendens, aangezien het de eerste keer is
sedert het begin van de jaren zestig - pas vanaf die periode zijn er gegevens
ter zake beschikbaar - dat het effectenverkeer gedurende een zo geruime tijd
een overschot vertoont. Zij was hoofdzakelijk het gevolg van een portefeuille-
herschikking door de ingezetenen, die zowel buitenlandse aandelen ats obligaties
hebben afgestoten. Het saldo van de transacties van de niet-ingezetenen heeft
daarentegen nauwelijks enige wijziging ondergaan.
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TABEL 34 - KAPITAALVERKEER 1

(saldi in miljarden franken)

Kapitaalverkeer van de niet-financiële privé-sec-
tor 2 .

Langlopend
Effectenverkeer .
Directe investeringen en andere .

Kortlopend .

Dekking van termijntransacties 3

Overige verrichtingen .

Kapitaalverkeer van andere sectoren

Totaal

Eerste tien maanden

1988 1989 1989 1990

-73 -152 -87 3
-87 -166 -180 141

-138 -210 -238 68
51 43 57 73

13 14 93 -138

58 72 145 -113
-45 -58 -51 -25

-41 -26 -16 -22

-114 -179 -104 -19

Bron: NBB.

1 Teken - : kapitaaluitvoer.

2 Exclusief de handelskredieten, waarover voor de eerste tien maanden van 1990 nog geen gegevens beschikbaar zijn.

3 Contante verr.ichtingen van de ingezeten kredietinstellingen die de tegenpost vormen van termijntransacties met hun cliënteel.

De val van de beurskoersen, met name in de Verenigde Staten en in Japan, heeft Aandelen

de ingezetenen en vooral de instellingen voor collectieve belegging, waaraan
eerstgenoemden de jongste jaren steeds meer hun vermogensbeheer zijn gaan
toevertrouwen, ertoe aangezet een groot deel van hun buitenlandse aandelen van
de hand te doen. De Belgische aandelen bleven daarentegen een levendige
belangstelling vanwege de niet-ingezetenen genieten, zij het dat deze interesse
toch iets geringer uitviel in vergelijking met het voorgaande jaar. Gelet op de
centrale ligging van België in Europa en op de relatief kleine omvang van de
ingezeten vennootschappen, werkt het vooruitzicht van het voortduren van de
tendens tot hergroepering van de bedrijven op Europese schaal wellicht de
aantrekkelijkheid van bepaalde waarden in de hand. Het is trouwens niet uitgeslo-
ten dat een deel van de buitenlandse aankopen in werkelijkheid participatienemin-

TABEL 35 - EFFECTENVERKEER

(saldi in miljarden franken)

Aandelen .
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

Eerste tien maanden

1988 1989 19901989

38
19
19

-175
-215

(-213)
40

-25
-55

29
-213
-210

(-205)
-3

44

26
18
24
23

(44)

-48
-78

31
-162
-185

(-169)
23

-138 68-210 -238

Bron: NBB.

1 Teken - : vermeerdering van de nettotegoeden van de ingezetenen.

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

82



gen zijn door niet-ingezeten bedrijven, maar waarvan het volume te gering is
geweest om in de betalingsbalansstatistieken als zodanig te kunnen worden
geïdentificeerd.

Obligaties De verminderde belangstelling van ingezetenen voor beleggingen in de vorm van
obligaties in vreemde valuta's is hoofdzakelijk het gevolg van de aangekondigde
en daarna effectief uitgevoerde verlaging van de roerende voorheffing op de
nieuwe vastrentende effecten in België. De onzekerheid die gedurende een groot
deel van het jaar op het buitenlandse rendementsverloop op lange termijn heeft
gewogen, heeft daarbij eveneens een rol gespeeld. Beide factoren hadden een
directe weerslag op de beslissing van de ingezetenen om al dan niet in buiten-
landse obligaties te beleggen, maar zij oefenden tevens een indirecte invloed uit
door hun effect op de bedrijvigheid van de instellingen voor collectieve belegging.
Deze laatste dienden immers een deel van hun portefeuille af te stoten, onder
meer doordat zij geconfronteerd werden met geldopvragingen vanwege de inge-
zetenen. Door de verlichting van de fiscale druk op de roerende inkomsten is het
na aftrek van de aangerekende kosten voor de particulieren heel wat minder
interessant om via die instellingen te beleggen. Bovendien is het niet uitgesloten
dat bepaalde beleggers die weinig vertrouwd zijn met de problemen inzake de
waardebepaling van financiële activa, ontgoocheld waren door het zwakke rende-
ment van de door bovengenoemde instellingen uitgegeven aandelen of deelbewij-
zen, omdat zij er zich niet van bewust zijn dat andere, meer traditionele,
beleggingen op lange termijn over dezelfde periode een vergelijkbaar waardever-
lies te zien gaven.

Het slinken van de belangstelling van de ingezetenen voor obligaties in vreemde
valuta's werd in de loop van het jaar eveneens in de hand gewerkt door de
verbintenis vanwege de autoriteiten om de frank stevig aan de sterkste EMS
munten vast te koppelen. Bovendien werden de ingezetenen er blijkbaar toe
gebracht de aan deviezenbeleggingen inherente wisselkoersrisico's opnieuw voor-
zichtiger in te schatten, zulks in het licht van de aanzienlijke verliezen die zij op
dat gebied sedert 1989 hebben geleden, meer bepaald in het geval van de dollar
van de Verenigde Staten en andere zwevende valuta's.

Bij de vergelijking tussen de eerste tien maanden van 1989 en 1990 dient
overigens te worden aangestipt dat de verwervingen van buitenlandse obligaties
door ingezetenen met een zestigtal miljard waren opgedreven door, vooral in
Italiaanse lires luidende, transacties op zeer korte termijn. Die hadden tot doel
munt te slaan uit het destijds erg soepele stelsel van het forfaitaire gedeelte van
de buitenlandse belasting. Die aankopen, die kortlopende kapitaalinvoer als tegen-
hanger hadden wegens de ermee samenhangende dekkingsverrichtingen op ter-
mijn, werden aan het einde van 1989 evenwel volledig ongedaan gemaakt. De
intussen in de Belgische fiscale wetgeving aangebrachte wijzigingen hadden
dergelijke financiële constructies nadien immers onaantrekkelijk gemaakt.

Onder voorbehoud dat alle transacties van de niet-ingezetenen inzake obligaties
in Belgische franken werden opgetekend, blijkt dat het volume ervan in 1990 nog
vrij bescheiden is gebleven, ofschoon het saldo ervan ietwat gunstiger uitviel dan
in 1989. De inspanningen die werden geleverd om het imago van de frank te
verbeteren en om de verspreiding van de binnenlandse financiële instrumenten
- onder meer de lineaire obligaties - in het buitenland te bevorderen, wierpen
in het midden van het jaar misschien wel vruchten af, maar ze werden in de rest
van het jaar doorkruist door het opduiken van hausseverwachtinqen omtrent de
lange rente.
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In de eerste tien maanden van 1990 leverden de directe investeringen en het
overige aanverwante kapitaalverkeer een iets grotere kapitaalinvoer op dan het
voorgaande jaar. De omvang van de met die transacties samenhangende bruto
kapitaalstromen is verkleind, een ontwikkeling die voor rekening van zowel de
ingezetenen als de niet-ingezetenen kwam, waarbij die teruggang bij de eerst-
genoemden iets groter was dan bij de laatstgenoemden. Wat de ingezetenen
betreft, werd die ontwikkeling aan het begin van 1990 beïnvloed door de aanzien-
lijke meerwaarden die door een groot scheikundig bedrijf werden gerealiseerd ter
gelegenheid van de herschikking van de financiële structuur van zijn belangen in
Duitsland. Bovendien hebben de banken van de BLEU hun buitenlandse participa-
tienemingen fors teruggeschroefd, nadat deze laatste tijdens de jongste jaren
onder meer waren gestimuleerd door de oprichting in Ierland van een internatio-
naal financieel centrum dat een extra-territoriaal statuut genoot. Het verloop van
de investeringen van buitenlanders van zijn kant werd overwegend bepaald door
transacties met in België gevestigde coördinatiecentra van multinationale onder-
nemingen, waarvoor de aanwas van het nieuw ingebrachte kapitaal vertraagde.

Tussen 1984 en 1989 vertoonde het kortlopende kapitaalverkeer van de niet-finan-
ciële privé-sector onafgebroken een overschot, maar in 1990 werd het deficitair:
aan het einde van de eerste tien maanden liet het een tekort van fr. 138 miljard
zien, tegen een overschot van fr. 93 miljard in de overeenstemmende periode
van 1989.

Die ingrijpende verandering kan nagenoeg uitsluitend worden toegeschreven aan
de ommekeer in het saldo van de termijnverrichtingen van franken tegen devie-
zen. Dit saldo sloeg om van een overschot van fr. 145 miljard in de eerste tien
maanden van 1989 in een tekort van fr. 113 miljard in 1990, onder impuls van
de verrichtingen die tussen de ingezetenen en de banksector van de BLEU
werden gesloten. Die operaties als zodanig zijn geen kapitaalverrichtingen met het
buitenland, maar onder de noemer van termijntransacties worden in feite de
kapitaalstromen ondergebracht waartoe zij bij de banken aanleiding geven. Deze
laatste dekken immers, om redenen van bedrijfseconomisch toezicht, hun termijn-
positie met contante transacties.

Dat er in het midden van de jaren tachtig aanzienlijke overschotten in de
termijnverrichtingen ontstonden, houdt rechtstreeks verband met het herstel van
de lopende rekening en, bijgevolg, met de dekking van oplopende netto uitvoer-
ontvangsten. Dit neemt echter niet weg dat het bestaan van een positief rente
ecart tussen de frank en de Duitse mark in de afgelopen jaren ter zake een van
de meest doorslaggevende factoren is geweest.

Zo heeft het vooruitzicht van niet onaanzienlijke winsten de ingezeten bedrijven
er vooral in 1987 en 1989 toe bewogen Duitse marken tegen franken op een soms
vrij lange termijn, gaande van een jaar tot 18 maanden, te verkopen. Die verko-
pen waren ingegeven door het samengaan van twee elementen : enerzijds ver-
wachtten die bedrijven geen herschikking van de frank t.o.v. de mark en ander-
zijds was het renteverschil meer dan groot genoeg om de weerslag van een
eventueelopklimmen van de mark tot zijn plafond op te vangen. Die omstandig-
heden boden de bedrijven de gelegenheid hun voor de volgende maanden
verwachte exportontvangsten te verkopen op termijnen waarvan de orde van
grootte hierboven reeds is aangegeven, en dat tegen een bij voorbaat overeenge-
komen prijs - de termijnwisselkoers - die zich boven de plafondkoers van de
toegestane schommelingsmarge van de mark t.o.v. de frank bevond. Die bedrij-
ven wisten zich aldus van een zo goed als vaststaande winst verzekerd.
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Tegen het einde van 1989 gaven de termijntransacties in marken aanleiding tot
kapitaaluitvoer. Wegens de vrees voor een herschikking van de spilkoersen van
de EMS-valuta's hadden ingezetenen er toen immers de voorkeur aan gegeven
hun in het verleden gesloten termijnverkopen van Duitse marken niet te vernieu-
wen. Nadat die vrees was weggeëbd, werd die tendens tot niet-hernieuwing van

GRAFIEK 30 - TERMIJNTRANSACTIES EN WISSELKOERSEN

WISSELKOERS VAN DE DUITSE MARK TEGENOVER DE FRANK
(daggemiddelden, per week)
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de termijnverkopen door andere factoren, te weten de verzwakking van de koers
van de mark en vervolgens de verkleining van het renteverschil tussen de frank
en die valuta, bestendigd. De kapitaalafvloeiingen die door de niet-verlenging van
de termijnverkopen van marken werden teweeggebracht, werden voorts nog
aangedikt door termijnaankopen van die valuta. Deze aankopen werden verricht
in het licht van de als vrij laag beschouwde koers van de mark. Het was ver-
moedelijk om diezelfde reden dat sommige ingezetenen hun termijnverkopen van
dollars in 1990 niet hebben hernieuwd.

Er zij overigens aan herinnerd dat de met de termijntransacties verband houdende
kapitaalinvoer in de eerste tien maanden van 1989 aanzienlijk was opgedreven
door zeer kortlopende transacties in lires, die bestemd waren om tijdelijke aan-
kopen van obligaties voor louter fiscale doeleinden te dekken.

Het contante kapitaalverkeer van de niet-financiële privé-sector dat in tabel 34 als
« overige verrichtingen» is gerubriceerd, sloot in het verslagjaar met een kleiner
tekort dan in 1989. Die ontwikkeling ging gepaard met een verschuiving in het
kapitaalverkeer van de ingezetenen en van de niet-ingezetenen: het tekort in de
transacties van de eerstgenoemden verminderde zeer aanzienlijk, terwijl het over-
schot in het kapitaalverkeer van de laatstgenoemden helemaal wegsmolt.

Het verloop van het contante kapitaalverkeer van de ingezetenen werd in 1990
op doorslaggevende wijze beïnvloed door de verdwijning, aan het begin van het
jaar, van de vrees voor een algemene wisselkoersherschikking binnen het EMS.
Die vrees had van september 1989 tot januari 1990 aanzienlijke afvloeiingen van
kortlopende kapitalen van de ingezetenen meegebracht. Daarna stroomde het
kapitaal terug, een beweging die ongetwijfeld in de hand werd gewerkt door de
verlaging van de roerende voorheffing. Er zij vermeld dat vanaf juni kapitaaluit-
voer werd teweeggebracht door transacties met een fiscaaloogmerk. Die hadden
met name tot doel voordeel te halen uit de gunstige fiscale regeling die voort-
vloeide uit de tussen België en sommige landen, onder meer Zuid-Korea, gesloten
overeenkomst om een dubbele internationale belastingheffing te vermijden. Indien
die transacties niet hadden plaatsgevonden, dan zou het saldo van het contante
verkeer van de ingezetenen voor de eerste tien maanden van 1990 samen in feite
een gering overschot hebben vertoond.

De contante nettotegoeden in franken van de niet-ingezetenen veranderden in
1990 nauwelijks, terwijl zij in 1989 met zowat fr.70 miljard waren toegenomen.
De eerste tien maanden van 1990 vormden echter geen homogene periode. De
relatieve verzwakking van de Duitse mark aan het begin van het jaar kon bij de
marktpartijen als een tijdelijk verschijnseloverkomen, wat de niet-ingezetenen
ertoe kan hebben aangezet hun liquide nettotegoeden in franken terug te schroe-
ven. Toen het imago van de frank in het midden van het jaar daarentegen
verbeterde, namen die tegoeden vervolgens over het algemeen toe.

5.4 OFFICIELE BETALINGEN

De officiële betalingen - met andere woorden de resultante van alle hiervoor
toegelichte lopende en kapitaalverrichtingen - sloten in de eerste tien maanden
van 1990 met een overschot van fr. 65 miljard. Voor het hele jaar kwam het
surplus uit op fr.40 miljard, tegen een tekort van fr. 54 miljard in 1989.
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Vanaf de maand maart lieten de officiële betalingen vrijwelonafgebroken een
overschot zien. Het grootste deel van het surplus kwam evenwel tot stand aan
het einde van de maand mei en in de maand juni door de kapitaaltoevoer ten
gevolge van de officiële bekendmaking van de oriëntatie die aan het wisselkoers-
beleid werd gegeven. In de loop van de maand december maakte zich een zekere
nervositeit van de valutamarkten meester toen de Bundesbank haar monetaire
beleid verstrakte. Het positieve saldo van de officiële betalingen brokkelde aan
het einde van het verslagjaar derhalve enigszins af.

Het overschot dat de officiële betalingen over het hele jaar vertoonden, werd door
de overheid te baat genomen om haar schuld in vreemde valuta's met fr.23 mil-
jard te verminderen. De goud- en deviezenreserves van de Bank zijn derhalve met
fr. 17 miljard verhoogd. De aanwas van die reserves kwam uitsluitend tot uiting
in de tegoeden in vreemde valuta's.

TABEL 36 - NETTO GOUD- EN DEVIEZENRESERVES VAN DE NATIONALE BANK VAN BELGIE'

(veranderingen in miljarden franken)

1988 1989 1990 p.m. Bedrag
per eind

19902

Goudvoorraad

Tegoeden bij het IMF -8
-65

2 -2
366

15
109

233
-5

Ecu's .

Vreemde valuta's

Belgische franken .

38
-5

69
6

22
-3

Totaal . 25 12 17 717

Bron: NBB.

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

2 Tegen marktprijzen en marktkoersen.

5.5 VALUTAMARKT

De effectieve wisselkoers van de Belgische frank, die sedert 1987 relatief stabiel
was gebleven, apprecieerde vanaf oktober 1989 daarentegen vrijwel onafgebro-
ken. De totale koersstijging bedroeg eind 1990 zowat 8 pct. De gemiddelde
waardevermeerdering t.O.V. 1989 beliep 5,7 pct. Die ontwikkeling weerspiegelde
hoofdzakelijk de depreciatie van de dollar van de Verenigde Staten alsook, zij het
in mindere mate, de gemiddelde waardeverminderingen van het pond sterling en
de yen. De weerslag van het afglijden van de dollar was des te groter omdat
andere valuta's van landen waarnaar de BLEU exporteert er min of meer nauw
aan gebonden zijn. Daartegenover stond dat de appreciatie van de frank t.O.V.
het geheel van de valuta's van de landen die aan het wisselkoersarrangement van
het EMS deelnemen, relatief bescheiden bleef en op zijn effectieve wisselkoers
slechts een geringe invloed uitoefende.

Na de aanpassing van de spilkoersen van de lire in de maand januari waren de
spanningen die tegen eind september 1989 binnen het EMS waren .opqedoken,
weggevallen. Die ontspanning kwam in de eerste plaats aan de valuta's met de
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relatief hoogste rentetarieven, namelijk de Italiaanse lire en de Spaanse peseta,
ten goede. De aantrekkingskracht die van de beleggingen in die twee valuta's
uitging, werkte de verzwakking van de mark binnen het EMS aan het begin van
het verslagjaar mede in de hand. De relatieve zwakheid van die valuta tekende
zich nog scherper af toen op de markten de vrees onstond dat het proces van
monetaire eenmaking van de beide Duitslanden er tot een ontsporing van de
inflatie zou kunnen leiden. Er vloeide een toenadering van de mark tot de overige
EMS-valuta's, waaronder de Belgische frank, uit voort.

GRAFIEK 31 - WISSELKOERS VAN DE BELGISCHE FRANK 1

(indexcijfers 1981 = lOO)
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Bron: NBB.

1 Gewogen met de uitvoer.

De stevigheid van de Belgische frank, in combinatie met de sterke macro-econo-
mische prestaties van België en het vrijwel volledig verdwijnen van het verschil
tussen de noteringen van de frank op de vrije en die op de gereglementeerde
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markt, hebben de autoriteiten er op 5 maart 1990 toe gebracht de dubbele
valutamarkt vervroegd op te heffen. Daarnaast gingen de Belgische autoriteiten
nadien formeel en publiekelijk de verbintenis aan de frank te binden aan de
EMS-valuta's die als stabiliteitsankers worden beschouwd, met name, in de
huidige omstandigheden, de Duitse mark.

De gunstige reactie van de markten op het geheel van die aanpassingen van het
wisselkoersbeleid kwam tot uiting in de versteviging van de Belgische frank
tegenover vrijwel alle EMS-valuta's, in het bijzonder de mark, de gulden en vooral
de Franse frank.

GRAFIEK 32 - POSITIE VAN DE VALUTA'S BINNEN HET WISSELKOERSARRANGEMENT VAN HET EMS 1

(daggemiddelden, per week, procenten)
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1 Afstand tussen twee valuta's = wisselkoers x 100.
spilkoers

Vanaf augustus ging de positie van de lire, die tot dan toe erg stevig stond, er
fors op achteruit ten gevolge van onder meer de ongerustheid in verband met
de weerslag van de Golfcrisis op de Italiaanse economie. Die teruggang bracht
mee dat er vanaf september binnen het EMS een algemene hergroepering
plaatsvond van het geheel van de valuta's die er met een nauwe schommelings-
marge aan deelnemen, waarbij de frank de toppositie binnen die groep valuta's
innam. De toetreding, op 8 oktober 1990, van het pond sterling tot het wissel-
koersarrangement van het EMS had geen destabiliserende uitwerking op het
functioneren van het stelsel.
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In de laatste weken van het jaar weerspiegelde de geleidelijke verstrakking van
het monetaire beleid in Duitsland zich in een versteviging van de positie van de
Duitse mark binnen het EMS, alsook in een minder grote convergentie tussen
de overige valuta's. Overeenkomstig de door de Belgische autoriteiten in de loop
van het jaar afgelegde verklaringen, werden er maatregelen getroffen teneinde de
frank in het kielzog van de Duitse mark te houden.
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6. MONETAIR BELEID EN GELD- EN KAPITAALMARKT

6.1 MONETAIR EN WISSELKOERSBELEID

6.11 Doelstellingen

In de meeste landen vah de Europese Gemeenschap bleef het economische en
monetaire beleid meer op interne maatregelen dan op wisselkoersaanpassingen
berusten. Die beleidsoriëntatie werd aan het begin van het verslagjaar nog
bevestigd, toen hevige spanningen op de valutamarkt geen aanleiding gaven tot
een algemene muntherschikking, maar konden worden bestreden door alleen de
spilkoersen van de Italiaanse lire aan te passen en die valuta terzelfder tijd in de
smalle fluctuatieband van het EMS-wisselkoersmechanisme op te nemen.

Tegen die achtergrond hebben de Belgische monetaire autoriteiten hun interme-
diaire doelstelling inzake wisselkoersstabiliteit in ambitieuzer termen geformuleerd.
In juni ging de Regering inderdaad de formele verbintenis aan de Belgische frank
vast te klinken aan de valuta's van het EMS die als stabiliteitsankers kunnen
worden beschouwd, In de huidige omstandigheden is dat met name de Duitse
mark.

Die oriëntatie van het wisselkoersbeleid behelst twee zaken. In de eerste plaats
moet bij een eventuele algemene muntherschikking binnen het EMS de spilkoers
van de Belgische frank tegenover de mark ongewijzigd blijven. Zonder afbreuk
te doen aan de bepalingen van het akkoord van Bazel-Nyborg, zal de Bank er
daarnaast op toezien dat het gebruik van de bestaande schommelingsmarge aan
die nieuwe doelstelling beantwoordt.

Die officiële verbintenis is door de financiële markten zeer gunstig onthaald.
Daardoor konden de monetaire autoriteiten het verschil tussen de Belgische en
de Duitse rente aanzienlijk terugschroeven en terzelfder tijd de wisselkoers van
de frank op een peil handhaven dat dicht in de buurt lag van zijn spilkoers
tegenover de mark. Het verschillende renteverloop in België en in Duitsland dat
tijdens een groot deel van 1990 viel waar te nemen, weerspiegelt derhalve slechts
een overgangsfase, die de integratie van de frank in de groep van de stevigste
EMS-valuta's bezegelde. Sindsdien vergt die integratie evenwel dat de Belgische
geldmarkttarieven, eventueel op aangeven van de monetaire overheid, de rente-
schommelingen op de Duitse geldmarkt op de voet blijven volgen.

6.12 Operationele beleidsvoering

De autoriteiten hebben een reeks hervormingen goedgekeurd die vanaf 29 janu-
ari 1991 een grondige verandering in de wijze van monetaire-beleidsvoering heb-
ben teweeggebracht. Die hervormingen zijn nader toegelicht in hoofdstuk 7. 1990
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GRAFIEK 33 - RENTETARIEVEN IN FRANKEN EN IN MARKEN EN WISSELKOERSEN
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was derhalve het laatste jaar waarin het beleid van de Bank op de traditionele
interventietechniek steunde die zij sedert het einde van de jaren zeventig hanteert.
Die bestaat hierin dat de Bank, om de geldmarkt in de gewenste richting te
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sturen, in overleg met de Minister van Financiën overgaat tot het wijzigen van
de rente op schatkistcertificaten.

Als gevolg van hardnekkige spanningen op de valutamarkt en in het verlengde
van de renteverhogingen die reeds aan het einde van 1989 hadden plaatsgevon-
den, diende de Bank heel in het begin van de maand januari 1990 de rente op
de schatkistcertificaten verder op te trekken, zodat het rente-ecart met Duitsland
nog verwijdde. De rente op de een-, twee- en driemaands schatkistcertificaten
werd op lOAO pct. gebracht en bleef nadien ongewijzigd tot begin maart. Tijdens
die periode maakte het voortbestaan van een aanzienlijk verschil tussen de
Belgische en de Duitse rentetarieven een forse verbetering van de positie van de
frank t.O.V. de mark mogelijk.

Vanaf maart heeft de Bank de rente op de schatkistcertificaten vervolgens
geleidelijk teruggeschroefd. Hoewel er zich in die periode geen significante
keerpunten in het Duitse monetaire beleid voordeden, stonden die opeenvolgende
renteverlagingen een voortgezette appreciatie van de frank niet in de weg. Die
appreciatie werd bequnstiqd door de verlaging van het tarief van de roerende
voorheffing en de opheffing van de dubbele valutamarkt en werd nog in de hand
gewerkt door een zekere verzwakking van de mark als gevolg van de onzekerhe-
den die de Duitse hereniging omgaven. De voornaamste bijdrage daartoe kwam
van de in juni door de Regering afgelegde verklaring over de koers van het
valutabeleid .

GRAFIEK 34 - GELDMARKTTARIEVEN

(rente na verval/en termijn op basis van 365 dagen)
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Lijsttariel van het HWI voor de aankoop van bankabel papier
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Il

9

~________________s-- Il

10 10

9

8 8

'7 7

1989 1990

Bron' NBB,

93



De Bank heeft die gunstige reactie van de markt te baat genomen om de rente
op schatkistcertificaten in de loop van de daaropvolgende maanden verder neer-
waarts bij te stellen. Naarmate het verschil t.o.v. de Duitse rente kromp, vertraag-
de die dalende rentebeweging evenwel. Aan het einde van de maand oktober viel
zij ten slotte stil op een peil van 8,80 pct. voor de certificaten voor een maand
en van 8,85 pct. voor de twee- en driemaands certificaten.

Tijdens het grootste deel van de maand november liep het ecart tussen de rente
in franken en in marken nog verder terug. Dat was nu echter niet meer het gevolg
van een autonome rentedaling in België, maar van een eerste rente-opstoot in
Duitsland.

Gedurende de laatste dagen van november vond er een zeer forse verkrapping
van de Duitse geldmarkt plaats, meer bepaald in het kortste marktsegment. De
Duitse rente steeg boven de Belgische en de Nederlandse rente uit en benaderde
het rentepeil in de meeste overige landen van de Gemeenschap. Het forse
aantrekken van de Duitse rente ging met een versteviging van de mark en weer
oplaaiende valutaspanningen in het EMS gepaard. Teneinde de geconsolideerde
positie van de frank tegenover de mark te vrijwaren, is de Bank toen stapsgewijze
de leidende geldmarkttarieven gaan optrekken, aangevuld met gerichte intra-mar-
ginale interventies op de valutamarkt. Aldus klom de rente op schatkistcertificaten
voor een maand en voor twee en drie maanden weer op tot 10,05 pct. Over het
geheel van de maand december kwam het renteverschil tegenover de mark voor
die drie looptijden gemiddeld weer op zowat 0,40 procentpunt uit, dit is nage-
noeg even hoog als eind oktober.

De Bank heeft haar discontovoet en de gewone voorschottenrente niet aan de
opeenvolgende bewegingen van de rente op schatkistcertificaten aangepast.
Integendeel, beide tarieven zijn tijdens het grootste deel van het jaar ongewijzigd
gebleven en werden doorlopend boven de certificatenrente gehandhaafd. Die
stabiliteit en die hiërarchie weerspiegelen het verminderde belang van die officiële
tarieven voor het monetaire beleid. De financiële instellingen waren immers niet
geneigd op die twee kredietvormen een beroep te doen, vermits ze zich steeds
tegen betere voorwaarden konden financieren door hun portefeuille schatkistcerti-
ficaten aan te passen. De Bank beperkte de rol van de discontovoet en de
voorschottenrente aldus tot die van een signaal. In welbepaalde gevallen kan het
in werking stellen daarvan evenwel enig nut hebben. Dat was bijvoorbeeld begin
november het geval, toen de Bundesbank haar Lombardrente optrok, die ook in
haar instrumentenwaaier onder meer een signaalfunctie vervult. Door haar eigen
officiële tarieven naar een hoger peil te tillen, liet de Bank haar vaste wil blijken
om de monetaire koers van de EMS-landen met de sterkste valuta's op de voet
te blijven volgen.

Tijdens het verslagjaar liepen de tarieven van de wekelijkse toewijzingen van
beleningen tegen onderpand van overheidspapier en van cessies-retrocessies van
handelspapier in de pas met de rente op schatkistpapier. Deze beide nieuwe
instrumenten, die in maart 1989 waren ingevoerd, hebben gedurende het verslag-
jaar evenwel slechts een aanvullende rol gespeeld, omdat de vaststelling van de
rente op schatkistcertificaten het interventiemiddel bij uitstek van de Bank bleef.
De Bank kon niettemin via die toewijzingen directe interventies op de geldmarkt
verrichten en aldus ervaring opdoen met een van de instrumenten die de grond-
slag vormen van de nieuwe wijze waarop het monetaire beleid vanaf eind januari
1991 wordt gevoerd.

Nadat zij omstreeks midden januari op respectievelijk 10 en 10,38 pct. waren
gebracht, volgden de tarieven van de cessies-retrocessies en van de beleningen
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daarna de stapsgewijze daling van de rente op de schatkistcertificaten; eind
oktober kwamen ze op respectievelijk 8,56 en 8,88 pct. uit. De torse stijging van
de rente op de schatkistcertificaten heeft de Bank er vervolgens toe aangezet de
voorwaarden van haar toewijzingen te verstrengen. In de loop van de maand
december werd de rente op cessies-retrocessies in vier stappen weer tot 10 pct.
opgetrokken en werden er geen beleningen meer toegekend, tenzij bij de laatste
aanbesteding van het jaar, en dat tegen 10,38 pct.

Over het hele jaar beschouwd, zijn de bij de aanbestedingen van cessies-retroces-
sies van handelspapier toegewezen bedragen vrij stabiel gebleven, wat het perma-
nente karakter weerspiegelt dat de Bank aan deze transacties wenst te geven.
De Bank toonde zich daarentegen veel terughoudender inzake beleningen tegen
onderpand van overheidseffecten. De offertes met betrekking tot dergelijke bele-
ningen werden in geringere mate geaccepteerd en bij een groot deel van de aan-
bestedingen die in het tweede halfjaar plaatsvonden, werden zij zelfs afgewezen.

6.2 GELD- EN KAPITAALMARKT

Tijdens deeerste tien maanden van 1990 werden de financieringsstromen tussen
de grote sectoren van de economie door ingrijpende wijzigingen in het financiële
gedrag van de particulieren en de vennootschappen gekenmerkt. Zoals reeds in
hoofdstuk 4 is aangegeven, hebben deze laatste zowel hun nieuwe verplichtingen
als hun vorming van financiële activa fors ingekrompen. Terwijl de teruggang van
de verplichtingen aan de ontwikkeling van de bij de financiële instellingen verkre-
gen kredieten kan worden toegeschreven, is de geringere groei van de activa,

TABEL 37 - FINANCIELE STROMEN PER SECTOR

(eerste tien maanden, miljarden franken)

Parnou- Overheid Buitenland Belgische NBB Totale vorderingen
lieren en financiële
vennoot- instellingen

Cr schappen=~
Particulieren en vennootschap- 1989 362 41 614 529 -10 1.210'

pen' ........ ............ . 1990 -232 171 286 549 -26 957'
Overheid ................... 1989 22 4 8 -5 ... 29

1990 44 6 4 71 ... 125
Buitenland . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1989 242 132 - 2363 - 610

1990 288 85 - -1193 - 254
Belgische financiële instellingen 1989 429 365 - - -4 790

1990 230 271 - - -8 493
NBB ....................... 1989 ... -55 113 30 - -14

1990 ... -41 153 -8 - -34

Totale schulden ............. 1989 729 487 633 790 -14 (2.625)
1990 539 492 305 493 -34 (1.795)

Bron: NBB.

1 Wegens statistische aanpassingen stemt het totaal van de financiêle activa van de particulieren en de vennootschappen niet volledig
overeen met dat in tabel 21.

2 Openbaar uitgegeven aandelen en obligaties.

3 Saldo van de verandering van de vorderingen en -de schulden.
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van zijn kant, te verklaren door de verminderde vorming van activa in het
buitenland. Daartegenover staat dat de particulieren en de vennootschappen hun
vorderingen op de overheid met fr. 171 miljard opvoerden.

De directe aankopen van effecten van de openbare schuld door de particulieren
en de vennootschappen, in de hand gewerkt door de verlaging van de roerende
voorheffing en het vertrouwen in de Belgische frank, stelden de overheid in staat
haar beroep op het buitenland en de financiële instellingen te beperken.

De middelen die deze laatste bij hun ingezeten niet-bancaire cliënteel inzamelen,
zwollen krachtiger aan dan het voorgaande jaar, terwijl de expansie van de
kredieten die zij aan de binnenlandse sectoren verstrekken, fors vertraagde, zodat
de nettovorderingen op die sectoren in tegenstelling tot het voorgaande jaar
terugliepen. Als tegenhanger daarvan liet de nettoschuld van de financiële instel-
lingen tegenover het buitenland, onder meer de schuld die zij aangingen om
termijntransacties met de ingezetenen te dekken, een teruggang zien.

Ten slotte hebben de financiële instellingen hun beroep op het krediet van de
Bank teruggeschroefd, met name wegens de scherpe daling van de biljettenom-
loop. De Bank voerde de deviezenreserves op en verminderde haar bijzondere
bijstand aan het Rentenfonds net als in 1989.

De veranderingen in de financiële gedragingen van de particulieren en de ven-
nootschappen brachten een mutatie in de balansstructuur van de financiële
instellingen teweeg, in die zin dat de kosten van de passiva omhooggingen. Zo
brokkelde het aandeel van de spaardeposito's in de totale passiva in Belgische
franken van het geheel van de kredietinstellingen tussen oktober 1989 en okto-

TABEL 38 - BALANSSTRUCTUUR IN BELGISCHE FRANKEN
VAN DE DIVERSE CATEGORIEEN KREDIETINSTELLINGEN

(procenten van de totale activa in Belgische franken per 31 oktober)

OKI's 1 SpaarbankenBanken Totaal

1989 1989 19901990 1989 1990 1990 1989

Activa

Kredieten 35,3 38,8 50,4 51,6 40,8 44,5 43,3 45,9
14,0 14,4 18,1 18,5 6,1 5,1 14,7 14,8
49,1 45,6 29,7 28,3 47,1 45,1 39,6 37,2

1,6 1,3 1,8 1,7 6,0 5,4 2,4 2,2
------ ------ ------ ------
100 100 100 100 100 100 100 100

Schatkistcertificaten
Overheidsfondsen .
Overige .

Totaal .. , .

Passiva

Gewone zicht- en termijn-
deposito's .

Grote deposito's 2 .

Gewone spaardeposito's .. , .. ,
Kasbons , .. ,
Overiqe ? .

8,7 9,3 18,2 17,7 10,9 11,6 13,5 13,7
5,2 7,2 19,8 25,2 4,5 7,1 12,0 15,8

26,3 23,7 21,8 18,0 41,3 34,9 26,6 22,8
48,1 52,4 13,7 15,9 31,8 36,6 29,3 32,3
11,8 7,3 26,4 23,3 11,4 9,8 18,7 15,4

------ ------ ------ ------
100 100 100 100 100 100 lOO 100Totaal .. , .

Bron: NBB.

1 Gemeentekrediet van Belgiê, ASLK, NMKN, CBHK, NILK, NKBK en de door deze laatste twee instellingen erkende kredietverenigingen
en deposito- en kredietkassen.

2 Deposito's van fr. 1 miljoen en meer.

3 Met inbegrip van de netto interbankenleningen in Belgische franken en de contante nettoverplîchtîngen in vreemde valuta's.
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ber 1990 met 3,8 pct. af ten voordele van andere, duurdere middelen, nI.
termijndeposito's van fr. 1 miljoen en meer, waarvan de vergoeding in uiteenlo-
pende mate aan de geldmarkttarieven is gebonden, en kasbons. Het succes van
de thesaurie-SICAV's heeft ongetwijfeld aan de expansie van het aandeel van de
grote deposito's in de passiva van de kredietinstellingen bijgedragen. De achter-
uitgang van de spaardeposito's trof vooral de spaarbanken, die traditioneel in dat
soort produkt zijn gespecialiseerd: het aandeel van die deposito's in de totale
werkmiddelen nam er met 6,4 pct. af.

Wat de activa in Belgische franken betreft, verminderden de kredietinstellingen
het aandeel van hun portefeuille overheidsobligatiés in het voordeel van dat van
de aan de privé-sector verleende kredieten, dat met 2,6 pct. opliep.

De veranderingen in de structuur van de passiva van de kredietinstellingen lagen
aan een inkrimping van hun rendabiliteit ten grondslag. Die inkrimping werd aan
het begin van het jaar ook mede in de hand gewerkt door de omgekeerde
rentestructuur - die in het nadeel is van de financiële instellingen die de meest
doorgedreven termijntransformatie toepassen -, door de vrijwel volledige ver-
dwijning van de tijdens de voorgaande jaren geboekte meerwaarden op vastren-
tende effecten en door het grotere beroep op de aanbestedingstechniek bij de
uitgifte van staatsleningen. Daardoor worden deze laatste immers concurrerender.
Sommige instellingen hebben getracht de vernauwing van de rentemarge als
gevolg van de teruggang van de spaardeposito's, via een vergroting van hun
marktaandeel op te vangen. Dat deden ze met name via de creatie van allerlei
nieuwe spaarprodukten waarop de roerende voorheffing weliswaar van toepas-
sing is, maar die een veel hogere rente geven dan de deposito's op gewone
spaar- en depositoboekjes, waarop geen bronbelasting wordt geheven. Het be-
treft vooral spaarbanken en kleine banken, die in 1989 ook reeds het initiatief
hadden genomen om de vergoeding van de zichtdeposito's op te trekken. Andere
instellingen hebben op het rendabiliteitsverlies gereageerd met het aankondigen
of het uitvoeren van herstructureringsprogramma's. Ten slotte werden bij de
Minister van Economische Zaken aanvragen ingediend om sommige financiële
diensten te mogen tariferen.

In 1990 deden zich nieuwe ontwikkelingen voor inzake de hervorming van de
Belgische financiële markten. De wet van 4 december 1990 betreffende de
financiële transacties en de financiële markten werd op 1 januari 1991 van kracht.
Het belangrijkste hoofdstuk van die wet is erop gericht de doelmatigheid en de
doorzichtigheid van de beurs te verhogen en dat met de volgende drie oogmer-
ken: het concurrentievermogen t.o.v. het buitenland vergroten, de produktiviteit
van de aan de gemeenschap verstrekte diensten verbeteren en de bescherming
van de beleggers waarborgen. In het kader van die hervorming werd in januari
1990 de vennootschap BELFOX opgericht, die tot doel heeft binnen de beurs van
Brussel een markt voor opties en financiële termijncontracten (« futures ») tot
stand te brengen en te beheren. Die markt zou in de loop van 1991 moeten
worden opengesteld. Tevens werd krachtens een koninklijk besluit van 8 mei
1990 voor de banken de mogelijkheid verruimd om door niet-financiële vennoot-
schappen uitgegeven aandelen te bezitten. Wat de secundaire obligatiemarkt
betreft, werd in mei 1990 een continue geautomatiseerde markt, OBLICATS
genaamd, in het leven geroepen.

Daarnaast zijn diverse maatregelen, die op 29 januari 1991 in de context van de
geldmarkthervorming van kracht werden en die in hoofdstuk 7 aan de orde
komen, ook op de secundaire markt van de lineaire obligaties var, toepassing.
Het doel daarvan is het volume en de doeltreffendheid van de markt te verhogen
en wel door de instelling van een door de Bank beheerd verreken- en' betalings-
systeem (« payment against deliverv »). door de oprichting van een koros finan-
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ciële instellingen (« Primary Dealers») dat speciaal belast is met het continu
vermelden van de notering van de effecten en het promoten van deze laatste,
door de opheffing van de beursbelasting, en door de goedkeuring van regelingen
die de ontwikkeling van uitleningen van effecten (« bond lending») mogelijk
maken.

Net als in de overige Europese landen, met uitzondering van Duitsland, waar de
aandelenkoersen aan het begin van het jaar nog werden ondersteund door het
vooruitzicht van de Duitse hereniging, kwam er begin 1990 een einde aan de
opwaartse tendens van de aandelenkoersen. De in september 1989 begonnen
stijging van de lange rente zette een domper op het koersverloop, dat in februari
bijzonder fors afbrokkelde. Na de inval van Irak in Koeweit deed zich in de zomer
een nieuwe, veel scherpere koersdaling voor; die teruggang viel samen met een
conjuncturele omslag zoals bleek uit de door de ondernemingen voor het eerste
halfjaar gepubliceerde bedrijfsresultaten. Aan het einde van het jaar lag het
indexcijfer van de Belgische aandelenkoersen 26 pct. lager dan eind 1989. Tegen
die achtergrond vonden slechts zeer weinig openbare emissies van aandelen
plaats.

GRAFIEK 35 - AANDELENKOERSEN: INTERNATIONALE VERGELIJKING

(indexcijfers 1985 = lOO, semi-logaritmische schaal)
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Bronnen: Beurscommissîe, Frankfurter Aligemeine Zeitung, Compagnie des Agents de Change, Centraal Bureau voor de Statistiek.

Daartegenover staat dat de uitgiften van kasbons en obligaties in Belgische
franken in 1990 een duidelijk herstel doormaakten. De verlaging van de roerende
voorheffing op de interesten, de relatieve ontspanning van de lange rente van
maart tot juli en het toegenomen vertrouwen in de Belgische frank deden een
voor deze uitgiften bevorderlijk klimaat ontstaan.

De markt van de overheidsobligaties lijkt op een tweedeling af te stevenen.
Enerzijds kon de Schatkist dank zij de aanbestedingen van lineaire obligaties, die
zich vooral tot de institutionele beleggers richten, over het geheel van het jaar
1990 fr. 273 miljard aantrekken. Anderzijds waren de emissies van klassieke
staatsleningen, in tegenstelling tot de voorgaande jaren, op de particuliere
beleggers afgestemd: in het kader van de twee tranches van de staats-
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lening 1990-1997 werd een totaal bedrag van fr.243 miljard uitgegeven~ waarvan
bijna de helft via directe intekeningen van particulieren is bijeengebracht; bij de
openbare emissies van 1989 bedroeg die verhouding slechts zowat 10 pct. AI met
al lag het volume van de netto-emissies van de Schatkist veel hoger dan het
voorgaande jaar: tijdens de eerste tien maanden beliep het fr. 319 miljard, tegen
fr. 139 miljard in 1989.

Het opnieuw goed in de markt liggen van de kasbons gebeurde met name ten
nadele van die SICAV's waarvan de portefeuille in Belgische franken hoofdzakelijk
uit staatsobligaties bestaat. De verlaging van de roerende voorheffing en de
relatieve ontgoocheling van een aantal van de intekenaars op aandelen van die
SICAV's - een deel van het beleggerspubliek kan wellicht in verwarring ge-
bracht zijn door het ontbreken van een gewaarborgde koers op de vervaldag
hebben de particulieren ertoe aangezet opnieuw de voorkeur aan kasbons te
geven.

TABEL 39 - OBLIGATIES EN KASBONS VOOR MEER DAN EEN JAAR IN FRANKEN 1

(veranderingen in miljarden franken)

Emittenten Houders Eerste tien
maanden

1985 1986 1987 1986 1989 1989 1990·

Overheid Totaal ................ 548 226 377 465 192 139 319
Particulieren en vennoot-

schappen 2 .......... 94 36 93 176 59 41 172
Financiële instellingen Totaal ................ 168 7 10 82 -27 22 311

Particulieren en vennoot-
schappen2 .......... 161 18 44 96 7 42 394

Overige ingezetenen Totaal ................ -12 -8 -32 -2 3 -28
Particulieren en vennoot-

scbappen " .......... -6 -11 -15 15 5 5 -9
Niet -ingezetenen Totaal ................ 46 62 58 10 40 19 70

Particulieren en vennoot-
schappen 2 .......... 32 28 26 40 24 59

Totaal Totaal ................ 750 287 413 555 209 180 672
Particulieren en vennoot-

schappen 2 .......... 280 71 148 288 111 111 616

Bron: NBB.

1 Met inbegrip van de obligaties in Luxemburgse franken, voor zover die konden worden opgetekend.

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

De obligatie-emissies in Luxemburgse franken door niet-ingezetenen, ten slotte,
waren in 1990 bijzonder omvangrijk. Het feit dat de markt voor leningen in
Luxemburgse franken sedert 1 juli voor de kleine beleggers is opengesteld, heeft
ongetwijfeld aan het succes van die uitgiften bijgedragen.

De rendementspercentages van de obligaties, die van juli 1988 tot augustus 1989
nauwelijks op de haussebeweging van de korte rente hadden gereageerd, gaven
tussen september 1989 en februari 1990 daarentegen een fikse toename te zien.
Die stijging kan grotendeels aan het meeslepend effect van het rendementsver-
loop in de BRD worden toegeschreven. Zij werd eind 1989 en tijdens de eerste
twee maanden van het verslagjaar nog aangewakkerd door het vooruitzicht van
de verlaging van de roerende voorheffing, die de particulieren ertoe aanzette hun
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aankopen van langlopende activa uit te stellen. Die tijdelijke bekoeling van de
belangstelling woog immers op de koersen en tilde de rendementspercentages op
de secundaire markt naar een hoog peil. De verlaging van de roerende voorhef-
fing veroorzaakte in maart een scherpe daling van die percentages, waardoor het
rendementsverschil t.O.V. de Duitse obligatiemarkt tot om en bij 1 pct. werd

GRAFIEK 36 - RENTESTRUCTUUR EN -VERSCHILLEN

(per einde maand)
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teruggebracht; eind 1989 bedroeg dat verschilongeveer 2 pct. De verkleining van
dit ecart zette zich tot in juli voort, zij het in een veel trager tempo, terwijl de
geldmarktrente in de loop van dezelfde periode aanzienlijk terugliep. Vanaf juni
vertoonde de rendementskromme aldus opnieuween positieve helling. In augus-
tus en september klom de lange rente opnieuw wegens de met de Golfcrisis
verband houdende spanningen. Met het ontstaan van die nieuwe situatie kwam
een einde aan de vernauwing van het lange-renteverschil tegenover de Duitse
mark.

Na eind september bijna 10,5 pct. te hebben belopen. is de lange rente in
oktober opnieuw gedaald tot zowat 10 pct. Tot aan het einde van het jaar
handhaafde zij zich op dat peil. Aangezien de autoriteiten zich in december
- wegens de rentestijging in het buitenland en het oplaaien van de spanningen
op de valutamarkten - verplicht zagen de rentetarieven op korte termijn naar
een hoger peil te tillen, vlakte de rendernentscurve aan het einde van het jaar
opnieuwaf.

Tijdens de eerste tien maanden van 1990 is het beroep op de geldmarkt buiten
de centrale bank om met fr.363 miljard toegenomen, wat zowat fr.60 miljard
meer is dan het jaar voordien.

De uitgifte van kortlopend overheidspapier - schatkist- en Rentenfondscertifica-
ten - liep nochtans terug, namelijk van fr.303 miljard tot fr. 236 miljard. Het
succes van de in maart en juni geplaatste staatsleningen en de emissie van
lineaire obligaties leidden immers tot een vermindering van de korte financiering
van de Schatkist. In het vooruitzicht van de geldmarkthervorming van begin 1991
werd de emissie van schatkistcertificaten met een looptijd van 6, 9 en 12 maan-
den stopgezet, waardoor ze in 1990 volledig uit omloop verdwenen. De vervalda-
gen van de overige certificaten werden aangepast om ze te laten samenvallen
met de dagen waarop de nieuwe, via aanbesteding uitgegeven certificaten zullen
moeten worden betaald.

In tegenstelling tot de overheid, namen de financiële instellingen veel meer
nieuwe middelen op de geldmarkt op, meer in het bijzonder op de interbanken-
markt, die aanhoudend door de inbreng van Luxemburgse banken werd gestijfd.
Het totale beroep van de financiële instellingen op de twee minder belangrijke
segmenten van de geldmarkt - de mobiliseringen van handelspapier buiten de
centrale bank om en de daggeldmarkt - bleef vrijwelongewijzigd.

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

(veranderingen van de uitstaande brutoverplichtingen, miljarden franken)

1988 1989

Eerste tien maanden p.m.
Uitstaande
bedragen

1989 1990 per eind
oktober 1990

24 134 (911)
-16 -12 (9)

-5 5 (56)
303 236 (1.830)
287 243 (1.774)

16 -8 (56)-----
306 363 (2.806)

Interbankenleningen .

Leningen op de daggeldmarkt .

Mobiliseringen van handelspapier

Uitgifte van kort overheidspapier .
Schatkistcertificaten .
Rentenfondscertificaten .

-14
-1

-7
54
51
3

85
-5

204
191

13

Totaal . 32 284

Bron: NBB.
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Als « laatste kredietverstrekker» zorgt de Bank voor het dekken van de tekorten Beroep op de Bank

of voor het absorberen van de overschotten die nog op de geldmarkt blijven
bestaan.

Over het hele jaar werd de geldmarkt met zowat fr.60 miljard verruimd. Het
grootste gedeelte daarvan kwam voort uit het overschot in de transacties van de
bedrijven en de particulieren met het buitenland. Dit surplus stelde de Bank in
staat haar netto goud- en deviezenreserves met fr.17 miljard op te voeren en
bood de overheid de gelegenheid fr.23 miljard van haar schuld in vreemde
valuta's terug te betalen.

(veranderingen in miljarden franken)

TABEL 41 - VERRICHTINGEN VAN DE NATIONALE BANK VAN BELGIE OP DE GELDMARKT

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

1.1 Nettovraag (-) naar of -aanbod (+) van
deviezen op de valutamarkt 1 .

1.2 Stijging (-) of daling (+) van de biljetten-
omloop? .

1.3 Overige .

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 .

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 Aan- (+) of verkopen (-) van devie-

zen i.v.m. het contante kapitaalver-
keer van de overheid .

Totale liquiditeitsverstrekking aan de geldmarkt
(2 + 3) .

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

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

1990

1988 1989 1990
III IV

2 -65 60 37 -3332 24

7 -54 -7 42 19 -1440

-5 -18
7

26 -18
12 -1

20 -13
-2 -6

16
4

29
28

18
21

-2
-6

-8
-3

-3 -12
-6 -18

2 6 3-3 -4

-2 36 -57 -20 -42 -29 34

10 -3
-2 26 -53

6 -2 7
-26 -40 -37

-14
49

-21 -40 -29 -36 -26 31

19 66 -23 10 -14 -38 18

-2 65 -60 -32 -24 -37 33

25 12 17 43 28 -19

(107) (66) (37) (31) (5) (5) (37)

Bron: NBB.

1 Stemt overeen met het saldo van de balans van de officiële betalingen. zoals vermeld in tabel32.

2 Ongerekend de beweging die verband houdt met de uit omloop genomen, maar niet ter omwisseling aangeboden biljetten van fr. 5.QCX)
van het type « Vesalius ».

Ook van het verloop van de biljettencirculatie ging een geldmarktverruimend
effect uit: achter de daling van de biljettenomloop met fr. 16 miljard over het
hele jaar gingen echter forse seizoenschommelingen van kwartaal tot kwartaal
schuil.

De « overige» transacties van de Bank, met een overwegend bedrijfseconomisch
karakter, gaven op de geldmarkt per saldo aanleiding tot een liquiditeitscreatie
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van fr.4 miljard. Die vond uitsluitend in het eerste kwartaal plaats en hield
verband met de storting van het Staatsaandeel in de beleggingsopbrengsten van
de Bank en met de belegging door de Bank van de tegenwaarde van haar
reserverekeningen in overheidsfondsen .

De kredieten die de Bank via toewijzingen aan financiële instellingen toekent,
namen over het hele jaar met fr.3 miljard af. De beleningen tegen onderpand
van overheidspapier verdwenen in het midden van het jaar toen de rente op deze
kredieten hetzelfde niveau bereikte als dat waartegen de financiële instellingen de
van de Bank verkregen middelen op de geldmarkt konden uitzetten. Deze krediet-
verlening hervatte pas, voor een zeer bescheiden bedrag, bij de laatste aanbe-
steding van het jaar. De dagelijkse schommelingen van de cessies-retrocessies
van handelspapier, van hun kant, waren vooral een weerspiegeling van de wijze
waarop het Herdiscontering- en Waarborginstituut - waaraan de Bank de han-
delseffecten waarop deze verrichtingen betrekking hebben, afstaat - zich bij de
Bank financiert. Het eigenlijke uitstaande bedrag van de door de Bank toege-
wezen kredieten bleef in de loop van het jaar nagenoeg stabiel.

Rekening houdend met die discretionaire interventies, daalde de residuele finan-
ciering door de Bank uiteindelijk met fr. 57 miljard. Vermits de Bank haar officiële
tarieven op een penaliserend peil, d.w.z. boven de gangbare geldmarkttarieven,
handhaafde, maakten de financiële instellingen andere dan het Rentenfonds en
het HWIook in het verslagjaar weinig gebruik van de herdiscontoplafonds en de
voorschottenquota's waarover ze bij de Bank beschikken. Wel sprak het HWI de
bij de Bank bestaande mobiliseringsmogelijkheid voor Creditexportpapier aan.
Daar stond evenwel tegenover dat het Rentenfonds, dank zij het succes van de
uitgifte van zijn eigen certificaten, vanaf oktober zijn portefeuille overheidsfond-
sen volledig zelf kon financieren, zodat het op zijn gewone voorschottenlijn bij
de Bank geen beroep meer hoefde te doen.

Het grootste deel van het residuele geldmarktoverschot heeft de Schatkist aange-,
wend om haar verbintenissen in vreemde valuta's met fr. 23 miljard te verminde-
ren en haar schuldpositie in Belgische franken bij de Bank met fr.29 miljard aan
te zuiveren. Hierdoor beliep het uitstaande bedrag van de speciale voorschotten
aan het Rentenfonds eind 1990 nog slechts fr. 37 miljard, tegen fr.66 miljard eind
1989.
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7. HERVORMING VAN DE GELDMARKT EN VAN DE
MONETAIRE-BELEIDSINSTRUMENTEN

Door de wet van 2 januari 1991 werden nieuwe bepalingen van kracht met
betrekking tot de markt van de effecten van de overheidsschuld en het monetaire
beleidsinstrumentarium. De achtergronden van dit hervormingsplan en de beteke-
nis ervan voor de werking van de Belgische financiële markten werden in de
Inleiding van dit en het vorige Jaarverslag van de Bank uitvoerig toegelicht. Dit
hoofdstuk is vooral bedoeld als synthese van de zeer talrijke maatregelen die
werden getroffen om die hervorming gestalte te geven. Het merendeel daarvan
is sedert 29 januari 1991 van kracht geworden.

Het hele hervormingsplan berust op twee onverbrekelijk verbonden pijlers. De
eerste pijler betreft het geheel van maatregelen dat erop gericht is een moderne,
autonoom en vlot functionerende markt voor overheidseffecten tot stand te
brengen die voor een zo ruim mogelijk beleggerspubliek toegankelijk is. De
tweede pijler heeft betrekking op de aanpassing van de operationele technieken
die de Bank aanwendt om haar monetaire beleid in praktijk te brengen. Ten
gevolge van de gewijzigde emissiemethode van schatkistcertificaten zal zij de
leidende geldmarkttarieven immers niet langer discretionair kunnen vaststellen.
Om de prijsvorming op die markt te beïnvloeden, zal de Bank voortaan - net
als de meeste andere westerse centrale banken - marktconforme interventie-'
technieken hanteren.

Verwacht mag worden dat de aanpassing aan die nieuwe wijze van monetaire
beleidsvoering des te vlotter zal verlopen naarmate de beleggers en de marktpar-
tijen een duidelijker kijk hebben op de koers van het monetaire beleid en er zo
min mogelijk twijfel bestaat omtrent de te verwachten reacties van de autoritei-
ten. Het is daarom van belang dat de monetaire overheid duidelijke bakens uitzet
waarnaar de marktpartijen hun gedragingen kunnen richten. In dat opzicht vormt
de formele en publieke verbintenis die de Regering in juni 1990 heeft aangegaan
om de koers van de frank aan die van de sterke EMS-valuta's vast te koppelen,
een duidelijk referentiekader dat een efficiënte en snelle transmissie van de
monetaire-beleidsimpulsen alleen maar in de hand kan werken.

7.1 HERVORMING VAN DE MARKT VOOR SCHATKISTCERTIFICATEN

De vernieuwingen die de Regering reeds eerder invoerde met betrekking tot de
werking van de kapitaalmarkt en de beursactiviteit, werden verder aangevuld en
uitgebreid, in het bijzonder tot de markt van de schatkistcertificaten, die verreweg
het belangrijkste segment van de Belgische geldmarkt vormt.

Tot op heden bestond er in feite geen echte markt voor schatkistcertificaten. Het
gros van de kortlopende overheidseffecten werd immers doorlopend, zonder
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kwantitatieve beperkingen en op vraag van de beleggers uitgegeven, terwijl de
prijs ervan, m.a.w. de rente, op volstrekt discretionaire wijze door de Bank, in
overleg met de Minister van Financiën, werd vastgesteld. Van enige mededinging
tussen de potentiële inschrijvers op schatkistpapier was dan ook nauwelijks
sprake. Bovendien hadden alleen de Belgische en Luxemburgse financiële instel-
lingen alsmede sommige parastatale en internationale instellingen rechtstreeks
toegang tot de emissies. Gelet op die specifieke emissiewijze van schatkistcertifi-
caten, op de ruime spreiding van hun vervaldagen en op de aanzienlijke bedragen
die de financiële instellingen ervan in portefeuille hadden - eind 1990 ruim
fr. 1.600 miljard - waren deze laatste steeds in staat hun dagelijkse liquiditeits-
posities bij te stellen door de omvang van hun portefeuille schatkistpapier aan
te passen, zonder dat zij daarvoor op een secundaire markt waren aangewezen.

Een en ander kwam ongetwijfeld aan de doeltreffendheid van het monetaire
beleid ten goede. Het zorgde er immers voor dat iedere wijziging van de rente
op schatkistcertificaten onmiddellijk in alle andere geldmarkttarieven doorwerkte.
Het had echter ook tot gevolg dat elke verkrapping of verruiming van de
geldmarkt automatisch en nagenoeg volledig op de Schatkist kon worden afge-
wenteld, die zich dan op haar beurt moest aanpassen door het beroep op haar
kredietfaciliteiten bij de Bank te vergroten of te verkleinen. Het bestaan zelf van
die bevoorrechte financieringskanalen ten behoeve van de Schatkist was derhalve
inherent aan de vroegere wijze van monetaire-beleidsvoering.

Om de markt voor kort overheidspapier toegankelijker, concurrerender, liquider
en dus in het algemeen ook efficiënter te maken, werden twee reeksen maatrege-
len genomen.

In de eerste plaats werden de procedure en de emissievoorwaarden van schatkist-
certificaten gewijzigd.

Schatkistcertificaten worden voortaan nog uitsluitend in gedematerialiseerde vorm
ter beschikking gesteld, d.w.z. in de vorm van boekingen op een effectenrekening
die de houders kunnen laten openen bij een door de Minister van Financiën
erkende financiële instelling, die deelnemer of onderdeelnemer is aan het effec-
tenclearingstelsel van de Bank. Elke levering en betaling van effecten dient via
deze instellingen te gebeuren.

De doorlopende emissie van schatkistcertificaten is bovendien vervangen door
een stelsel van periodieke aanbestedingen, die in beginsel voor alle ingezetenen
en niet-ingezetenen toegankelijk zijn, met uitzondering van de ingezetenen voor
wie de roerende voorheffing een definitieve belasting is, in hoofdzaak partjeutie-
ren dus.

Rechtspersonen en sommige instellingen voor collectieve belegging kunnen ofwel
rechtstreeks aan die aanbestedingen deelnemen, mits zij in het « inschrijversbe-
stand » van de Schatkist zijn opgenomen, ofwel door bemiddeling van de instel-
ling die hun effectenrekening bijhoudt. Niet-ingezeten natuurlijke personen kun-
nen uitsluitend via deze laatste, indirecte weg aan de aanbestedingen deelnemen.

Bij de aanbestedingen worden in de regel enkel nog schatkistcertificaten voor drie
en twaalf maanden uitgegeven; voor de eerstgenoemde gebeurt dat wekelijks,
voor de laatstgenoemde om de vier weken, telkens op dinsdag. Alleen gedurende
een overgangsperiode van negen weken zal de Schatkist ook certificaten voor
een maand uitgeven. De emissie van twee-, zes- en negenmaands certificaten en
van zogenaamde « speciale certificaten» op maat werd dus stopgezet. Ook
Rentenfondscertificaten voor 4 maanden worden niet meer uitgegeven. Om zijn
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Creatie van een
secundaire markt

portefeuille overheidsfondsen te financieren, ontvangt het Rentenfonds voortaan
rechtstreeks werkmiddelen van de Schatkist en kan het eventueel een fr. 5 miljard
belopende, speciale kasfaciliteit bij de Bank aanspreken.

De belangstellende inschrijvers kunnen bij de aanbestedingen offertes tegen
verschillende rentetarieven indienen, op voorwaarde dat tegenover elke voorge-
stelde rentevoet een bedrag van ten minste fr. 25 miljoen staat en dat dit bedrag
een veelvoud van fr.5 miljoen is.

Bij de toewijzing zelf stelt de Schatkist een bovenste limietrente vast. Alle offertes
tegen rentetarieven die lager zijn dan de in aanmerking genomen limietrente,
worden integraal toegewezen tegen de door de inschrijver voorgestelde rentetarie-
ven. De inschrijvingen tegen de limietrente zelf kunnen eventueel naar evenredig-
heid worden verminderd. Het gaat dus om toewijzingen tegen meervoudige
rentetarieven, ook wel « Amerikaanse tendertechniek » genoemd.

De betaling en de levering van de toegewezen certificaten vinden via het effecten-
clearingstelsel van de Bank plaats, en dat op de tweede bankwerkdag na de
toewijzing. In ieder geval zal erop worden toegezien dat de betaling met de
terugbetaling van een voorgaande toewijzing samenvalt.

Door het periodieke karakter van de emissies en de standaardisering van de
looptijden van de schatkistcertificaten, mag worden verwacht dat de beleggers
die certificaten intensiever op de secundaire markt zullen gaan verhandelen. De
totstandkoming van een liquide en doorzichtige secundaire markt, waarop de in
omloop zijnde certificaten vlot en tegen correcte marktprijzen kunnen worden
verhandeld, is bovendien een belangrijke voorwaarde om nieuwe categorieën van
beleggers aan te trekken.

De autoriteiten hebben derhalve een aantal maatregelen getroffen om de ontwik-
keling van zo'n efficiënte secundaire markt in de hand te werken. Het merendeel'
van die maatregelen strekt zich eveneens uit tot de markt van de staatsobligaties,
meer bepaald tot die van de lineaire obligaties.

In de eerste plaats werd een korps van « Primary Dealers» in het leven geroepen.
De Minister van Financiën heeft daartoe veertien in België of Luxemburg geves-
tigde financiële instellingen geselecteerd, die zich ertoe verbonden hebben om op
de secundaire markt voor lineaire obligaties en schatkistcertificaten als « market-
maker » op te treden. Dit houdt in : (i) dat zij regelmatig en voor betekenisvolle
bedragen deelnemen aan de aanbestedingen van schatkistcertificaten en lineaire
obligaties op de primaire markt, (ii) dat zij doorlopend noteringen op de secundai-
re markt voor deze effecten bekendmaken, die binnen bepaalde grenzen als vaste
aan- of verkoopverbintenis gelden en (iii) dat zij een wezenlijke bijdrage leveren
aan de promotie van de Belgische overheidseffecten bij het binnen- en buiten-
landse beleggerspubliek.

Als tegenprestatie genieten de Primary Dealers een aantal specifieke voordelen.
Zo hebben zij het alleenrecht om na elke periodieke toewijzing van schatkistcertifi-
caten en lineaire obligaties, additionele offertes buiten mededinging in te dienen
tegen de gewogen gemiddelde rentevoet of uitgifteprijs resulterend uit de concur-
rerende aanbestedingen. Voor de schatkistcertificaten zijn die toewijzingen buiten
mededinging per Primary Dealer beperkt tot maximum 30 pct. van het gemiddelde
bedrag dat hij effectief toegewezen kreeg bij de voorgaande aanbestedingen met
mededinging; daarbij wordt voor de driemaands certificaten het qerniddelde van
de voorgaande tien aanbestedingen in aanmerking genomen en voor de twaalf-
maands certificaten het gemiddelde van de recentste vier aanbestedingen. Voor
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de lineaire obligaties zijn de inschrijvingen buiten mededinging beperkt tot
100 pct. van het gemiddelde bedrag dat elke Primary Dealer de voorgaande vier
maanden bij de concurrerende aanbestedingen heeft opgenomen. De Minister van
Financiën kan dat maximumbedrag echter tot 30 pct. terugbrengen. Dank zij die
inschrijvingen buiten mededinging, kunnen de Primary Dealers beter de omvang
voorzien van het bedrag overheidspapier waarover zij zullen kunnen beschikken.

Bovendien hebben de Primary Dealers de mogelijkheid om ten belope van een
gezamenlijk bedrag van fr.5 miljard hun eindedagsaldi bij de Bank tegen markt-
voorwaarden te verrekenen. De Bank heeft zich er tevens toe verbonden voor
haar interventies op de secundaire markt voor schatkistcertificaten en lineaire
obligaties gewoonlijk met de Primary Dealers te handelen. Ten slotte zullen de
Schatkist en de Bank regelmatig overlegvergaderingen met hen beleggen om de
marktontwikkelingen en het emissiebeleid van de Schatkist te bespreken.

De krediet- of beursinstellingen die niet als Primary Dealer erkend werden, kunnen
bij het Ministerie van Financiën het statuut van « kandidaat Primary Dealer»
aanvragen. Tijdens een proefperiode van een jaar dienen zij te bewijzen dat zij
in staat zijn een actieve bijdrage te leveren tot de bedrijvigheid op de primaire
en secundaire markt voor overheidseffecten. Tot dusver werd aan drie instellingen
dit tijdelijke statuut verleend.

De dematerialisering van de overheidseffecten en de creatie van een vlot functio-
nerend effectenclearingstelsel dat door de Bank wordt beheerd, moeten ertoe
bijdragen dat op zowel de primaire als de secundaire markt de effectentransacties
snel, veilig en zo goedkoop mogelijk kunnen worden afgewikkeld. Op markten
waar talrijke transacties elkaar snelopvolgen en waar met geringe marges wordt
gewerkt, is dit van doorslaggevend belang.

Alle in België of Luxemburg gevestigde krediet- en beursinstellingen, alsmede de
Interprofessionele Effectendeposito- en Girokas en de internationale clearingin-
stellingen Cedel en Euroclear kunnen tot het nieuwe centrale effectenclearing-
stelsel toetreden, hetzij rechtstreeks, hetzij als onderdeelnemers ; deze laatste drie
instellingen kunnen evenwel uitsluitend optreden voor rekening van die leden die
geen ingezetenen van de BLEU zijn.

De effectenclearing berust dus op een gedecentraliseerd, maar hiërarchisch ge-
structureerd rekeningenstelsel voor giraal effectenverkeer, waarlangs de meest
uiteenlopende effectentransacties kunnen worden afgewikkeld. Het clearingstelsel
staat immers niet alleen voor de verwerking van klassieke aan- en verkooptransac-
ties in, maar ook voor de verwerking van franco-overschrijvingen, cessies-retro-
cessies van effecten (« repurchase agreements »), effectenswaps en voor de
lening, uitlening en verpanding van effecten. Het systeem kan bovendien transac-
ties verwerken met valutering dezelfde dag tot valuta 365 dagen.

De clearing werkt volgens twee principes: levering tegen betaling en dubbele
kennisgeving. Het eerste principe waarborgt de deelnemers de gelijktijdigheid van
de effectenbeweging en de daaraan verbonden vereffening in geld. Het tweede
houdt in dat iedere partij die bij een transactie betrokken is, afzonderlijk de
kenmerken daarvan aan het clearingstelsel dient te melden. Dit laatste gaat pas
tot de vereffening over indien de inlichtingen die door beide partijen werden
verstrekt, volkomen overeenstemmen.

Om de zekerheid van de markt te verhogen en de risico's te beperken waaraan
de marktpartijen en met name de Primary Dealers zich blootstellen, biedt het
clearingstelsel de deelnemers tevens de mogelijkheid van een stelsel van automa-
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tische uitlening van effecten gebruik te maken. Dat stelsel werkt volgens het
« pool principe », waarbij gezamenlijk effecten ter beschikking worden gesteld
van de deelnemers die er nodig hebben om hun transacties te vereffenen. De
leningen behoeven dus geen directe tussenkomst van de uitleners en de leners,
maar worden bij de vereffening van de dagoperaties automatisch en anoniem
door het systeem zelf gegenereerd. Om aan dit collectieve stelsel van uitlening
deel te nemen, moeten de deelnemers een speciale overeenkomst afsluiten; om
effecten te kunnen lenen, dienen ze bovendien vooraf een pand samen te stellen.

Een efficiënt werkende secundaire markt vereist ten slotte ook voldoende rechts-
zekerheid en een aangepaste fiscale regeling voor de verschillende transacties die
er plaatsvinden. In dat opzicht voorziet de nieuwe wet betreffende de markt van
de effecten van de overheidsschuld en het monetaire-beleidsinstrumentarium in
een juridische regeling voor de cessies-retrocessies, in de opheffing van de
beursbelasting voor de transacties betreffende schatkistcertificaten en lineaire
obligaties en in een aangepaste behandeling, in het vlak van de inkomstenbelas-
ting, van leningen en cessies-retrocessies van die effecten.

7.2 HERVORMING VAN DE MONETAIRE-BELEIDSINSTRUMENTEN

De geldmarkthervorming doet in geen enkelopzicht afbreuk aan de finale en
intermediaire doelstellingen van het monetaire beleid. Integendeel, meer nog dan
voorheen vormen prijs- en wisselkoersstabiliteit de prioritaire uitgangspunten van
het beleid van de Bank. In de nieuw gecreëerde omgeving zal de Bank bovendien
over een grotere beleidsautonomie beschikken, doordat de respectieve verant-
woordelijkheden inzake monetair beleid en begrotingspolitiek duidelijker zijn afqe-
bakend.

Om op korte en middellange termijn wisselkoersstabiliteit tot stand te brengen,
zal het beleid zich ook in de toekomst op het bijsturen van de sterk rentegevoelige
kapitaalstromen van en naar het buitenland blijven toespitsen, en wel zodanig dat
op de valutamarkt een globaal evenwicht tussen vraag en aanbod wordt gehand-
haafd. Daartoe is vereist dat de Bank een voldoend soepel rentebeleid kan blijven
voeren, om ervoor te zorgen dat het binnenlandse rentebeloop zich op adequate
wijze aanpast aan de veranderingen in de buitenlandse rente en aan eventuele
wijzigingen van de relatieve wisselkoersverwachtingen.

Wat wel fundamenteel verandert, is de manier waarop de Bank dat rentebeleid
in praktijk brengt. In plaats van in overleg met de Minister van Financiën
discretionair de belangrijkste geldmarkttarieven - namelijk die van de schatkist-
certificaten - vast te stellen, zal zij voortaan indirect op de markttarieven
trachten in te werken, hetzij door de omvang en de voorwaarden te bepalen
waartegen de geldmarktpartijen op haar liquiditeitsbijstand een beroep kunnen
doen, hetzij door zelf via openmarkttransacties rechtstreeks op de geldmarkt te
interven iëren.

Opdat die nieuwe vormen van geldmarktregulering doeltreffend zouden zijn, is
uiteraard vereist dat geen enkele betrokken partij zich aan de discipline van de
markt kan onttrekken door zich onbeperkt en tegen een voorkeurtarief bij de Bank
te financieren. De Staat zal daarom voortaan bij de Bank nog sleerits over een
beperkte kredietlijn van fr. 15 miljard kunnen beschikken, die uitsluitend bestemd
is om het dagelijkse kasbeheer van de Schatkist te vergemakkelijken. In dezelfde
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gedachtengang regelt een nieuwe overeenkomst tussen de Minister van Financiën
en de Bank de procedure volgens ,«elke de Bank van alle voorgenomen valutale-
ningen van de Staat in kennis dient te worden gesteld, alsmede het overleg met
de Minister van Financiën waartoe de Bank kan verzoeken indien zij oordeelt dat
die leningen de doeltreffendheid van het monetaire en het wisselkoersbeleid in
het gedrang dreigen te brengen.

Door het geheel van deze hervormingen wordt de wijze van monetaire-beleidsvoe-
ring in België in overeenstemming gebracht met die welke thans door de toonaan-
gevende centrale banken van de Europese Gemeenschap en van de voornaamste
westerse industrielanden wordt toegepast. Daarmee is tevens een belangrijke stap
gezet die de toekomstige integratie van de Bank in het Europese Stelsel van
Centrale Banken mogelijk moet maken. Bovendien wordt de monetaire financie-
ring van de overheid strikt beperkt, wat in de lijn ligt van de door de Europese
Raad geformuleerde voorwaarden voor het van start gaan van de tweede fase
tot verwezenlijking van de Europese Economische en Monetaire Unie, die o.m.
het volledige verbod van dergelijke financieringsmechanismen behelzen.

De nieuwe monetaire-beleidsinstrumenten kunnen in een drietal categorieën wor-
den ondergebracht.

In de eerste plaats wordt het in maart 1989 ingevoerde stelsel van periodieke
aanbestedingen van kredieten, op een aantal technische aanpassingen na, voort-
gezet. In de nieuwe beleidsomgeving krijgt dit instrument echter een veel belang-
rijkere rol toegemeten. In normale omstandigheden zal de Bank van die tender-
inschrijvingen immers gebruik maken om de algemene oriëntatie van haar rente-
beleid aan te geven. Het is tevens het instrument waarmee de Bank aan de
financiële instellingen op een meer structurele wijze een basisbedrag aan liquiditei-
ten zal verstrekken.

Tussen twee aanbestedingen in kan de Bank zo nodig dagelijks corrigerend
optreden door middel van een hele waaier van interventietechnieken, die echter
alle gekenmerkt worden door het feit dat de Bank direct en volkomen marktcon-
form intervenieert in geheel zelfstandige, los van de centrale bank functionerende
marktsegmenten. Vandaar dat die interventies doorgaans « openmarkttransac-
ties » worden genoemd.

In principe zouden die twee types van instrumenten moeten volstaan om het
rentebeleid gestalte te geven. In normale omstandigheden zal de Bank er door
haar dagelijkse geldmarktinterventies tevens trachten voor te zorgen dat de
geldmarkt bij de nagestreefde rentestand globaal zoveel mogelijk in evenwicht is.
In de praktijk echter zal de gezamenlijke nettopositie van de geldmarktpartijen
slechts uitzonderlijk exact op nul uitkomen, en dan nog zullen er bij het afsluiten
van een bankdag steeds financiële instellingen zijn die met individuele kastekorten
of -overschotten worden geconfronteerd. Om dat op te vangen, werd een
specifiek verrekenmechanisme voor eindedagsaldi uitgewerkt.

Zoals gezegd vormen de wekelijks door de Bank georganiseerde aanbestedingen
van kredieten de spil van het nieuwe beleidsinstrumentarium.

Die aanbestedingen staan open voor alle ingezeten kredietinstellingen. In beginsel
vinden zij elke maandag plaats en worden de toegewezen kredieten twee dagen
later, 's woensdags dus, ter beschikking van de betrokken kredietinstellingen
gesteld.
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Openmarkt-
transacties

Via een eerste reeks tenderinschrijvingen verstrekt de Bank kredieten tegen
rentetarieven die op de markttarieven zijn afgestemd. Die kredieten kunnen naar
keuze van de deelnemers door een onderpand van overheidseffecten of door een
cessie-retrocessie van handelspapier worden gedekt. Een tweede reeks tender-
inschrijvingen is uitsluitend bestemd voor cessies-retrocessies van handelspapier,
waarvoor de Bank aangepaste tarieven hanteert om rekening te houden met de
specifieke kosten die aan het gebruik van handelseffecten verbonden zijn.

De looptijd van beide kredietsoorten is thans tot een week beperkt. De Bank kan
eventueel beslissen ook voor langere looptijden kredieten toe te wijzen.

In beginsel verlopen die aanbestedingen volgens een techniek die als de « Hol-
landse rentetender » bekend staat. Daarbij dienen de gegadigde kredietinstellin-
gen naast de gewenste kredietbedragen ook de rentetarieven te vermelden die
ze daarvoor willen betalen. Op basis van de ingediende offertes stelt de Bank
vervolgens een onderste limietrente vast. Offertes tegen lagere rentetarieven
vallen af. Alle aangenomen offertes daarentegen worden, ongeacht de door de
deelnemende instellingen geboden rentetarieven, tegen de door de Bank vastge-
stelde limietrente toegewezen. Wel kan de Bank eventueel beslissen de offertes
die tegen de limietrente zelf werden ingediend, naar evenredigheid te vermin-
deren.

De Bank heeft voor deze aanbestedingsprocedure gekozen op grond van de
overweging dat de rente-uitkomst van de toewijzingen voor de marktpartijen zo
duidelijk en ondubbelzinnig mogelijk dient te zijn. Toewijzingen tegen meervoudi-
ge rentetarieven, zoals bij de aanbestedingen van schatkistcertificaten bijvoor-
beeld, lijken daarvoor minder geschikt. Dit neemt niet weg dat de Bank zich het
recht voorbehoudt om op welk moment ook op andere toewijzingstechnieken
over te schakelen.

Zo zou zij bijvoorbeeld het gebruik van zogenaamde « hoeveelheidstenders »
kunnen overwegen. In dat geval maakt de Bank vooraf de rentevoet bekend
waartegen zij haar kredieten wenst te verstrekken en hoeven de financiële
instellingen alleen offertes voor de gewenste kredietbedragen in te dienen. Is het
gezamenlijke bedrag van de offertes groter dan de Bank op grond van haar eigen
geldmarktprognoses wenselijk acht, dan kan zij bij de toewijzing een bepaalde
verdeelsleutel hanteren.

Om de Bank in staat te stellen actief en doeltreffend op de verschillende
marktsegmenten te opereren, werden op grond van artikel 14 van de wet van
2 januari 1991 de nodige aanpassingen aangebracht in artikel 11 van de organieke
wet van de Nationale Bank, dat de financiële transacties omschrijft die de Bank
ter uitvoering van haar opdrachten in het vlak van het monetaire en het wissel-
koersbeleid mag verrichten. Krachtens die nieuwe bepalingen kan de Bank voor-
taan een ruime waaier van interventietechnieken hanteren: het aan- en verkopen
van effecten op de markt, zowel à contant als op termijn, het verrichten van
cessies-retrocessies van allerhande effecten, het vormen en opnemen van inter-
bancaire deposito's, het afsluiten van valutaswaptransacties, enz.

Die instrumenten zal de Bank hoofdzakelijk aanwenden voor de dagelijkse « fine-
tuning» van haar geldmarktbeleid, die twee verschillende oogmerken kan hebben
en twee richtingen kan uitgaan.

In de eerste plaats kunnen die instrumenten worden ingezet om « sturende»
interventies te verrichten, die erop gericht zijn het rentebeloop in de een of
andere richting bij te sturen. In dat geval zal de Bank, door « in de markt » te
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komen, de vigerende vraag- en aanbodverhoudingen trachten te beïnvloeden om
zo een bepaald rente-effect uit te lokken. Om de geldmarktrente op te drijven,
kan zij bijvoorbeeld uit haar eigen portefeuille effecten verkopen tegen betaling
van contant geld. Op de geldmarkt zijn dan minder liquide middelen beschikbaar.
Die liquiditeitsverkrapping zal de geldmarktpartijen er vervolgens toe aanzetten
hogere rentepercentages te bieden om te trachten het ontbrekende bedrag elders,
bijvoorbeeld in het buitenland, aan te trekken. Slagen zij daarin, dan wordt het
evenwicht op de geldmarkt spontaan hersteld, zij het bij een hogere rentestand.
Slagen zij daar niet of maar gedeeltelijk in, dan zullen bepaalde geldmarktpartijen
aan het einde van de dag genoodzaakt zijn op aanvullende liquiditeitssteun van
de Bank een beroep te doen. Zij zullen daarvoor echter een rentevergoeding
moeten betalen die hoger ligt dan de marktrente, wat op zijn beurt een aanspo-
ring kan zijn om alsnog op de geldmarkt zelf naar een voordeliger financiering
uit te kijken.

Omgekeerd kan de Bank door het afsluiten van transacties die een liquiditeitsver-
ruimende invloed op de geldmarkt uitoefenen, het rentebeloop in neerwaartse
richting pogen bij te sturen.

Een tweede en even belangrijke beweegreden om direct op de markt te interve-
niëren, is hierin gelegen dat autonome, verstorende invloeden vanuit de geld-
markt zelf zoveel mogelijk dienen te worden bestreden. In tegenstelling tot de
sturende interventies, zijn dergelijke « neutraliserende» operaties er juist op
gericht een redelijk gelijkmatig beloop van de kasposities van de financiële
instellingen te verkrijgen. Daartoe zal de Bank toevallige of seizoengebonden
onevenwichtigheden op dé geldmarkt en hun renteverstorende uitwerking zoveel
mogelijk trachten te compenseren. In beginsel mag men ervan uitgaan dat de
Bank bijvoorbeeld neutraliserend zaloptreden t.a.v. het liquiditeitsverkrappende
of -verruimende effect dat uitgaat van een plotselinge stijging of daling van de
bankbiljettencirculatie of van toevallige fluctuaties in de vraag naar en het aanbod
van vreemde valuta's.

Voor beide types van fine-tuning interventies heeft de Bank verschillende technie-
ken ter beschikking. De ervaring zal moeten uitwijzen welke technieken op welke
marktsegmenten en in welke omstandigheden de beste resultaten opleveren.

Afgaande op de ervaring van andere centrale banken, kan daarbij in de eerste
plaats worden gedacht aan cessies-retrocessies van effecten of « repurchase
agreements », afgekort ook wel « repo's » genoemd. Dit zijn contante aan- of
verkopen van effecten, gecombineerd met gelijktijdige en met dezelfde tegenpartij
afgesloten tegengestelde transacties op termijn. Hoewel het vanuit technisch
oogpunt om een zelfde type van transactie gaat, dient een duidelijk onderscheid
te worden gemaakt tussen deze repo's en de cessies-retrocessies waarvan de
Bank bij haar periodieke aanbestedingen van kredieten gebruik maakt. In tegen-
stelling met klassieke openmarkttransacties in de vorm van een loutere aan- of
verkoop van effecten, oefenen dergelijke repo's geen directe invloed uit op de
koersen of het rendement van de onderliggende effecten. In feite kunnen ze met
vaste voorschotten worden geassimileerd, waarbij de looptijd van de effecten die
als waarborg dienen, geen enkele rol speelt.

« Outright» transacties, zoals de rechtstreekse aan- of verkopen van effecten,
sorteren een zelfde liquiditeitseffect als de contante poot van repo's. maar in
tegenstelling tot deze laatste zijn ze niet zelf-liquiderend en oefenen ze een directe
invloed op de koersen en de rentetarieven van de verhandelde effecten uit. In
bepaalde gevallen echter kan zo'n rechtstreeks rente-effect vanuit beleidsoogpunt
juist gewenst zijn, bijvoorbeeld als de Bank veeleer de rentestructuur dan het
algemene rentepeil wenst te beïnvloeden.
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Verrekening van
eindedagsaldi

Een andere mogelijke interventietechniek is de valutaswap. In feite komt dit type
van transactie op een repo van vreemde valuta's neer. Valutaswaps stellen de
Bank bovendien in staat haar valutareserves aan te wenden ter regulering van
de binnenlandse geldmarkt, zonder dat die operaties met het wisselkoersbeleid
interfereren. Net als repurchase agreements met betrekking tot effecten hebben
valutaswaps immers geen rechtstreeks effect op de koersen van de onderliggende
activa, in dit geval dus de wisselkoers van de Belgische frank.

Om dergelijke openmarktoperaties mogelijk te maken, dienden op het actief van
de balans van de Bank uiteraard de nodige middelen te worden vrijgemaakt.
Daartoe zijn haar activa in Belgische franken die de vorm aannamen van directe
en indirecte voorschotten aan de Staat omgezet in hetzij vrij verhandelbare en
tegen marktvoorwaarden rentende effecten, hetzij vorderingen op de financiële
instellingen. Op grond van het nieuwe artikel 11 van de organieke wet kan de
Bank voortaan ook naar eigen inzicht alle schuldbewijzen verwerven, ongeacht
de emittent en ongeacht de termijn, mits die effecten in de notering van een
effectenbeurs zijn opgenomen of daadwerkelijk op de geld- en kapitaalmarkt
worden verhandeld. De effecten waarmee de Bank openmarkttransacties kan
verrichten, mogen bijgevolg louter financiële effecten zijn, zoals schatkistcertifica-
ten en obligaties, maar ook « commercial paper », depositocertificaten en andere
geldmarktinstrumenten, mits die waarden op een voldoend liquide markt kunnen
worden verhandeld.

De in hetzelfde artikel 11 omschreven bevoegdheid om bij kredietinstellingen en
bij het HWI deposito's te vormen of om zelf rentegevende deposito's aan te
trekken, biedt de Bank bovendien de gelegenheid actief op de interbankenmarkt
te opereren.

Ten slotte zij nog vermeld dat de beperkingen die artikel 13 van de organieke
wet oplegt t.a. v. de kredietverlening aan de Belgische en Luxemburgse overheid,'
niet van toepassing zijn op de overheidseffecten die de Bank verwerft naar
aanleiding van haar interventies op de geld- en kapitaalmarkt. Dergelijke effecten
vertegenwoordigen weliswaar een vordering op de overheid, maar op het ogen-
blik dat de Bank zulke reeds in omloop zijnde effecten op de markt zelf aankoopt,
gaat die transactie niet met een kredietverstrekking aan de overheid gepaard,
maar met een liquiditeitscreatie ten behoeve van haar directe tegenpartij op de
geld- of kapitaalmarkt. Dergelijke transacties kunnen dan ook niet als een vorm
van monetaire financiering van de overheid worden aangemerkt.

In de nieuwe beleidsomgeving is er geen plaats meer voor traditionele vormen
van kredietverstrekking door de Bank, zoals de rechtstreekse herdiscontering van
handelspapier met aanrekening op geïndividualiseerde herdiscontoplafonds of de
toekenning van voorschotten in rekening-courant binnen een quotaregeling. Het
moet overigens gezegd dat die kredietvormen in het recente verleden reeds veel
aan belang hadden ingeboet. Voor de financiële sector heeft de stopzetting ervan
dan ook nauwelijks repercussies gehad. Een aantal specifieke kredietfaciliteiten
waarvoor speciale tarieven golden, zoals de herdiscontering van Creditexportpa-
pier en van gecertificeerde handelswissels m.b.t. de uitvoer naar landen buiten
de EEG, zullen geleidelijk uitdoven, naarmate de betreffende effecten hun verval-
dag bereiken.

In het nieuwe stelsel worden de instrumenten ter regulering van de liquiditeit op
de geldmarkt aangevuld met een nieuwe regeling voor de verrekenir-q van de
residuele kastekorten en -overschotten waarmee de verschillende :;Jeldmarkt-
partijen aan het einde van een bankdag kunnen worden geconfronteerd. Dit
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mechanisme vervangt de vroegere gewaarborgde daggeldmarkt, waar de finan-
ciële instellingen, dank zij het marktregulerend optreden van het HWI en het
Rentenfonds, na het afsluiten van de Verrekenkamer hun eindedagsaldi konden
uitwisselen.

Voor de dekking van hun residuele tekorten kunnen de Belgische en Luxemburg-
se financiële instellingen voortaan een beroep doen op voorschotten in rekening
courant van de Bank. Zij kregen daartoe zeer ruime individuele kredietlijnen
toegekend.

Het gezamenlijke bedrag van die kredietlijnen werd op fr.200 miljard vastgesteld.
Voor de verdeling ervan tussen de financiële instellingen is een voorlopige
regeling uitgewerkt, die voor een periode van ongeveer een jaar geldt. De in
aanmerking genomen verdeelsleutel houdt rekening met twee parameters, name-
lijk enerzijds het aandeel van elke instelling in het uitstaande bedrag van de bij
de niet-bancaire cliënteel aangetrokken middelen in franken - waartoe ook het
nettobedrag van de interbancaire deposito's van niet-BLEU-ingezetenen wordt
gerekend - en anderzijds haar aandeel in de gezamenlijke geldmarktactiva in
nationale munt, gevormd door de portefeuille overheidspapier, de daggeldtegoe-
den, de vorderingen op bankiers en de « straight loans ». Die tweede parameter
geldt als een voorlopige indicatie voor de liquiditeitsrisico's die de financiële
instellingen lopen wegens hun trading activiteiten op de markt van schatkist-
papier.

Gelet op de belangrijke rol die de Primary Dealers in de geldmarkthervorming
spelen, werd 40 pct. of fr. 80 miljard van het totale ter beschikking staande
bedrag vooraf voor hen gereserveerd. De ene helft daarvan is in gelijke delen
verdeeld, de andere helft volgens de bovenstaande verdeelsleutel. Het restant,
namelijk fr.120 miljard, is volgens dezelfde sleutelover alle kredietinstellingen,
met inbegrip van de Primary Dealers, verdeeld.

Binnen de aldus vastgestelde kredietlijnen kan iedere financiële instelling door de
samenstelling van een pand naar eigen goeddunken het bruikbare bedrag van de
eigenlijke kredietopening bepalen. Dit pand kan op elk moment worden verhoogd
of verlaagd. Het dient te bestaan uit effecten in Belgische of Luxemburgse
franken die effectief op de beurs of op de geld- en kapitaalmarkt worden
verhandeld en die zijn uitgegeven of gewaarborgd door de Belgische of Luxem-
burgse overheid, of die zijn uitgegeven door internationale financiële instellingen
waarbij België of Luxemburg zijn aangesloten. De mogelijkheid om ook andere
categorieën van effecten in onderpand te geven, is in studie.

Deze eindedagkredieten kunnen worden opgenomen in de vorm van voorschotten
in rekening-courant, waarbij de verschuldigde interesten dagelijks betaalbaar wor-
den gesteld. Het rentetarief van die voorschotten wordt vooruit door de Bank
bekendgemaakt en kan zo nodig dagelijks worden aangepast. De Bank rekent op
haar voorschotten een rente aan die boven het gangbare markttarief ligt; als
referentiepunt voor dat markttarief geldt in de regel de rentevoet van de jongste
wekelijkse aanbesteding van de Bank, die voor alle kredietdragers openstaat.
Gelet op de specifieke liquiditeitsrisico's die aan de activiteiten van de Primary
Dealers verbonden zijn, is op een gedeelte van hun kredietopnemingen die
rente-opslag niet van toepassing en wordt slechts het door de Bank in aanmer-
king genomen markttarief aangerekend. Die voordeelregeling is voor alle Primary
Dealers samen beperkt tot een bedrag van fr. 5 miljard dat in gelijke delen werd
verdeeld en geen aanleiding geeft tot aanrekening op hun kredietlijnen in het
algemene stelsel.
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00k de individuele kasoverschotten waarover de financiële instellingen na het
afsluiten van de Verrekenkamer nog zouden beschikken, kunnen in het nieuwe
vereffeningssysteem rentedragend worden uitgezet, maar tegen een tarief dat
onder de gangbare markttarieven ligt. Die deposito's kunnen echter niet recht-
streeks bij de Bank worden gevormd, maar worden door het HWIopgenomen,
dat ze op zijn beurt gegroepeerd bij de Bank uitzet. Ook hier geldt dat de Primary
Dealers een deel van hun residuele kasoverschotten tegen marktvoorwaarden
kunnen uitzetten. Voor die faciliteit zijn dezelfde individuele plafonds van toepas-
sing als voor de dekking van hun eindedagtekorten tegen markttarief.

Een dergelijk systeem voor de verrekening van de saldi aan het einde 'van de dag
biedt vanuit verschillende oogpunten voordelen.

Het bovenste en het onderste tarief voor de verrekening van eindedagsaldi
bakenen als het ware een band af waarbinnen de overige markttarieven vrij
kunnen fluctueren. Die twee geadministreerde rentetarieven krijgen dus ook
vanuit het oogpunt van het monetaire beleid een heel precieze betekenis.

De Bank komt daarmee ook zoveel mogelijk tegemoet aan de problematiek van
het kasbeheer van de financiële instellingen: er wordt in een rendabele aanwen-
ding van hun residuele overschotten voorzien, terwijl ze hun residuele tekorten
kunnen financieren tegen voorwaarden die niet al te zeer van de marktvoorwaar-
den afwijken en in het geval van de Primary Dealers daar voor een deel zelfs
mee samenvallen.

Het feit dat voor zowel residuele overschotten als tekorten van de marktvoor-
waarden wordt afgeweken, zou ten slotte alle betrokken marktpartijen ertoe
moeten aansporen hun verwachte saldi reeds in de loop van de dag op de
geldmarkt zelf onderling te verhandelen. Dit zou aan de efficiënte werking en het
activiteitsvolume van de verschillende marktsegmenten, en met name van de
secundaire markt voor schatkistpapier, alleen maar ten goede komen. In dezelfde
zin vormt dit stelsel een noodzakelijke aanvulling die de doeltreffendheid van de
overige instrumenten van het geldmarktbeleid verhoogt.
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STATISTISCHE BIJLAGE





TABEL I - OVERZICHT VAN DE ONTWIKKELINGEN IN ENKELE EEG-LANDEN

België Duitsland Frankrijk Italië Verenigd Koninkrijk Spanje Nederland

1989 1990 r 1989 1990 1989 1990 1989 1990 1989 1990 1989 1990 1989 1990

Bestedingen tegen vaste prijzen (bijdragen in procenten aan de groei van het BNP of het BBP ,)

Particuliere consumptie ................. 2,5 2,6 1,0 2,9° 1,9 1,9 2A 1,9 2,5 1,6 3,5 2A 1,8 2,3
Overheidsu itgaven ..................... -aA -0,1 0,6° 0,5 0,6 0,2 OA 0,5 OA 0,8 0,6 0,1 0,1
Particuliere investeringen ............... 2,9 1,1 1,8 0,7° 0,8 0,3 0,8 0,9 0,2 -1,0 3,7 2,3 1,8 0,9

waarvan vorming van vast kapitaal (niet-
woongebouwen) ............ . 1,9 1,2 1,1 1,2° 0,9 0,6 0,9 0,6 0,8 0,1 n. n. n. n .

Totaal van de binnenlandse bestedingen .. 5,1 3,7 2,7 4,2° 3,2 2,8 3A 3,2 3,2 t.o 8,0 5,3 3,7 3,3
Uitvoer van goederen en diensten ....... 6,2 3A 3,9 3,2° 2,6 1,2 2,3 lA 1,2 1,9 1,1 0,8 3,9 3,1
Invoer van goederen en diensten . . . . . . . -7,2 -3,3 -2,7 -3,3° -2,1 -1,5 -2,6 -1,8 -2,2 -1,3 -4,1 -2,5 -3,5 -3,5
Saldo t.o.v. het buitenland . . . . . . . . . . . . . -1,1 0,1 1,2 -0,1° 0,5 -0,3 -0,3 -aA -1,0 0,6 -3,0 -1,7 OA -aA
BNP ........................ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,0 3,7 3,9 4,2° 3,6 2,5 3,2 2,6 2,2 1,6 5,1 3,5 4,1 3,0

Inflatie (veranderingspercenrages too. v, het voorgaande jaar)

Indexcijfer van de consumptieprijzen 0 0 • 0 0 3,1 3,5 2,8 2,7° 3,5 3A 6,3 6,5 7,8 9A 6,8 6,7 1,1 2,5

Werkloosheid (procenten van de burgerlijke beroepsbevolking)

Aantal werklozen (EEG-gegevens) . . . . . . . 8,5 8,1 5,5 5,1° 9A 9,0 10,7 9:7 7,0 6A 17,1 16,1 8,7 8,2

Overheidsfinanciën (procenten van het BNP of het BBP ,)

Netto financieringsbehoefte (-) of -ver-
mogen (+) van de overheid 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -6,62 -5,62 0,2 -3,1 -1,5 -1,2 -10,2 -10,0 0,9 0,1 -2,6 -3,2 -5,2 -5,5

Betalingsbalans

Saldo van het lopende verkeer ......... 2,23 2,13 4,6 3,3°° -aA -0,7 -1,2 -1,2 -3,7 -3,1 -2,9 -3A 3,6 3A

Bronnen· NIS. MEZ, NBB (Belgiël; OESO, EEG (overige landenl.

, Voor Duitsland en Belgiê betreffen de gegevens het BNP en voor de overige landen het BBP.- 2 Exclusief kredietverlening en participaties.

CO 3 Gegevens over de BLEU.



TABEL Il - QUOTA'S BIJ HET INTERNATIONALE MONETAIRE FONDS

Duitsland
Frankrijk
Verenigd Koninkrijk .
Italië
Nederland .
België .
Spanje .
Denemarken .
Griekenland .
Portugal
Ierland .
Luxemburg .

Totaal voor de EEG

Verenigde Staten .

Japan .

Canada

Overige OESO-landen

Totaal voor de OESO

OPEC

Oosteuropese landen .

Overige landen .

Eindtotaal .

p.m. Groep waarvan België deel uit-
maakt (België, Oostenrijk, Tsje-
choslowakije, Hongarije, Turkije,
Luxemburg) .

Miljoenen SOR

Achtste herziening 1

5.403,7
4.482,8
6.194,0
2.909,1
2.264,8
2.080,4
1.286,0

711,0
399,9
376,6
343,4
77,0

26.528,7

17.918,3

4.223,3

2.941,0

5.108,4

56.719,7

9.912,5

3.247,1

21.223,3

91.102,6

4.482,8

Procenten
van het totaal

5,93
4,92
6,80
3,19
2,49
2,28
1,41
0,78
0,44
0,41
0,38
0,08

29,12

19,67

4,64

3,23

5,60

62,26

10,88

3,56

23,30

100,00

4,92

Milioenen SOR

Negende herziening 2

8.241,5
7.414,6
7.414,6
4.590,7
3.444,2
3.102,3
1.935,4
1.069,9

587,6
557,6
525,0
135,5

39.018,9

26.526,8

8.241,5

4.320,3

7.617,5

85.725,0

15.443,7

4.727,6

30.729,9

136.626,2

6.669,9

Procenten
van het totaal

6,03
5,43
5,43
3,36
2,52
2,27
1,42
0,78
0,43
0,41
0,38
0,10

28,56

19,42

6,03

3,16

5,58

62,75

11,30

3,46

22,49

100,00

4,88

1 15 in 1983 in werking getreden. Aangezien de lijst van de lidstaten van het IMF sindsdien enige wijzigingen heeft ondergaan, is de
quotaverdeling in de loop van de voorbije jaren niet onveranderd gebleven. De in de eerste twee kolommen van de tabel voorkomende
cijfers zijn die welke op 31 december 1990 van kracht waren.

2 Zal waarschijnlijk op hetzelfde moment in werking treden als het derde amendement van de statuten van het lM F, nI. in het voorjaar
van 1991.
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(veranderingspercentages t.o. v. het voorgaande jaar)

TABEL III - BNP EN BELANGRIJKSTE BESTEDINGSCATEGORIEEN TEGEN PRIJZEN VAN 1985

Particuliere consumptie .

Overheidsuitgaven

Overheidsconsumptie .

Overheidsi nvesteri ngen

Woongebouwen .

Brutovorming van vast kapitaal door de bedrijven .

Eenmanszaken .

Vennootschappen .

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

p.m. Netto-uitvoer van goederen en diensten? .

BBP

Saldo '.'ah de factorinkomens 2 ....•..•..•..•..•..••.

BNP .

1982

1,4
-2,9

-1,6
-9,1

-5,8
2,4

-5,9

3,7
-2,0

0,4

0,7
2,1

1,2

0,9

0,8

1,5
-0,7

0,8

1983

-1,6
-1,4

-8,1

-1,6
-4,2

-1,0
-4,6
-4,5

-0,7

-2,4
3,2

-0,2

-1,1

2,9

0,4
-0,1

0,4

1984

1,1
-1,5

0,1
-10,5

-0,4
7,0
1,4
7,8
1,8

1,1

2,2

5,7

3,6

6,0

-0,1

2,0
0,2
2,3

1985

2,0
0,4
2,4

-11,9

4,6
3,3

4,6
3,1
0,7

-1,3

0,6
1,3

0,9

1,0

0,3

0,8
-0,2

0,6

1986

2,6
0,9
1,8

-5,3

4,6
7,0

13,9
6,0
4,5

0,2

3,0
5,4

4,0

7,4

-1,3

1,6
0,3
2,0

1987

3,1
-0,1

0,8
-6,7

7,6
8,1

7,7
8,1

5,8

0,8

3,9

7,1

5,3

9,3

-1,6

2,3
0,2
2,6

1986

2,8

-0,3
-0,4

0,6

22,3
13,1

5,4
14,2

13,4

0,2
4,2

9,0
6,3

8,5

0,4

4,6
-0,1

4,5

1989

3,8

-2,0

-0,7
-12,4

18,9

16,3
2,3

18,3

13,6

0,2

5,0
7,6
6,1

8,7

-1,0

4,0
-0,1

4,0

1990 r

3,9
0,2
0,5

-2,0

7,0
9,0
8,1

9,1

7,5

-0,4

3,6
4,0
3,8

3,8

0,1

3,7

3,7

~-
Bron: NIS.

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

2 Bijdrage tot de groei van het BNP.



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

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

Particuliere consumptie .

Overheidsuitgaven

Overheidsconsumptie .

Overheidsinvesteringen .

Woongebouwen .

Brutovorming van vast kapitaal door de bedrijven ....

p.rn. Totale brutovorming van vast kapitaal' .

Totaal van de binnenlandse bestedingen .

Uitvoer van goederen en diensten .

Totaal van de finale bestedingen

Invoer van goederen en diensten

p.rn. Ruilvoet

BBP = BNP

1982

7,9

7,6

7,1

10,3

0,3

7,2

6A

7A

13,1

9,5

13,2

(-0,2)

7,1

1983

7,0

3,0

3,1

2,7

2,6

5,2

4,1

5,6

7,3

6,3

7,5

( -0,1)

5,5

1984

6,0

4,5

4,6

4,3

4,6

4,0

4,2

5A

S,O

6,5

7,9

(. ..)

5A

1985

6,0

4,5

4,6

3,9

5,3

3,3

3,S

5,6

2,9

4A

2,1

(O,S)

6,1

1986

0,7

1,7

2,0

-1.1

2,9

1.1

1,1

O,S

-S,2

-3,0

-12,2

(4,5)

3,7

1987

1,7

OA

0,5

-OA

4,1

0,0

0,9

1,5

-3,6

-0,7

-4,3

(0,7)

2,2

1986

1,3

1,3

1,2

2,2

2,6

i.a

2,2

lA

2,9

1,9

2,S

(0,1)

1,6

1989

3A

4,3

4,1

5,3

5,S

4,3

4,9

3,9

7,2

5,2

6,S

(OA)

4,5

1990 r

3,5

4,5

4,6

3,0

3,2

2,S

2,9

3,5

-1,1

1,5

-0,7

(-OA)

3,1

Bron: NIS.

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



(miljarden franken)

TABEL V - BNP EN BELANGRIJKSTE BESTEDINGSCATEGORIEEN TEGEN WERKELIJKE PRIJZEN

Particuliere consumptie .

Overheidsuitgaven .

Overheidsconsumptie .

Overheidsinvesteringen .

Woongebouwen

Brutovorming van vast kapitaal door de bedrijven .

Eenmanszaken .

Vennootschappen .

p.m. Totale brutovorming van vast kapitaal' .

Voorraadwijziging .

Totaal van de binnenlandse bestedingen .

Uitvoer van goederen en diensten .

Totaal van de finale bestedingen

Invoer van goederen en diensten

p.m. Netto-uitvoer van goederen en diensten .

BBP

Saldo van de factorinkomens .

BNP .

1981

2.398

845

697
149

139
357

50

307

645

-4
3.735

2.286

6.021

2.357

-71

3.664
-21

3.643

1982

2.623

883
734

149

131
392

50

342

672

8

4.037

2.640

6.677

2.694

-54

3.983
-48

3.935

1983

2.761

897

757
141

133
395

52

343

668

-26

4.161

2.924

7.084

2.864

4.221
-53

4.168

1984

2.959

924

792
131

138
439

55

384

709

19

4.479

3.337

7.816

3.277

60

4.539
-49

4.490

1985

3.198

969

849
120

152
469

60

409

741

-33

4.756

3.479

8.235

3.379

60 100

1986

3.303

994

881
1.13

164
507

69

439

784

-31

4.937

3.367

8.304

3.187

180

5.117
-49

5.068

1987

3.464

998

893
105

184
548

74

474

836

15

5.208

3.477

8.685

3.334

143

5.351
-40

5.311

1986

3.609
1.007

900
108

230
631

79

552

969

26

5.504

3.900

9.404

3.719

181

5.685
-47

5.637

1989

3.875
1.029

930
99

290
765

85

681

1.154

44

6.003

4.498

10.501

4.320

178

6.180
-58

6.122

1990 r

4.164
1.078

977
100

320
857

94
763

1.277

18

6.437

4.626

11.063

4.454

172

6.609
-59

6.550

....
~

Bron: NIS.

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

4.856
-63

4.793



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

TABEL VI - TOEGEVOEGDE WAARDE VAN DE VERSCHILLENDE BEDRIJFSTAKKEN TEGEN PRIJZEN VAN 1985~
oti;

Landbouw, bosbouwen visserij .

Industrie .
Extractieve nijverheid .
Elektriciteit, gas, water .
Verwerkende nijverheid .

waarvan
Niet-metaalhoudende mineralen .
Hout en meubelen .
Ijzer en staal .
Non-ferrometalen .
Metaalverwerkende nijverheid .
Papier, drukkerij. uitgeverij .
Chemie en rubber .
Textiel, kleding en schoeisel .
Voedingsmiddelen, dranken, tabak .

Bouwnijverheid .

Verhandelbare diensten .
waarvan
Groot- en kleinhandel
Verdeling van aardolieprodukten .
Financiële diensten .
Huur .
Vervoer en verkeer .
Andere diensten aan bedrijven .
Medische beroepen .
Horeca en diverse diensten aan gezinnen .

Niet-verhandelbare diensten .

BBP' .

1982

5,9
2,8
4,8

-5,3
4,3

2,0
-0,3

-18,1
-17,5

8,0
3,1

16,2
-6,1

4,5

-4,8

2,3

3,3
0,6
7,9
2,0

-104
2,7
4,0
3,7

-0,8

1,5

1983

-2,5

4,7
-6,3

5,1
5,0

1,8
-8,3
1104

-5,5
5,7
5,9

10,3
5,8
1,5

-5,1

-0,7

-2,5
-0,7
-6,7

2,0
-0,2

6,0
404

-0,6

-0,1

004

1984

904
1,7

-8,6
0,7
2,2

-404
11. 1

-0,6
12,2

2,2
2,3
9,6

-5,0
1,3

-3,6

304

0,1
1,5
8,5
2,1
6,6

16,6
3,1
104
0,7

2,0

1985

-104
0,8

-7,7
3,2
0,6

-11,5
2,9
3,5

32,5
504

-6,6
0,6

-2,6
-1,0

-0,1

1,2

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

-2,3
4,6

-0,3

1,8

0,8

1986

4,7
-104

-14,3
-1,8
-1,0

7,9
-6,0

1,2
4,1

-7,8
3,5

-2,7
7,3
1.1
304
3,2

1,7
1304
11,8

2,2
-6,0

8,7
0,3
1,6

1,5

1,6

1987

-7,9
2,8
2,1
7,8
2,0

8,6
2,1
204
2,5

-2,6
9,5
4,6
3,9
0,8

2,9
3,8

1,8
0,3

14,0
2,2
3,9
3,7
3,2
5,7

0,1

2,3

1988

6,6

5,2
-7,0

1,6
6,2

13,8
4,0

13,8
12,2
8,2
9,2
4,9
0,5

-004
1004
5,0

1.1
6,5

11,1
204
504

10,0
804
6,5

0,7

4,6

1989

004
4,3

-4,8
4,2
4,5

10,8
13,2

-2,8
8,2
4,2

10,9
-0,5
10,2

-1,0

704
5,0

3,5
-404

9,9
2,5
2,6

17,3
5,7
7,6

0,7

4,0

1990 r

-604
3,3

-8,3
3,7
304

1,9
3,9
6,9
3,8
4,6
4,5
204
6,3

-2,5

6,3

404

p.m.
Procenten

van het BBP
van 1989

(2,1)

(24,5)
(0,3)
(3,6)

(20,6)

(1,1)
(0,9)
(1.1 )
(0,5)
(504)
(1,5)
(2,5)
(1,7)
(4,01

(5,8)

(59,2)

3,9
8,5
3,0
204
5,3
4,9
4,1
5,2
1,6

3,7

(1404)
(4,7)
(6,2)
(5,5)
(7,5)
(5,6)
(2,8)
(7,8)

(12,8)

(100,01

Bron: NIS.

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



TABEL VII - INKOMENSREKENINGVAN DE VERSCHILLENDESECTORENTEGEN WERKELIJKE PRIJZEN

(miljarden franken)

1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 r

1. Particulieren
Primair bruto-inkomen ............................ 3.181 3.422 3.629 3.904 4.154 4.384 4.516 4.756 5.110 5.535

Arbeidsinkomen ................................ 2.601 2.755 2.896 3.075 3.234 3.421 3.513 3.694 3.919 4.169
Lonen en salarissen .......................... 2.158 2.288 2.395 2.543 2.672 2.814 2.881 2.995 3.153 3.367
Ondernemersinkomen van de zelfstandigen ..... 442 467 500 533 562 607 633 699 766 802

Inkomen uit vermogen .......................... 580 668 733 829 921 963 1.002 1.061 1.191 1.365
Lopende overdrachten ............................ -223 -282 -275 -368 -428 -458 -466 -477 -449 -539

Van en aan (- l de overheid .................... -207 -271 -266 -358 -421 -448 -462 -478 -450 -520
Ontvangen overdrachten ...................... 825 889 959 1.010 1.054 1.088 1.140 1.164 1.231 1.291

Sociale uitkeringen ......................... 735 798 867 907 943 977 1.022 1.038 1.093 1.147
Overige overdrachten ....................... 90 92 93 103 111 111 118 126 137 144

Betaalde overdrachten ........................ -1.032 -1.161 -1.225 -1.368 -1.475 -1.536 -1.602 -1.642 -1.681 -1.811
Sociale bijdragen ........................... -465 -505 -558 -635 -699 -744 -792 -824 -859 -922
Directe belastingen ......................... -568 -655 -668 -733 -776 -792 -810 -818 -822 -889

Van en aan (- l het buitenland 1 ................ -15 -11 -9 -10 -8 -10 -4 2 2 -18
Beschikbaar inkomen ............................. 2.958 3.140 3.354 3.537 3.726 3.927 4.050 4.279 4.661 4.996
p.m. Tegen vaste prijzen (veranderingspercentages

t.O.V. het voorgaande jaar)? .................. (QAl (-1,8l (-1,1) (-0,9l (QAl (3,9l (1,8l (4,2l (5,7l (3,5l

2. Vennootschappen
Primair bruto-inkomen ............................ 326 397 445 517 608 705 749 816 924 936
Lopende overdrachten aan (- l de overige sectoren -88 -113 -115 -133 -148 -157 -164 -178 -182 -183
Beschikbaar inkomen ............................. 239 284 330 384 459 548 584 638 742 754

3. Overheid
Primair bruto-inkomen ............................ 136 116 94 69 31 -21 46 66 89 79
Lopende overdrachten van de overige sectoren' .... 266 350 347 463 550 584 594 602 573 664
Beschikbaar inkomen ............................. 402 466 440 532 581 563 640 668 662 743

4. Buitenland
Beschikbaar inkomen ............................. 44 45 44 37 26 30 37 53 58 57

5, BNP ............................................ 3.643 3.935 4.168 4.490 4.793 5.068 5.311 5.637 6.122 6.5qO

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 De gegevens zijn gedetleerd aan de hand van de detlator van de particuliere consumptie, die werd berekend zonder inachtneming van de statistische aanpassing.



""4 TABEL VIII - SYNTHESE VAN DE VERRICHTINGEN VAN DE GROTE SECTOREN VAN DE ECONOMIE TEGEN WERKELIJKE PRIJZEN 1

~
(miljarden franken)

1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1986 1989 1990 r

1. Particulieren

1.1 Beschikbaar inkomen .......................... 2.958 3.140 3.354 3.537 3.726 3.927 4.050 4.279 4.661 4.996
1.2 Consumptie ................................... 2.398 2.623 2.762 2.959 3.198 3.303 3.464 3.609 3.875 4.164
1.3 Brutobesparingen (1.1 - 1.21 ................... 560 517 592 578 528 624 586 670 787 832

p.m. Procenten van het beschikbare inkomen ... (18,9) (16,5) (17,7) (16,3) (14,2) (15,9) (14,5) (15,7) (16,9) (16,7)
1.4 Kapitaaloverdrachten 2 ......................... 6 1 ... 2 4 2 2 3 1 -3
1.5 Bruto kapitaalvorming ......................... 187 182 187 195 211 233 256 311 373 406
1.6 Netto financieringsvermogen (1.3 + 1.4 - 1.5) ... 379 337 406 385 321 392 331 363 415 423

p.m. Procenten van het beschikbare inkomen ... (12,8) (10,7) (12,1) (10,9) (8,6) (10,0) (8,2) (8,5) (8,9) (8,5)

2. Vennootschappen

2.1 Beschikbaar inkomen = brutobesparingen ........ 239 284 330 384 459 548 584 638 742 754
2.2 Kapitaaloverdrachten 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 25 26 21 25 23 14 25 26 20
2.3 Bruto kapitaalvorming ......................... 305 349 315 402 377 407 490 577 725 789
2.4 Netto financieringsbehoefte (-) of -vermogen

(2.1 + 2.2 - 2.3) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -34 -40 41 4 107 164 108 86 42 -15

3. Overheid

3.1 Beschikbaar inkomen .......................... 402 466 440 532 581 563 640 668 662 743
3.2 Consumptie .................................. 697 734 757 792 849 881 893 900 930 977
3.3 Brutobesparingen (3.1 - 3.2) ................... -294 -268 -317 -260 -268 -318 -253 -232 -268 -234
3.4 Kapitaaloverdrachten 2 ......................... -41 -31 -33 -30 -38 -32 -25 -38 -37 -31
3.5 Bruto kapitaalvorming ......................... 149 149 141 131 120 113 105 108 99 100
3.6 Netto financieringsbehoefte (-) (3.3 + 3.4 - 3.5) -484 -448 -490 -422 -426 -463 -383 -378 -405 -365

4. Geheel van de binnenlandse sectoren

4.1 Netto financieringsbehoefte (-) of -vermogen
(1.6 + 2.4 + 3.6) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -139 -152 -43 -33 3 93 57 71 52 42

-
Bron: NIS,

1 Exclusief 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 IX - VRAAG NAAR EN AANBOD VAN ARBEIDSPLAATSEN

(duizenden eenheden per 30 juni)

1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 r

1. Vraag naar arbeidsplaatsen (netto beroepsbevolking)
1.1 Bevolking op arbeidsleeftijd ' .............................. 6.273 6.290 6.321 6.345 6.360 6.369 6.378 6.382 6.380 6.374

Mannen ................................................. 3.260 3.281 3.310 3.332 3.344 3.349 3.355 3.357 3.357 3.355
Vrouwen ................................................ 3.013 3.009 3.011 3.013 3.016 3.020 3.024 3.025 3.024 3.019

1.2 Bruto beroepsbevolking 2 ..•..•........•..•..•............. 4.184 4.228 4.263 4.269 4.292 4.323 4.349 4.376 4.417 4.454
Mannen ................................................. 2.618 2.629 2.637 2.627 2.626 2.625 2.619 2.611 2.624 2.634
Vrouwen ................................................ 1.566 1.599 1.626 1.642 1.666 1.698 1.730 1.765 1.793 1.820

1.3 Vervroegde en tijdelijke uittredingen 3 ...................... 90 108 126 137 180 215 234 250 273 293
Mannen ................................................. 68 83 99 112 145 169 180 186 192 195
Vrouwen ................................................ 23 25 27 25 35 46 54 64 81 99

1.4 Netto beroepsbevolking (1.2 - 1.3) 4 ....................... 4.094 4.120 4.137 4.132 4.112 4.108 4.115 4.126 4.144 4.161
Mannen ................................................. 2.550 2.546 2.538 2.515 2.481 2.457 2.439 2.425 2.432 2.440
Vrouwen ................................................ 1.543 1.573 1.600 1.617 1.631 1.652 1.676 1.701 1.712 1.721

1.5 Netto activiteitsgraad (1.4 in procenten van 1.1) ............ (65,3) (65,5) (65,5) (65,1) (64,7) (64,5) (64,5) (64,7) (65,01 (65,3)
Mannen ................................................. (78,2) (77,6) (76,7) (75,5) (74,2) (73,4) (72,7) (72,3) (72,5) (72,7)
Vrouwen ................................................ (51,2) (52,3) (53,1) (53,7) (54,1) (54,7) (55,4) (56,2) (56,6) (57,0)

2. Aanbod van arbeidsplaatsen (werkgelegenheid)
2.1 Bedrijven

Privé-bedrijven ......................................... 2.671 2.618 2.592 2.583 2.596 2.607 2.631 2.683 2.743 2.781
Loontrekkers ........................................ 2.063 2.006 1.970 1.954 1.962 1.967 1.984 2.028 2.078 2.107
Zelfstandigen ........................................ 609 613 623 629 634 640 647 655 666 674

Overheidsbedrijven ..................................... 323 326 321 317 317 311 318 316 316 316
Totaal ................................................ 2.995 2.944 2.913 2.900 2.913 2.918 2.948 2.999 3.059 3.097
waarvan: Landbouw, bosbouwen visserij ............... 113 111 111 110 109 107 104 102 101 99

Industrie .................................... 934 902 882 873 858 844 823 809 821 830
Bouwnijverheid ............................... 259 236 218 204 203 204 204 212 225 233
Verhandelbare diensten ....................... 1.689 1.694 1.702 1.713 1.743 1.763 1.817 1.875 1.912 1.936

2.2 Overheid 5

Personeel in gewone overheidsdienst .................... 576 585 582 577 574 579 571 572 568 566
Speciale werkgelegenheidsprogramma's .................. 61 54 51 63 73 87 81 83 85 85
Totaal ................................................ 637 639 633 640 648 666 652 654 653 651

2.3 Grensarbeid (saldo) ...................................... 47 46 46 46 45 47 49 49 48 48
2.4 Eindtotaal ............................................... 3.678 3.629 3.592 3.586 3.606 3.631 3.649 3.702 3.760 3.796

Mannen ................................................. 2.373 2.325 2.285 2.265 2.262 2.259 2.248 2.256 2.283 2.297
Vrouwen ................................................ 1.306 1.305 1.308 1.321 1.344 1.371 1.401 1.446 1.478 1.499

3. Werkloosheid (1 - 2) 6 ....................................... 416 490 545 546 506 478 466 424 384 365
Mannen .................................................... 178 222 253 250 218 198 191 170 149 143
Vrouwen ................................................... 238 268 292 296 288 280 275 255 235 222

Bronnen . Mi.f'l'sterie van Arbeid en Tewerkstelling, RVA, NIS.
1 Mannp-;, 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, personen met volledige loopbaanonderbreking en personen met werkloosheidsonderbreking om sociale redenen of familie-omstandigheden.
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 speciale werkgelegenheidsprogramma's (door de overheid tewerkgestelde werklozen, bijzonder

~ tijdelijk kader, derde arbeidscircuit, gesubsidieer~e contractuelen en tewerkgestelde werklozen ter vervanging van personen met loopbaanonderbreking>'
'.J 6 Exclusief de oudere werklozen die krachtens het koninklijk besluit van 29 december 1984 niet meer als werkzoekenden worden beschouwd.



Energie-
produkten

Algemeen
indexcijfer
exclusief
energie-

produkten

Voedings-
middelen

Overige
produkten

Diensten Huurprijzen

TABEL X - CONSUMPTIEPRIJZEN

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

Algemeen
indexcijfer

Verdeling per categorie

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
1990 . . . . . . . . . . . . . . . . 3,5 6,8 3,1 3,7 2,6 3,2 3,2

Bron: MEZ.
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TABEL XI - ONTVANGSTEN, UITGAVEN EN NETTO FINANCIERINGSBEHOEFTE VAN DE OVERHEID 1

(miljarden franken)

1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 r

1. Ontvangsten ..................................... 1.689 1.912 2.009 2.204 2.359 2.435 2.551 2.635 2.754 2.946

Fiscale en parafiscale ontvangsten ............... 1.616 1.820 1.926 2.117 2.268 2.353 2.477 2.562 2.667 2.849
Directe belastingen ........................... 655 768 783 866 925 949 974 996 1.004 1.072
Indirecte belastingen .......................... 459 506 543 569 597 610 660 691 751 797
Sociale-zekerheidsbijdragen .................... 488 533 588 670 733 780 827 858 896 961
Kapitaalbelastingen ........................... 13 12 13 13 13 14 16 16 17 20

Niet-fiscale en niet-parafiscale ontvangsten ........ 73 93 83 87 92 82 74 73 87 97

2. Uitgaven ........................................ 2.173 2.361 2.498 2.626 2.785 2.898 2.933 3.012 3.159 3.312

Lopende uitgaven . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.970 2.168 2.313 2.452 2.614 2.739 2.788 2.850 3.006 3.161
Netto-uitgaven voor goederen en diensten ...... 655 692 713 746 799 827 833 833 854 891
Rentelasten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 285 362 391 442 511 570 562 573 639 695
Lopende overdrachten aan de particulieren ..... 854 922 995 1.050 1.095 1.131 1.182 1.206 1.275 1.337
Subsidies aan de bedrijven .................... 125 129 149 153 149 146 136 152 150 152
Lopende overdrachten aan het buitenland 2 ..... 50 62 64 60 61 65 75 87 87 86

Kapitaaluitgaven ................................ 203 192 186 174 171 158 145 162 153 151
Brutovorming van vast kapitaal ................ 149 149 141 131 120 113 105 108 99 100
Kapitaaloverdrachten 2 3 •••...........•..•.....• 54 43 45 43 51 46 40 54 54 51

3. Netto financieringsbehoefte (-) ................... -484 -448 -490 -422 -426 -463 -383 -378 -405 -365

p.rn. Kredietverleninq en participaties ................. 104 113 127 100 126 102 103 67 55 87
-
Bronnen: NIS, NBB.

1 Exclusief de kredietverlening en de participaties.

~
2 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.

3 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.



TABEL XII - NETTO FINANCIEEL TEKORT (-) OF OVERSCHOT (+) VAN DE SUBSECTOREN EN VAN DE
GEZAMENLIJKE OVERHEID

(miljarden franken)

Nationale overheid, Lokale Sociale Krediet- Totaal'
gemeenschappen en gewesten overheid zekerheid verlening en

participaties

Netto te Overiqe ê Totaal
financieren

saldo van de
Schatkist ê (9) ~

(c) ~ (c) + (d)
(al (b) (a) + (b) (dl (e) (fi + (e) + (f)

1982 . . . . . . . . . . . . . . . . -509 -73 -582 -27 29 113 -466

1983 . . . . . . . . . . . . . . . . -524 -64 -588 -27 13 127 -475

1984 ................ -504 -37 -540 -12 37 100 -415

1985 ................ -571 -41 -613 -10 50 126 -447

1986 ................ -556 -49 -605 -15 31 102 -487

1987 ................ -431 -100 -530 -1 19 103 -409

1988 ................ -434 -62 -495 -8 21 67 -415

1989 ................ -397 -86 -483 -34 28 55 -434

1990r ............... -394 -107 -501 -15 33 87 -396

Bron NBB. Voor nadere bijzonderheden in verband met de methodologie. zie Tijdschrift van de Nationale Bank van 8elgie, LXllle jaar-
gang, deel I, nf 5, mei 1988.

1 Het totale financiêle tekort verschilt van de netto financieringsbehoefte - in tabel XI gehanteerd begrip -. wat met name het gevolg
is van verschillen in de optekeningsdata van de verrichtingen naargelang van de twee invalshoeken. Ook onvolkomenheden in de
registratie van de gegevens geven aanleiding tot verschillen.

2 Berekend door het Ministerie van Financiên en gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.

3 Bedrag aan financiêle middelen die de nationale overheid, de gemeenschappen en de gewesten zich aanschaffen om het deel van hun
tekort te dekken dat niet in kolom (a) wordt opgetekend. Het betreft met name de verplichtingen die voortvloeien uit debudgetteringen
en vooruitfinancieringen of die de vorm van regularisatieleningen aannemen.
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TABEL XIII - NIEUWE VERPLICHTINGEN EN VORMING VAN FINANCIELE ACTIVA DOOR DE OVERHEID

(miljarden franken)

Nieuwe verplichtingen Vorming Saldo ?

van
financiële

In vreemde In Belgische franken Eindtotaal activa in
valuta's Belgische

Bij de Overige Totaal
franken 1

NBB3

Voor ten Voor meer
hoogste dan een
een jaar jaar lel =

Ibl + lel Ifi = Ihl =
lal Ibl (cl (dl + (dl (al + (el (gl (fi - (gl

1982 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 243 32 189 150 370 614 147 466
1983 .................. 134 7 98 386 491 625 150 475
1984 .................. 155 12 66 339 417 573 158 415
1985 .................. 35 -18 53 562 597 632 185 447
1986 .................. 62 27 286 235 548 610 123 487
1987 .................. 32 -82 217 384 519 552 143 409
1988 .................. 20 -21 37 495 512 531 116 415
1989 .................. 69 -40 278 202 439 508 74 434

Eerste tien maanden

1989 ................ 40 -58 379 125 446 487 29 458
19904 ............... -47 -46 249 336 539 492 125 367

Bron: NBB. Voor nadere bijzonderheden in verband met de methodologie, zie Tijdschrift van de Nationale Bank van Belgie. LXIII" jaar-
gang, deel I, n" 5, mei 1988.

1 Met inbegrip van de kredietverlening en de participaties.

2 Die kolom stemt overeen met het totale financiële tekort van de overheid (zie kolom (gl van tabel XII, met omgekeerd tekenl.

3 Veranderingen van de portefeuille Belgische overheidseffecten van de Nationale Bank van Belgiê, van het uitstaande bedrag schatkistcer-
tificaten dat het Rentenfonds via de bijzondere voorschotten van de Bank financiert en van de geconsolideerde vordering van de Bank
op de Staat.

4 Voorlopige gegevens, berekend op basis van nog onvolledige inlichtingen, die derhalve met de nodige omzichtigheid moeten worden
geïnterpreteerd.
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TABEL XIV - UITSTAANDE BEDRAGEN VAN DE NETTOSCHULDEN VAN DE OVERHEID

(einde periode, miljarden franken)

In vreemde
valuta's

In Belgische franken Eindtotaal

Financiële
activa in
Belgische
franken 1 Eindtotaal

NettoschuldenSchulden

Voor ten Voor meer Totaal

p.m.
Totaal

exclusief
de schuld
tegenover
het IMF3

hoogste
een [aar ?

dan een
jaar

la) Ibl Ici
Idl ~

(b) + Ici
lel ~

lal + Idl Ifi
Igi ~

(el - Ifi

1981 404 827 2.184 3.011 3.415 355 3.059 3.015

1982 683 1.055 2.334 3.389 4.072 390 3.682 3.631

1983 868 1.193 2.719 3.912 4.780 413 4.368 4.284

1984 Oude reeks 4 ..

Nieuwe reeks4

1.063
1.063

1.278
1.259

3.058
3.061

4.336
4.320

5.399
5.382

470 4.929
4.930

4.838
4.840452

1985 1.031 1.303 3.623 4.926 5.957 511 5.445 5.346

1986 1.048 1.601 3.858 5.459 6.507 533 5.974 5.889

1987 1.070 1.734 4.246 5.979 7.049 573 6.476 6.394

1988 1.108 1.752 4.741 6.493 7.600 622 6.979 6.895

1989 1.150 1.994 4.942 6.937 8.087 640 7.446 7.358

1990 Oktober' ..... 1.109 2.188 5.279 7.467 8.576 689 7.887 7.807

Bron: NBB. Voor nadere bijzonderheden in verband met de methodologie, zie Tijdschrift van de Nationale Bank van Betçië,
LXllle jaargang, deel I, nf 5, mei 1988.

1 Exclusief de kredietverlening en de participaties.

2 Met inbegrip van de portefeuille Belgische overheidseffecten van de Nationale Bank van Belgiê en het uitstaande bedrag schatkistcertifi-
eaten dat het Rentenfonds via de bijzondere voorschotten van de Bank financiert.

3 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.

4 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 Gemeentekrediet van Belgiê,
terwijl het bij de laatstgenoemde een vermeerdering betreft van het aantal kassen voor arbeidsongevallen waarvan de verrichtingen
worden opgetekend.
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TABEL XV - BETALINGSBALANS VAN DE BLEU

(saldi in miljarden franken)

Eerste
tien maanden

1. Lopend verkeer .

p.m. Lopend verkeer op kasbasis .

2. Kapitaalverkeer 1

-110

-125

-162

2.1. Kapitaalverkeer van de niet-financiële
privé-sector . . . . . . . . . . . . . - 104

Handelskredieten -15

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 .

-74
-108

34

-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

8
4 -5

-4 13
-96 -102

-111 -114
15 12

47
-20

67

-69

-5

5
-5

-6
-33

-281 -153 -87

1984

-3

-2
-86

1985

41

23

1986

139

144

1987

103

104

1988

134

122

1989 1990

141

147

-85 -185 .-52 -126 -172 -108

-13

23
16
7

42
19
23

-96

17
-17

34

-14

-73

-69
-39
-30

6

-la
2

-40

-18

-16
16

-32

38
8

30

-94

-98

5

-59
-32
-27

90
53
36

-94

8

50
42
8

29

-86 -146

-12 7

89
66
23

-76
-41 -111 -94

70 36 85

-60 -138 -210
-1 23

-31 -1
30 24

-93 -84
-107 -111

14 28

50
-19

69

-22
-45

-104

-87

-41
-81

40

-12
-108

96

38 -48
19 -78
19 31

-175 -162
-215 -185

40 23

51
-138

190

7

-60

-56
22

-78

-6

3

6

-11

46

-35

81

43
-259

303

-73

-41

-152

-26

22
36

-13

-9 39 -213
-120 -20

159 -193

-238 68

1989

120

115

n.

138

-243 -131 -154

-38 -22 67

-44
-46

2

-2
4

-40 -51

-32 -58

-8 7

-75
-65
-la
-7

-6
-4

-23
35

-58

-3

-14

-1

7

-19

25

-25
-55

29
-213
-210

-3

57
-182

239

-24
48

-72

-15
130

-145

n.

-92

-5
n.

n.

-9

7

-20

-3

-54

-66

12

54
69

-15

75
-5
80

44
26
18
24
23

73
-162

235

-87

-16

3

-22

-la
-123

113

-6 -5

4

-40

-7
-55

-2

-31 65

-41 50

11 15

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 Belçi«, LXlIIe jaargang,. deel Il, n' 4, okto-
ber 1988: Wijzigingen aan tabellX-5 « Verrichtingen met het buitenland, verrichtingen in buitenlandse valuta's van de ingezetenen mei' de Belgische en
Luxemburgse banken en termijnvalutatransacties ,I) van het gedeelte ('(Statistieken li van het Tijdschrift en LXIVe jaargang, deel Il, n" 2-3~ zuqustus-septern-
ber 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 XVI - LOPEND VERKEER OP TRANSACTIEBASIS

(sa/di in miljarden franken)

Eerste
tien maanden

1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1989 1990

1. Goederenverkeer

1.1 Goederenverkeer op kasbasis ......................... -93 -28 11 27 134 86 115 118 94 120
Uitvoer, invoer en loonwerk ........................ -110 -60 -12 20 106 57 94 95 77 80
Arbitrage ......................................... 17 32 23 7 28 29 20 23 17 40

1.2 Transacties die aanleiding gaven tot handelsvorderingen 15 24 -1 18 -5 -1 12 -7 5 n.

1.3 Goederenverkeer op transactiebasis (1.1+ 1.2) ........ . -78 -4 10 45 129 85 127 111 99 n.

2. Dienstenverkeer ......................................... 24 41 38 38 53 74 77 106 85 88
Vracht- en verzekeringskosten voor goederenvervoer en andere
vervoerkosten ........................................... 23 24 18 21 20 34 42 41 32 36
Reisverkeer ............................................. -28 -19 -17 -23 -32 -35 -44 -50 -47 -55
Inkomens uit beleggingen en investeringen ................ -10 -9 -4 -8 5 13 12 50 41 38
Niet elders vermelde overheidstransacties 1 ...•...........•. 43 50 55 62 71 81 85 92 76 78
Overige diensten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -4 -5 -14 -14 -11 -19 -18 -28 -17 -9

3. Overdrachten ........................................... -56 -59 -51 -42 -43 -56 -70 -76 -54 -70
Particulieren ............................................ -11 -9 -10 -8 -9 -4 2 2 -2 -18
Overheid ............................................... -45 -50 -41 -34 -34 -52 -72 -78 -62 -52

waarvan transacties met de EEG ....................... (-32) (-33) (-26) (-20) (-19) (-34) (-56) (-63) (-48) (-37)

4. Totaal van het lopende verkeer op transactiebasis (1.3+ 2 + 3) -110 -22 -3 41 139 103 134 141 120 n.

p.m. Totaal van het lopende verkeer op kasbasis (1.1+ 2 + 3) -125 -46 -2 23 144 104 122 147 115 138

Bron: NBB. Voor een algemeen overzicht van de methodologie van de betalingsbalans, zie Euro'!;tat, 1984 : De methodologie van de betalingsbalans van de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie. Voor nadere bijzonderheden, zie Tijdschrift
van de Nationale Bank van Be/gie. Lxül" jaargang, deel I, n' 3, maart 1988 : Wijzigingen in de berekenmçswiire van de gegevens van rubriek 1.1 « Goederenverkeer» van tabellen IX-I tot 4 van het gedeelte « Statistieken» van het Tijdschrift
en LXIVe jaargang, deel Il, n" 2-3. augustus-september 1989: Wijzigingen in het boeken van de uitvoer op kasbasis en in het 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 XVII - OFFICIELE WISSELKOERSEN VASTGESTELD DOOR DE IN DE VERREKENKAMER TE BRUSSEL VERGADERDE BANKIERS

(noteringen in Belgische franken, daggemiddelden)

1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1986 1989 1990

Dollar van de Verenigde Staten ......... 37,13 45,76 51,18 57,79 59,36 44,66 37,34 36,81 39,43 33,41

Duitse mark ........................... 16,43 18,83 20,01 20,31 20,18 20,58 20,78 20,94 20,96 20,68
Yen (100) ............................. 16,85 18,38 21,55 24,32 24,91 26,57 25,85 28,70 28,63 23,14
Franse frank .......................... 6,84 6,96 6,72 6,61 6,61 6,44 6,21 6,17 6,18 6,14

Pond sterling .......................... 74,84 79,80 77,50 76,98 76,33 65,48 61,11 65,37 64,55 59,47

Iers punt ............................. 59,75 64,84 63,58 62,60 62,80 59,80 55,50 55,99 55,85 55,26

Italiaanse lire (100) ..................... 3,27 3,38 3,37 3,29 3,11 3,00 2,88 2,83 2,87 2,79

Canadese dollar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30,98 37,08 41,52 44,63 43,50 32,13 28,17 29,95 33,30 28,63
Nederlandse gulden .................... 14,89 17,11 17,91 18,01 17,89 18,25 18,44 18,60 18,58 18,35

Zweedse kroon ........................ 7,35 7,31 6,66 6,98 6,89 6,26 5,89 6,00 6,11 5,64

Zwitserse frank ........................ 18,94 22,52 24,34 24,61 24,21 24,89 25,06 25,14 24,11 24,09
Peseta (100) .......................... 40,26 41,63 35,68 35,93 34,87 31,88 30,28 31,57 33,27 32,79
Deense kroon ......................... 5,21 5,48 5,59 5,58 5,60 5,52 5,46 5,46 5,39 5,40

Oostenrijkse schilling (100) .............. 233,25 267,88 284,50 288,81 287,18 292,79 295,41 297,76 297,79 293,87

Noorse kroon ......................... 6,47 7,09 7,00 7,08 6,90 6,04 5,54 5,64 5,71 5,34

Finse mark ............................ 8,61 9,50 9,18 9,61 9,56 8,80 8,50 8,78 9,18 8,73
Escudo (100) .......................... 60,65 57,99 46,77 39,62 34,58 29,88 26,49 25,52 25,02 23,44

Zaïre ................................. 8,99 7,94 6,36 1,61 1,21 0,76 0,35 0,21 0,11 0,06

Griekse drachme (100)' ................ - - - - - - 25,94 24,29 21,11
Ecu 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - 45,06 44,91 43,79 43,03 43,42 43,35 42,50

p.m. Effectieve wisselkoers van de Belgi-
sche frank 3 (indexcijfers 1980 = 100) (95,4) (86,3) (84,7) (84,8) (86,4) (93,7) (98,6) (98,4) (98,1) (103,7)

---..~

Pron : NBB. Voor nadere bijzonderheden in verband met de effectieve wisselkoers van de Belgische frank. zie Tijdschrift van de Nationale Bank van Belgill, LUe jaargang, deel l, n' 5, mei 1977 : De indexcijfers van de gewogen gemiddel,de 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 XVIII - FINANCIELE REKENINGEN PER SECTOR

~ (miljarden franken)

Eerste tien maanden

1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 r 1989 19906

~~~
1. Particulieren en vennootschappen

1.1 Netto financieringsvermogen (+) of
-behoefte 1 (-) ...•.•...••...•..•.•• 297 447 389 428 556 439 449 457 408 n. n.

Particulieren .................... . 337 406 385 321 392 331 363 415 423 n. n.
Vennootschappen ............... . -40 41 4 107 164 108 86 42 -15 n. n.

1.2 Netto financieeloverschot . . . . . . . . . . 328 436 379 448 595 488 521 471 n. 497 413
Vorming van financiële activa 2 ... . 581 724 607 777 911 946 1.222 1.505 n. 1.2267 9527

Nieuwe verplichtingen 34 (-) ..... . 253 288 228 329 316 458 701 1.034 n. 729 539
1.3 Statistische afwijking (1.1- 1.2) .... . -31 11 10 -20 -39 -49 -72 -14 n. n. n.

2. Overheid

2.1 Netto financieringsbehoefte 1 (-) ... . -449 -490 -422 -426 -463 -383 -378 -405 -365 n. n.
2.2 Netto financieel tekort 5 (- ) ......... -466 -475 -415 -447 -487 -409 -415 -434 -396 -458 -367

Vorming van financiële activa 4 ... . 147 150 158 185 123 143 116 74 n. 29 125
Nieuwe verplichtingen (-) ....... . 614 625 573 632 610 552 531 508 n. 487 492

2.3 Statistische afwijking (2.1- 2.2) ..... 17 -15 -7 21 24 26 37 29 31 n. n.

3. Buitenland

3.1 Netto financieringsvermogen (+) of
-behoefte 1 (-) ...•••....•••........ 152 43 33 -3 -93 -57 -71 -52 -42 n. n.

3.2 Netto financieeloverschot (+) of te-
kort4 (-) ........................ . 152 43 33 -3 -93 -57 -80 -24 n. -237 -517

3.3 Statistische afwijking (3.1- 3.2) .... . 9 -28 n. n. n.

4. Saldo van de financiële overschotten en
tekorten (1.2+ 2.2 + 3.2) .............. . 14 4 -3 -2 15 22 26 13 n. 16 -5

Bron: NBB.

1 Van tabel VIIIovergenomen gegevens.

2 Zie tabel XIX.

3 Zie tabel XXI.

4 Met inbegrip van de kredietverlening en de participaties van de overheid.
5 Zie tabel XIII.

6 Voorlopige gegevens, verkregen op basis van nog onvolledige inlichtingen, die derhalve met de nodige omzichtigheid moeten worden geïnterpreteerd.

7 Ongerekend de verandering van de netto handelsvorderingen van Belgiê op het buitenland.



TABEL XIX - VORMING VAN FINANCIELE ACTIVA DOOR DE PARTICULIEREN EN DE VENNOOTSCHAPPEN

(miljarden franken)

Eerste tien maanden

1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1989 1990"

Activa in Belgische franken .......................... 457 557 424 550 569 534 570 764 465 746
Voor ten hoogste een jaar ......................... 161 228 207 260 490 393 291 612 317 141

Biljetten en muntstukken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -1 16 -5 -2 20 8 4 8 -6 -20
Direct opvraagbare deposito's . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 67 -16 56 63 33 67 98 10 -35
Deposito's op gewone boekjes ................... 21 112 115 163 210 226 187 191 76 -349
Termijndeposito's ............................... 112 19 111 37 133 102 -14 169 155 447
Kasbons ....................................... -4 11 6 14 54 16 16 76 37 49
Diversen ....................................... ... 4 -4 -8 10 9 31 71 46 49

Voor meer dan een jaar ........................... 296 329 217 290 79 141 279 153 148 604
Obligaties en kasbons 1 .......................... 275 267 194 280 71 148 288 111 111 616
Aandelen 2 ..................•................... 12 44 20 3 9 -14 3 56 50 -12
Deposito's ...................................... 9 18 2 7 -1 7 -11 -14 -13 1

Activa in vreemde valuta's ........................... 83 69 95 85 143 139 228 333 339 5
Voor ten hoogste een jaar ......................... 32 -15 -9 -6 30 49 34 86 79 75
Voor meer dan een jaar ........................... 51 84 105 90 113 90 194 247 260 -71

Obligaties ...................................... 60 84 109 85 82 89 213 169 205 -44
Aandelen ....................................... -9 -4 5 31 1 -19 78 55 -26

Overige activa 3 .................................... . 41 98 89 142 200 274 424 408 426 n.
Handelsvorderingen op het buitenland . . . . . . . . . . . . . . 15 24 -2 18 -6 -1 12 -7 5 n.
Financieel goud ................................... -10 2 10 9 7 20 6 -4 1 5
Andere activa op het buitenland ................... -3 13 15 5 70 90 127 208 138 163
Diversen " . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 60 66 111 129 165 279 210 283 35

Eindtotaal ......................................... . 581 724 607 777 911 946 1.222 1.505 1.230 n.

p.m. Eindtotaal zonder de handelsvorderingen op het bui-
tenland ....................................... 566 700 609 758 917 947 1.210 1.512 1.226 952

Bron . NBe. Voor nadere bijzonderheden in verband met de methodologie, zie Tijdschrift van de Nationale Bank van Belçië, LXIIIe jaargang, deel Il, n'" 1-2, juli-augustus 1988.

1 M£l inbegrip van de obligaties in Luxemburgse franken, voor zover die konden worden opgetekend.

z. 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.

e:) 4 Saldo van de verrichtingen i.v.m. de vorderingen en de schulden van de financiële instellingen alsook de vergissingen en weglatingen in de betalingsbalans van Belqië. De omvang van de schommelingen van deze laatste toont aan hoe moeilijk
" het is reële en financiële rekeningen voor België alleen op te stellen, gelet op de verwevenheid van de twee economieën die samen de BLEU vormen.



.....
~

TABEL XX - FINANCIELE ACTIVA IN BELGISCHE FRANKEN IN HET BEZIT VAN DE PARTICULIEREN EN DE VENNOOTSCHAPPEN 1

(einde periode, miljarden franken)

Oktober

1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1986 1989 1989 1990'
---

Activa voor ten hoogste een jaar ................. 2.769 2.934 3.162 3.373 3.633 4.123 4.515 4.806 5.418 5.123 5.559

Biljetten en muntstukken ..................... 375 374 390 385 384 404 412 416 423 410 404

Direct opvraagbare deposito's ................. 470 502 569 557 613 676 709 776 873 785 839

Deposito's op gewone boekjes ................ 1.114 1.135 1.247 1.362 1.525 1.735 1.961 2.148 2.338 2.224 1.990

Termijndeposito's ............................ 713 827 846 957 993 1.126 1.228 1.214 1.383 1.369 1.829

Kasbons . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74 73 84 90 104 158 174 189 265 226 314

Diversen .................................... 22 22 26 22 14 25 33 64 135 110 183

Activa voor meer dan een jaar ................... 2.185 2.475 2.760 2.949 3.236 3.307 3.463 3.739 3.836 3.837 4.453

Overheidsobligaties ........................... 688 715 766 812 906 942 1.035 1.212 1.271 1.252 1.442

Kasbons en obligaties uitgegeven door de finan-
ciële instellingen ............................ 1.200 1.442 1.640 1.773 1.933 1.951 1.996 2.092 2.099 2.133 2.493

Overige obligaties 2 ...•......•..•.•..••..•..•. 195 205 223 231 256 273 284 300 344 328 395

Deposito's .................................. 102 114 131 133 141 140 147 137 123 124 124

Totaal .......................................... 4.953 5.408 5.922 6.322 6.869 7.430 7.978 8.545 9.254 8.960 10.012

Bron: NBB.

1 Uitstaande bedragen van de in tabel XIX voorkomende activa in Belgische franken, exclusief de aandelen. Aan het einde van 1982 en 1984 heeft zich een lichte breuk in de reeksen voorgedaan wegens verbeteringen in het optekenen van sommige
uitstaande bedragen.

2 Met inbegrip van de obligaties in Luxemburgse franken, voor zover die konden worden opgetekend.



TABEL XXI - NIEUWE VERPLICHTINGEN VAN DE PARTICULIEREN EN DE VENNOOTSCHAPPEN

(miljarden franken)

Eerste tien maanden

1982 1983 1984 1985 1986 1987 1986 1989 1989 1990'
---

1. Verplichtingen overwegend door particulieren aange-
gaan' ........................................... 24 21 32 50 88 131 136 184 149 112

Persoonlijke leningen en kredieten op afbetaling ... -1 8 15 27 34 48 36 43 44 48

Hypothecaire kredieten .......................... 25 13 17 23 53 84 100 141 104 65

2. Verplichtingen overwegend door vennootschappen en
eenmanszaken aangegaan' ........................ 228 268 196 280 229 327 565 850 580 427

Aandelen? ..................................... 17 44 17 13 22 30 46 90 78 10
Obligaties ...................................... 21 28 9 -18 -12 -38 6 -17 -6 -33
Investeringskredieten 3 ...•....................... 12 15 45 45 72 130 145 153 124 146
Overige kredieten 3 .............................. -11 12 -19 43 21 19 165 291 155 -12
Diverseri " ...................................... 188 168 145 196 126 186 203 334 229 316

p.m. Totaal

in Belgische franken ...................... 161 223 151 213 193 252 386 530 345 186
in vreemde valuta's . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 5 29 15 14 9 57 69 44 11

. 5 63 40 16 52 22 66 123 252 192 231ovenge .................................

3. Eindtotaal ........................................ 253 288 228 329 316 458 701 1.034 729 539
~

Bron . NB~

1. Persoonüike 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 niet noodzakelijk tot deze
kredietvormen beperkt blijven.

2 Alleen de aandelen die openbaar zijn uitgegeven.

3 Toegekend door de ingezeten kredietinstellingen.

4 Verplichtingen tegenover de rest van de wereld (andere dan de openbaar uitgegeven aandelen en de obligaties) en tegenover de overheid (met inbegrip van de kredietverlening en de participaties) ,

5 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 XXII - BELANGRIJKSTE RENTETARIEVEN

~
(daggemiddelden)

Geldmarkttarieven op 3 maanden 1 Rente op Creditrentetarieven 3 Debetrentetarieven
staatsleningen
voor meer dan

Spaardeposito's 5Schatkist- Interbanken- Lijsttarief van, 5 jaar2 Deposito's van Door OKI's Kaskredieten Vaste Investerings- Hypothecaire
certificaten leningen 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 pap.er " (3 maanden) (5 jaarl (3 maandenl

---

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, la 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

1990 ..... , ... , ............ 9,80 9,82 10,72 10,06 5,94 9,19 8,97 12,99 9,92 10,98 10,99

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 drie maanden.

5 Fictieve brutorente, inclusief de getrouwheidspremie, op deposito's op gewone boekjes 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 XXIII - RENTETARIEVEN VAN DE NATIONALE BANK VAN BELGIE

(procenten)

Disconto 1 Voorschotten in Herdisconto-
rekening-courant mogelijkheid ten
tegen onderpand behoeve van tiet

van HWI voor de
overheidspapier 2 mobilisering van

niet op de
herdisconto-

plafonds
aangerekend papier

Einde jaar:

1981

1982

1983

1984

1985

1986

1987

1988

23 januari - 20 april .

21 april - 23 april .

24 april - 28 juni .

29 juni .

30 juni - 4 oktober .

5 oktober .

6 oktober - 31 december

15,00 17,00 17,50

11,50 12,50 12,50

10,00 11,00 11,00

11,00 12,00 12,00

9,75 10,25 10,25

8,00 8,25 8,25

7,00 7,25 7,25

7,75 8,00 8,00

7,75 8,00 8,00

7,75 8,50 8,00

8,25 8,50 8,50

8,25 9,00 8,50

8,75 9,00 9,00

8,75 9,50 9,00

9,25 9,50 9,50

9,25 10,75 9,50

10,25 10,75 10,75

10,25 10,75 10,75

10,25 11,00 10,75

10,50 11,00 11,00

1989 1 januari - 19 januari

20 januari - 22 januari

1990 1 januari - 1 november

2 november - 4 november

5 november - 31 december

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 officiêle
disconto. Deze maatregel die een soortgelijk stelsel vervangt dat het HWI vroeger zonder tussenkomst van de Bank kon toepassen,
zal op 29 januari 1991 worden opgeheven. Voor het herdisconto van « Creditexport »-wissels met een resterende looptijd van ten hoogste
, 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 1990 opnieuw
verlengd tot en met 28 januari 1991.

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 spaarbanken.
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Totaal
uitstaand
bedrag 1

TABEL XXIV - AANBESTEDINGEN VAN KREDIETEN DOOR DE NATIONALE BANK VAN BELGIE

1990 3 januari
10 januari
17 januari
24 januari
31 januari

7 februari
14 februari
21 februari
28 februari

7 maart
14 maart
21 maart
28 maart

4 april
11 april
18 april
25 april

2 mei
9 mei

16 mei
21 mei
30 mei

6 juni
13 juni
20 juni
27 juni

4 juli
11 juli
18 juli
25 juli

1 augustus
8 augustus

14 augustus
22 augustus
29 augustus

5 september
12 september
19 september
26 september

3 oktober
10 oktober
17 oktober
24 oktober
30 oktober

7 november
14 november
21 november
28 november

5 december
12 december
19 december
24 december

Cessies-retrocessies van handelspapier Beleningen tegen onderpand
van overheidspapier

Rentetarief Toegewezen Uitstaand Rentetarief Toegewezen Uitstaand
bedrag bedrag 1 bedrag bedrag 1

9,88
10,00
10,00
10,00
10,00

10,00
10,00
10,00
10,00

10,00
10,00
9,94
9,88

9,75
9,75
9,75
9,75

9,63
9,63
9,63
9,63
9,63

9,63
9,50
9,44
9,25

9,19
9,13
9,13
9,13

9,00
9,00
9,00
9,00
8,94

8,88
8,81
8,75
8,69

8,69
8,63
8,63
8,56
8,56

8,56
8,56
8,56
8,56

9,06
9,44
9,88

10,00

(miljoenen franken)

11.225
15.475
12.300
14.875
12.425

13.900
12.550
13.950
12.325

13.025
12.600
12.675
12.650

14.275
12.050
10.325
19.350

8.750
20.550
11.125
18.600
12.050

17.575
11.825
18.725
11.975

18.550
10.925
18.325
10.725

16.825
10.250
16.500
11.050
16.125

10.525
15.625
10.900
16.625

10.800
15.400
11.525
15.675
10.500

15.225
10.800
16.550
10.550

12.750
9.325

10.825
12.625

27.375
26.700
27.775
27.175
27.300

26.325
26.450
26.500
26.275

25.350
25.625
25.275
25.325

26.925
26.325
22.375
29.675

28.100
29.300
31.675
29.725
30.650

29.625
29.400
30.550
30.700

30.525
29.475
29.250
29.050

27.550
27.075
26.750
27.550
27.175

26.650
26.150
26.525
27.525

27.425
26.200
26.925
27.200
26.175

25.725
26.025
27.350
27.100

23.300
22.075
20.150
23.450

10,25
10,38
10,38
10,38
10,38

10,38
10,38
10,38
10,38

10,38
10,31
10,31
10,25

10,13
10,13
10,13
10,13

10,00
10,00
10,00
10,00
10,00

9,94
9,88
9,81
9,63

9,50

9,44

8,88
8,88

8,88

8,88

10,38

(miljoenen franken)

1.100
1.950
2.450
2.725
2.700

2.000
1.950
2.000
1.000

1.500
1.200
1.500
5.700

3.600
1.700
1.250
1.350

1.250
2.150
3.250
3.650
8.125

1.650
3.125
1.800
2.500

1.750

3.000

3.000
150

100

3.250

1.100
3.050

. 4.400
5.175
5.425

4.700
3.950
3.950
3.000

2.500
2.700
2.700
7.200

9.300
5.300
2.950
2.600

2.600
3.400
5.400
6.900

11.775

9.775
4.775
4.925
4.300

2.500
1.750
1.750
3.000

3.000

3.000
3.150

250
100

100

3.250

100

100

28.475
29.750
32.175
32.350
32.725

31.025
30.400
30.450
29.275

27.850
28.325
27.975
32.525

36.225
31.625
25.325
32.275

30.700
32.700
37.075
36.625
42.425

39.400
34.175
35.475
35.000

33.025
31.225
31.000
32.050

30.550
27.075
26.750
27.550
27.175

26.650
26.150
26.525
27.525

27.425
26.200
26.925
30.200
29.325

25.975
26.125
27.350
27.200

23.400
22.075
20.150
26.700

Bron: NBB. Voor nadere bijzonderheden in verband met de methodologie. zie Tijdschrift van de Nationale Bank van Belg;lj, LXIVe jaar-
gang, deel Il, n' 1, juli 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
(transectiedaturn}.
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(veranderingen in miljarden franken)

TABEL XXV - TRANSACTIES VAN DE NATIONALE BANK VAN BELGIE OP DE GELDMARKT

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

1.1 Nettovraag (-) naar of -aanbod (+) van deviezen op de valutamarkt

1.2 Stijging (-) of daling (+) van de biljettenomloop .

1.3 Overige

2. Discretionair optreden van de Bank op de geldmarkt: kredietverstrekking
bij toewijzing .

2.1 Cessies-retrocessies van handelspapier .

2.2 Beleningen tegen onderpand van overheidspapier .

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

3.1 Kredietverstrekking aan de financiële instellingen: herdisconto en
voorschotten .

3.2 Financiering van de overheid .

3.21 Speciale voorschotten aan het Rentenfonds .

3.22 Aan- (+) of verkopen (-) van deviezen i.v.m. het contante
kapitaalverkeer van de overheid .

Totale liquiditeitsverstrekking aan de geldmarkt (2 + 3) .

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

o.in. - Uitstaande bedragen per einde periode van de aan het Rentenfonds
verstrekte speciale voorschotten .

Bovengrens van de speciale voorschotten per einde periode .....

~

1982

-274

-281

+7

+274

-1

+275
+32

+243

+274

-38

(181)

(190)

1983

-151

-153

-14

+16

+ 151

+12

+138
+7

+ 131

+ 151

-22

(188)

(210)

1984

-83

-87

-2

+7

+83

-84
+167
+12

+ 154

+83

+67

(201)

(210)

1985

-26

-40

+4

+ 11

+26

+13

+13
-18

+32

+26

-8

(182)

(210)

1986

-61

-51

-20

+ 10

+61

-24

+85
+27

+58

+61

+7

(209)

(210)

1987

+49

+46

-11

+13

-49

-2
-47
-82

+35

-49

+81

(128)

(180)

1988

+2

+7

-5

-2

-2
-21

+19

-2

+25

(107)

(160)

1989

-65

-54

-18

+7

+29

+28

+1

+36

+10

+26
-40

+66

+65

+12

(66)

(110)

1990

+60

+40

+16

+4

-3

-6

+2

-57

-3
-53
-29

-23

-60

+17

(37)

(110)





LIJST VAN DE TABELLEN EN DE GRAFIEKEN

Tabellen

Hoofdstuk 1 Internationale omgeving

Bestedingen 3

2 Netto financieringsbehoefte van de overheid 4

3 Weerslag van de drie olieprijsstijgingen op het inkomen van het geheel
van de twaalf EEG-landen 5

4 Balansen van het lopende verkeer van 's werelds belangrijkste zones . 9

5 Samenstelling van het bijzondere trekkingsrecht 20

Hoofdstuk 2: Bestedingen, produktie en werkgelegenheid

6 BNP en belangrijkste bestedingscategorieën tegen prijzen van 1985 22

7 Bedrijfsinvesteringen tegen prijzen van 1985 25

8 Toegevoegde waarde van de verschillende bedrijfstakken tegen prijzen
van 1985 27

9 Werkgelegenheid per bedrijfstak 32

10 Toegevoegde waarde, werkgelegenheid en produktiviteit in de bedrijven 33

11 Vraag naar en aanbod van arbeidsplaatsen 35

12 Recente ontwikkelingen op de arbeidsmarkt 37

Hoofdstuk 3 : Prijzen en kosten

13 Consumptieprijzen: belangrijkste categorieën 41

14 Deflatoren....................................................... 44

15 Loonkosten in de bedrijven 45

16 Loonkosten per werknemer in de privé-sector: internationale vergelijking 46

Hoofdstuk 4: Synthese van de verrichtingen van de grote binnenlandse sectoren

17

18

19

20

Inkomens van de particulieren tegen werkelijke prijzen

Synthese van de verrichtingen van de particulieren

51

53

54

55

Inkomen van de vennootschappen tegen werkelijke prijzen

Synthese van de verrichtingen van de vennootschappen

21 Financiële rekening van de particulieren en de vennootschappen ..... 55

22 Vorming van financiële activa door de particulieren en de vennootschap-
pen 57

23 Vorming van financiële activa via instellingen voor collectieve belegging
die in België openbare uitgiften verrichten 58

24 Nieuwe verplichtingen van de vennootschappen en de eenmanszaker: .. 62

25 Overheidsontvangsten 65

26 Overheidsuitgaven.............................................. 68

145



27 « Sneeuwbaleffect» van de rentelasten op de netto overheidsschuld . 69

28 Netto financieringsbehoefte van de overheid 71

29 Netto financieel tekort (-) of overschot (+) van de diverse subsectoren
van de overheid 72

30 Nieuwe verplichtingen en vorming van financiële activa door de overheid 73

31 Structuur van de brutoschuld van de overheid 74

Hoofdstuk 5: Betalingsbalans van de BLEU en valutamarkt

32 Betalingsbalans van de BLEU 75

33

34
35

Lopend verkeer op kasbasis

Kapitaalverkeer

77

82
82Effectenverkeer

36 Netto goud- en deviezenreserves van de Nationale Bank van België .. 87

Hoofdstuk 6: Monetair beleid en geld- en kapitaalmarkt

37 Financiële stromen per sector 95

38 Balansstructuur in Belgische franken van de diverse categorieën krediet-
instellingen 96

39 Obligaties en kasbons voor meer dan een jaar in franken 99

40 Beroep op de geldmarkt buiten de centrale bank om 101

41 Verrichtingen van de Nationale Bank van België op de geldmarkt 102

Grafieken

Hoofdstuk 1 Internationale omgeving

2

Werkloosheidsgraad

Grondstoffenprijzen

6

7

3 Consumptieprijzen................................................ 8

4 Balansen van het lopende verkeer van de EEG-landen 10

5 Rentetarieven en wisselkoersen 12

6 Wisselkoersen in ecu's 13

7 Rentetarieven op lange termijn 15

8 Aandelenkoersen 16

Hoofdstuk 2: Bestedingen, produktie en werkgelegenheid

9 Groei van het BBP: internationale vergelijking 21

10 Particulier goederenverbruik, ongerekend levensmiddelen en energie-
produkten 23

11 Investeringen in woongebouwen 24

146



12 Investeringen en brutobesparingen van de bedrijven: internationale ver-
gelijking 26

13 Vertrouwensindicatoren in de verwerkende nijverheid 28

14 Conjunctuurverloop in de verwerkende nijverheid 29

15 Conjunctuurverloop in de bouwnijverheid: synthetische curven 30

16 Werkgelegenheid per bedrijfstak en per geslacht 34

17 Werkloosheidsgraad: internationale vergelijking 36

Hoofdstuk 3 : Prijzen en kosten

18 Consumptieprijzen: internationale vergelijking 40

19 Relatief belang van de prijsveranderingen van de ingevoerde energie-
produkten 42

20 Prijzen en wisselkoersen 43

21 Loonkosten per eenheid produkt in de prive-sector : internationale verge-
lijking in gemeenschappelijke munt 47

Hoofdstuk 4: Synthese van de verrichtingen van de grote binnenlandse sectoren

22 Netto financieringsbehoefte (-) of -vermogen (+) van de grote sectoren
van de economie 49

23 Financiële rekening van de particulieren en de vennootschappen 56

24 Financiële activa in Belgische franken in het bezit van de particulieren en
de vennootschappen en rentetarieven 59

25 Verplichtingen van de particulieren 61

26 Kredietverlening aan de vennootschappen en de eenmanszaken en debet-
rentetarieven 63

7027 Overheidsfinanciën : internationale vergelijking

Hoofdstuk 5: Betalingsbalans van de BLEU en valutamarkt

28 Balans van de officiële betalingen en rente- en wisselkoersverschil van de
frank ten opzichte van de Duitse mark 76

29 Loonkosten per eenheid produkt in de privé-sector: internationale verge-
lijking 79

30

31

Termijntransacties en wisselkoersen

Wisselkoers van de Belgische frank

85

88

32 Positie van de valuta's binnen het wisselkoersarrangement van het EMS 89

Hoofdstuk 6: Monetair beleid en geld- en kapitaalmarkt

33

34

Rentetarieven in franken en in marken en wisselkoersen 92

93Geldmarkttarieven

35 Aandelenkoersen: internationale vergelijking 98

36 Rentestructuur en -verschillen 100

147



Statistische bijlage

Tabellen betreffende de economische activiteit en de prijzen

Overzicht van de ontwikkelingen in enkele EEG-landen 119

Il Quota's bij het Internationale Monetaire Fonds 120

III BNP en belangrijkste bestedingscategorieën tegen prijzen van 1985 121

IV Deflatoren van het BNP en van de belangrijkste bestedingscategorieën 122

V BNP en belangrijkste bestedingscategorieën tegen werkelijke prijzen .. 123

VI Toegevoegde waarde van de verschillende bedrijfstakken tegen prijzen
van 1985 124

VII Inkomensrekening van de verschillende sectoren tegen werkelijke prijzen 125

VIII Synthese van de verrichtingen van de grote sectoren van de economie
tegen werkelijke prijzen 126

IX Vraag naar en aanbod van arbeidsplaatsen 127

X Consumptieprijzen................................................ 128

Tabellen betreffende de overheidsverrichtingen

XI Ontvangsten, uitgaven en netto financieringsbehoefte van de overheid 129

XII Netto financieel tekort (-) of overschot (+) van de subsectoren en van
de gezamenlijke overheid 130

XIII Nieuwe verplichtingen en vorming van financiële activa door de overheid 131

XIV Uitstaande bedragen van de nettoschulden van de overheid 132

Tabellen betreffende de verrichtingen met het buitenland

XV Betalingsbalans van de BLEU 133

XVI Lopend verkeer op transactiebasis 134

XVII Officiële wisselkoersen vastgesteld door de in de Verrekenkamer te Brus-
sel vergaderde bankiers 135

Tabellen betreffende de monetaire en de financiële verrichtingen

XVIII Financiële rekeningen per sector 136

XIX Vorming van financiële activa door de particulieren en de vennootschap-
pen 137

XX Financiële activa in Belgische franken in het bezit van de particulieren en
de vennootschappen 138

XXI Nieuwe verplichtingen van de particulieren en de vennootschappen 139

XXII

XXIII

Belangrijkste rentetarieven 140

141Rentetarieven van de Nationale Bank van België

XXIV Aanbestedingen van kredieten door de Nationale Bank van België ... 142

XXV Transacties van de Nationale Bank van België op de geldmarkt 143

148







De Nationale Bank van België

als onderneming



Een innovatie in het Verslag 1989 was de publikatie van gegevens over de
functionele aspecten van de activiteiten die de Nationale Bank van België
ontplooit niet alleen als monetaire autoriteit, maar ook als een onderne-
ming die diensten van algemeen nut produceert en beheert. Dat Verslag
bevatte eveneens beschouwingen betreffende het personeelsverloop en de
organisatie van de Bank.

Sommige inlichtingen die hierna volgen vormen een aanvulling op deze
gegevens. Andere hebben betrekking op realisaties die in 1990zelf plaats-
vonden.
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SPECIFIEKE ACTIVITEITEN ALS CENTRALE BANK

BANKBILJETTEN EN MUNTEN

Het totale aantal bankbiljetten in circulatie aan het einde van 1990 lag 1,6 pct.
beneden het cijfer van een jaar voordien. Deze vermindering vindt gedeeltelijk
haar verklaring in een uitzonderlijke factor: de stakingsdreiging die eind 1989 op
de banksector woog en die zonder twijfel een aansporing vormde om extra
kasvoorraden aan te leggen uit voorzorg.

Miljoenen biljetten Procenten van het
totale aantal biljetten

in omloop

Procenten van het
totale bedrag aan
biljetten in omloop

1989 1990 1989 1990 1989 1990

fr. 5.000 .................. 60,994 59,151 18,3 18,1 68,9 69,0

fr. 1.000 .................. 111,853 106,820 33,6 32,6 25,3 24,9

fr. 500 .................. 24,262 24,414 7,3 7,4 2,7 2,9

fr. 100 .................. 135,871 137,186 40,8 41,9 3,1 3,2

332,980 327,571

In 1990 heeft de Bank, voor het transport van bankbiljetten, nieuwe cassettes
van polycarbonaat in gebruik genomen waarvan het model, het verzegelings-
systeem en de verzegelingsclips op maat werden ontworpen volgens haar plan-
nen. Hieruit resulteerde een verbetering van de produktiviteit, zowel op het
gebied van het transport van de biljetten, als op dat van de controlewerkzaam-
heden.

Bovendien werd in 1990 een nieuw geïntegreerd systeem ingevoerd voor de
afwerking van de door de Drukkerij van de Bank vervaardigde bankbiljetten.
Eénzelfde proces maakt het aldus mogelijk de biljetten te tellen, een kwalitatieve
controle op de echtheidscriteria uit te oefenen, de misdrukte biljetten en de uit
te geven coupures afzonderlijk te sorteren, de eerstgenoemde biljetten te vernieti-
gen en de laatstgenoemde in liassen te bundelen en deze liassen te verpakken.

Het technische onderzoek naar de middelen ter voorkoming van namaak werd
eveneens voortgezet.

Het aantal in 1990 aan de loketten ontvangen bankbiljetten en munten bereikt
een absoluut maximum voor de periode 1980-1990. De stijging r.o.v. 1989
bedraagt 9 pct. voor de biljetten en 3,2 pct. voor de munten. Deze 'Stijging sluit
aan bij een fundamentele tendens; de ontwikkeling van de activiteit van de
currency centers is hieraan evenwel niet vreemd.
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ACTIVITEIT AAN DE LOKETTEN

Schaal links (miljoenen)

Aantal aan de loketten ontvangen munten
-- Aantal aan de loketten ontvangen biljetten

Schaal rechts

-- Tewerkgesteld personeel--
800

----r
550

700

I
I

I
I

I

I

500

450

,
I

400

600

350

500

,,
/

300

250

400

200

1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990

Bij het hoofdbestuur en in de vestigingen van de Bank in de provincie waren in
1989 252 voltijds of deeltijds werkenden betrokken bij het in ontvangst nemen
van bankbiljetten en munten en bij de daarmee samenhangende werkzaamheden.
Dit aantal werd in 1990 teruggebracht tot 245, ondanks de toeneming van de
verwerkte hoeveelheden. Deze daling is te danken aan het gebruik van ge-
avanceerde apparatuur, die reeds vroeger aanzienlijke produktiviteitsverbeteringen
mogelijk heeft gemaakt. In dat verband zij opgemerkt dat die personeelsbezetting
van 1985 tot 1990 is teruggelopen met ongeveer 21 pct.. terwijl de activiteit,
gemeten aan het totale aantal behandelde bankbiljetten en munten, is toegeno-
men met circa 32 pct.

ACTIVITEITEN VAN DE BANK ALS BANK VAN DE FINANCIELE INSTEL-
LINGEN

Currency en bond centers

Via de currency centers die de Bank in 1988 heeft opgericht in haar vestigingen
in de provincie kunnen rechtstreeks gelden worden overgedragen tussen die
vestigingen en de plaatselijke agentschappen van de financiële instellingen die tot
het systeem zijn toegetreden.
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Het succes van dit initiatief blijkt uit het van jaar tot jaar stijgend aantal bank-
agentschappen dat tot het systeem toetreedt en uit de gelijktijdige toename van
het volume van de werkzaamheden van de currency centers. Het aantal verwerkte
biljettencolli, stortingen eh opnemingen samengenomen, is van 1989 tot 1990
bijna verdrievoudigd, terwijl de hoeveelheid verwerkte munten met nagenoeg
70 pct. is vermeerderd.

ACTIVITEIT VAN DE CURRENCY CENTERS

Schaal links

Aantal bankagentschappen

IZZJ Stortingen
EZZI Opnemingen '

Schaal rechts
Aantal ver~erkte biljettencolli (duizendtallen)

-- Stortingen
-- Opnemingen

Aantal verwerkte munten (miljoenen)
----- Stortingen
----- Opnemingen

3003000

1000

2002000

100

o o
1988 1989 1990

In het tweede halfjaar van 1990 heeft de Bank in haar vestigingen te Charleroi,
Roeselare en Brussel, bij wijze van experiment, een systeem van bond centers
opgezet. Daar het experiment overtuigend bleek, werd aan dit systeem een
definitieve start gegeven op 1 januari 1991. Het biedt de financiële instellingen
de mogelijkheid om effecten en coupons die binnen 40 kalenderdagen terugbe-
taalbaar of uitbetaalbaar zijn, aan te bieden bij de Bank, zonder dat ze vooraf
werden gecentraliseerd. Voor de verzending van de effecten en de coupons wordt
in de provincie gebruik gemaakt van de voor de currency centers bestaande
kanalen.

Kredietverlening aan de financiële instellingen

In maart 1989 werd een stelsel ingevoerd voor kredietverlening via tender-
inschrijvingen, enerzijds, op cessies-retrocessies van handelspapier en, anderzijds,
op beleningen tegen onderpand van overheidspapier. Het kwantitatieve effect dat
deze discretionaire operaties van de Bank sedertdien hebben uitgeoefend op de
liquiditeit van de geldmarkt is aangegeven in tabel 41 van het hoofdstuk « Mone-
tair beleid en geld- en kapitaalmarkt» van het economische Verslag.
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De nieuwe constellatie van de geldmarkt, tot stand gebracht op 29 januari 1991
en waarvan een beschrijving is gegeven in het economische gedeelte van het
Verslag, brengt belangrijke veranderingen teweeg in de praktische uitvoering van
de monetaire beleidsbeslissingen. Binnen het departement Krediet werd met het
oog op de hantering van de nieuwe instrumenten van dit beleid een dienst
« Geldmarkt» opgericht.

Een zeer actieve interventie van de Bank in de geldmarkt aan de hand van een
zeer gediversifieerd instrumentarium houdt o.m. in dat de Bank beschikt over
efficiënte technische middelen die vergelijkbaar zijn met die welke worden ge-
bruikt door de als tegenpartij optredende kredietinstellingen. In de dienst « Geld-
markt» werd dan ook een marktzaal geïnstalleerd die is voorzien van vijf multi-
functionele werkstations. Deze laatste verlenen directe toegang tot sommige
nieuwsagentschappen en kunnen de transacties verwerken alsook marktinforma-
tie verschaffen dank zij interne informaticatoepassingen.

DE BANK ALS FINANCIEEL BEMIDDELAAR VOOR REKENING VAN DE
STAAT

Als tegenprestatie voor het haar toegekende voorrecht van de bankbiljettenuit-
gifte, neemt de Bank gratis de functie van Rijkskassier en het dagelijkse beheer
van het Rentenfonds waar.

In 1990 verleende zij, tot een totaal bedrag van 516,5 miljard, haar medewerking
aan de emissie van de twee tranches van de 10 pct.-Iening 1990-1997 en aan de
toewijzingen van lineaire obligaties. De maandelijkse tranches van een lineaire

FINANCIELE DIENST VAN DE OVERHEIDSSCHULD IN BELGISCHE FRANKEN 1

(indexcijfers 1980 = 100)

-- Aantal terugbetaalde effecten
- -- -- Aantal betaalde coupons

150

200200

150

100 100---- --- - -- -- ---- - -- - ----------- --- ---- --- ... -- .._--- - ---
50 50

1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990

1 Directe, indirecte en gegarandeerde schuld.
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obligatielening zijn onderling assimileerbaar en vormen samen een en dezelfde
lening, die uitsluitend is belichaamd in boekingen op rekening of in op naam
gestelde inschrijvingen op het Grootboek van de staatsschuld.

In het kader van de financiële dienst van de overheidsschuld betaalde de Bank
in 1990 0,7 miljoen effecten terug en betaalde zij 11 miljoen coupons uit. Het
aantal terugbetaalde effecten ligt aanzienlijk lager dan de cijfers van de voorgaan-
de jaren, gezien het beperkte aantal leningen met eindvervaldag in 1990. Het
aantal uitbetaalde coupons bleef nagenoeg ongewijzigd t.o.v. 1989.

Het aandeel van de op naam gestelde inschrijvingen berekend in procenten van
het uitstaande bedrag van de staatsleningen is in 1990 niet verder toegenomen.
De reden daarvoor ligt ongetwijfeld in het belangrijke aandeel van de particulieren
in de inschrijvingen op de in 1990 uitgegeven staatsleningen, aangezien particulie-
ren weinig inschrijvingen op naam laten stellen.

INSCHRIJVINGEN OP NAAM IN HET GROOTBOEK VAN DE STAATSSCHULD

300
Inschrijvingen op naam in procenten van het kapitaal
in omloop (schaal rechts) .

Aantat operattas 1 (schaal links) (indexcijfers 1980 = 100)

80

150

70

250

200

60

50

100

40
1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990

1 Aantal aanvragen om inschrijving op naam en omzetting aan toonder.

De secundaire markt van de overheidsfondsen omvat twee deelmarkten, t.w.
enerzijds de zg. « blokkenmarkt » of « buiten-beursmarkt », waarop de transac-
ties tussen deelnemers vooral telefonisch worden afgesloten, en anderzijds de in
de Beurs gecentraliseerde markt.

Deze laatste markt onderging in 1990 belangrijke wijzigingen. Op 18 mei werd
een doorlopende markt geopend, waarop de effecten van de belangrijkste lenin-
gen, o.m. de lineaire obligaties, kunnen worden verhandeld voor een minimum-
bedrag van 5 miljoen frank of voor een veelvoud daarvan.

Het Rentenfonds reguleert de doorlopende markt niet. Het beperkt zijn actie tot
de « fixingmarkt », waarop o.m. de minder omvangrijke transacties worden afge-
wikkeld. Op deze markt worden de lineaire obligaties sedert 18 mei niet meer
genoteerd. Toch steeg de omzet er in 1990 voor het vierde achtereenvolgende
jaar.
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TRANSACTIES IN OVERHEIDSFONDSEN TER BEURZE 1

(totaal volume - indexcijfers 7980 = 7(0)

200 200

150 150

100 100

50 50
1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990

1 Leningen waarvan de notering door het Rentenfonds wordt gecontroleerd: orders opgetekend door de beursmakelaars die door het
Rentenfonds zijn erkend (door het publiek aangeboden en gevraagde effecten en aankopen voor delgingsdoeleinden).

De rol die het Rentenfonds vervult op de obligatiemarkt werd aangepast. Van
29 januari 1991 af reguleert het Fonds niet langer de « fixingmarkt » zoals dat
in het verleden het geval was, maar zorgt het nog alleen ervoor dat de kleine
beleggers bij hun transacties kunnen rekenen op een prijs die nauwaansluit bij
de op de markt geldende rentetarieven.

In haar hoedanigheid van door de Staat aangestelde agent treedt de Bank ook
op bij de uitvoering van bilaterale akkoorden op grond waarvan België middelen
ter beschikking stelt van ontwikkelingslanden. Op naam van de begunstigden
opent zij rekeningen waarop het Ministerie van Financiën de steunbedragen stort.
Zij legt de vereiste contacten met de agent van de ontvangende landen en belast
zich met de uitvoering van de betalingen na hun opvraagbaarheid te hebben
gecontroleerd.

Het aantaloperaties gaf het volgende verloop te zien

1985 199
1986 112
1987 362
1988 142
1989 360
1990 200
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DIENSTVERLENING AAN DERDEN

DRUKWERKEN

Zoals de vorige jaren heeft de Drukkerij van de Bank opdrachten voor rekening
van derden uitgevoerd. Zo ontwierp en drukte zij documenten waarbij strenge
veiligheidsnormen en, ter voorkoming van namaak, verfijnde druktechnieken
moeten worden gehanteerd.

De aan derden in rekening gebrachte bedragen voor de creatie van originele
tekeningen en voor de uitvoering van drukwerken volgen een stijgende lijn.

UITWISSELINGSCENTRUM VAN TE VERREKENEN VERRICHTINGEN VAN
HET BELGISCH FINANCIEEL SYSTEEM (UCV) EN VERREKENKAMERS

Dank zij hun deelname aan het UCV en aan de Verrekenkamers kunnen de
depositobanken, de spaarbanken en de openbare kredietinstellingen onderling
betalingen verrichten op een snelle, precieze en praktische wijze.

Deze procedure, alsmede de voor het opnemen en verstrekken van tijdelijke
leningen geboden faciliteiten, stellen de financiële instellingen in staat hun kas-
middelen efficiënter te beheren en hun bij de Bank op niet-rentegevende reke-
ningen aangehouden tegoeden aanzienlijk te beperken.

In 1990 werden per dag gemiddeld ongeveer 2,4 miljoen operaties via geautomati-
seerde weg verwerkt door het UCV, d.i. 11 pct. meer dan in 1989. Het aantal
manueel behandelde transacties daalde daarentegen en volgt aldus de tendens
die zich reeds sedert verscheidene jaren aftekent. Het gemiddelde aantal van deze
transacties bedroeg per dag ongeveer 57.000 in de Verrekenkamer te Brussel en
34.000 in de andere Verrekenkamers samen, tegen respectievelijk 60.000 en
37.000 in 1989. In termen van verhandelde kapitalen blijven de manueel afgewik-
kelde transacties niettemin de aanzienlijkste: zij bereikten gemiddeld 728 miljard
per dag in de Verrekenkamers, tegen 38 miljard in het UCV. Het overwicht van
de Verrekenkamers inzake verhandelde kapitalen vloeit voort uit het feit dat met
de hier afgewikkelde operaties vaak omvangrijkere bedragen zijn gemoeid. Dat
is o.m. het geval met de operaties die betrekking hebben op de daggeldmarkt,
de schatkistcertificaten, de terugbetaalbare effecten en de teqenposrer: van valu-
tatransacties.
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VERREKENDE OPERATIES
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In 1990 werd besloten tot de juridische fusie van al de Verrekenkamers van het
land. Sedert 3 december bestaat er nog slechts één Verrekenkamer die haar
hoofdzetel heeft te Brussel en waarvan verschillende kantoren gevestigd zijn in
de provincie. Het hoofddoel van deze samenvoeging was de administratieve
procedures te vereenvoudigen en de doeltreffendheid van de functionering van
de Verrekenkamer te vergroten.

VERREKENDE OPERATIES
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Het UCV ontwikkelde een nieuwe toepassing, « belangrijke overschrijvingen»
genoemd, die op 5 juni operationeel is geworden. Aldus kunnen aan het UCV,
uitsluitend per telecommunicatie en binnen tijdslimieten die ruimer zijn dan voor
de toepassing « overschrijvingen », betalingstransacties van meer dan 5 miljoen
frank worden afgegeven.

Wat de transmissiemiddelen betreft, blijkt uit de onderstaande grafiek dat voor
ongeveer 45 pct. van de input en 20 pct. van de output nog gebruik wordt
gemaakt van magneetbanden. Opgemerkt zij evenwel dat de telecommunicatie
het grootste aandeel heeft in de uitstroom van operaties van het UCV naar zijn
aangeslotenen, nI. meer dan 45 pct.

UITSPLITSING VAN HET AANTAL OPERATIES NAAR INFORMATIEDRAGERS

(procenten van het totale eentot operettes)
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Eind 1990 maakten 30 deelnemers gebruik van de telecommunicatie voor hun
transacties met het UCV, tegen 22 een jaar tevoren.

CENTRALISATIE EN VERSPREIDING VAN INFORMATIE BETREFFENDE
DE KREDIETEN VAN MINIMUM 1 MILJOEN FRANK PER KREDIETNEMER
(RISICOCENTRALE)

Het aantal nieuwe begunstigden van kredieten, die in 1990 werden gemeld aan
de Risicocentrale, wordt geraamd op 90.300, tegen 75.000 in 1989.

De automatisering van het kredietnemersbestand werd voortgezet; zo worden,
in het huidige stadium, alle identificatiegegevens i.v.m. deze kredietnemers in de
in 1989 tot stand gebrachte databasis ingevoerd; tevens vindt registratie plaats
van de bindingen die tussen de aangemelde mededebiteuren bestaaningeval een
« gemeenschappelijk krediet» werd verleend.
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AANTAL AAN DE RISICOCENTRALE GEMELDE NIEUWE BEGUNSTIGDEN VAN KREDIETEN VAN TEN
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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.

Het automatiseringsproces werd versneld door:

het ter beschikking stellen aan de Centrale, door haar voornaamste deelne-
mers, van magnetische informatiedragers waarop de gegevens voor de identic
ficatie van geregistreerde natuurlijke personen voorkomen. Dit heeft het mo-
gelijk gemaakt ontbrekende informatie, vooral voornamen en geboortedata, in
de gegevensbank op te slaan en de juistheid van de daarin geregistreerde
gegevens na te gaan.

de toegang tot het Rijksregister van de natuurlijke personen (RRNP), die bij
koninklijk besluit van 5 februari 1990 werd verleend aan de Nationale Bank
van België. Daardoor heeft de Risicocentrale talrijke identificatieproblemen, in
't bijzonder de gevallen van homonymie, kunnen oplossen alsmede geboorte-
data en de schrijfwijze van namen op hun juistheid kunnen toetsen.

Aan het RRNP werden uitsluitend wel bepaalde inlichtingen gevraagd via het
telecommunicatienet. De Centrale is voornemens, wanneer voldoende geboorte-
data in haar databasis zullen zijn opgenomen, de kwaliteit van de daarin opgesla-
gen gegevens stelselmatig te testen via uitwisseling van magneetbanden met het
RRNP.

Voorts werd het overleg tussen vertegenwoordigers van de Centrale, de Bank-
commissie en de deelnemers omtrent de modernisering van de Centrale voortge-·
zet op vier punten:

de herdefiniëring van de inhoud en van de werkingssfeer van de Centrale;

de herziening van de wijze van financiering van de Centrale;

de uitwerking van een protocol inzake de gecomputeriseerde uitwisseling van
gegevens;

de aanpassing van de wetteksten die de activiteit van de Centrale regelen.
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De onderhandelingen over het eerste punt werden in maart 1990 afgerond. Het
gedeelte « bijwerking» van het protocol inzake de gecomputeriseerde uitwisseling
van gegevens werd in december 1990 goedgekeurd.

VERBRUIKSKREDIETCENTRALE

Eind 1990 waren in het gegevensbestand van de Verbruikskredietcentrale onge-
veer 225.000 contracten geregistreerd, tegen 180.000 eind 1989 en 130.000 eind
1988. Op dezelfde tijdstippen bedroeg het aantal daarin opgenomen personen
respectievelijk 230.000, 190.000 en 150.000.

Het aantal geregistreerde contracten groeit sneller aan dan het aantal geregi-
streerde personen: de aangroei bedroeg gemiddeld 3.750 contracten per maand
in 1990, tegen circa 3.300 voor de personen. Deze uiteenlopende ontwikkeling
wijst op een stijging van het aantal personen voor wie meer dan één contract
in het bestand van de Centrale werd geregistreerd. Eind 1990 waren voor circa
30 pct. van het totale aantal geregistreerde personen ten minste twee contracten
gemeld, tegen ongeveer 27 pct. eind 1989, terwijl het gemiddelde bedrag van de
betalingsachterstand per contract nagenoeg 90.000 frank beliep.

AANTAL RAADPLEGINGEN VAN DE VERBRUIKSKREDIETCENTRALE

(gemiddelden, per werkdag)
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Sedert 1 september 1990 neemt de Verbruikskredietcentrale, op grond van het
reeds genoemde koninklijk besluit van 5 februari 1990, effectief inzage van de
inlichtingen van het Rijksregister van de natuurlijke personen. Zoals voor de
Risicocentrale heeft deze raadpleging tot doel de identificatieqeqevens van de in
de Verbruikskredietcentrale geregistreerde personen op hun juistheid te controle-
ren en alle identificatieproblemen op te lossen, wat de kwaliteit van 'het gegevens-
bestand ten goede komt.
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Het ontwerp van wet op het verbruikskrediet beoogt een grondige herziening van
de wet van 9 juli 1957 tot regeling van de verkoop op afbetaling en zijn
financiering. Het daarin gehanteerde begrip « verbruikskrediet» dekt elke over-
eenkomst waarbij een kredietgever een krediet verleent aan een consument of
zich ertoe verbindt hem een krediet te verlenen, in de vorm van een uitstel van
betaling, een lening of een andere soortgelijke betalingsregeling. De goedkeuring
van dat wetsontwerp door de Kamers zal de reikwijdte van het gegevensbestand
van de Verbruikskredietcentrale aanzienlijk uitbreiden.

BALANSCENTRALE

De Bank centraliseert de jaarrekeningen die ter griffie van de rechtbanken van
koophandel worden neergelegd door de ondernemingen die tot openbaarmaking
van die rekeningen verplicht zijn.

De onderstaande grafiek toont de aanhoudende stijging van het aantal neergeleg-
de rekeningen. Deze stijging is het gevolg van het toenemend aantal deponerings-
plichtigen; elk jaar worden immers meer vennootschappen opgericht dan er
verdwijnen. Ongeveer 98 pct. van de ontvangen jaarrekeningen zijn opgesteld
volgens de standaardschema's die moeten worden gebruikt door de niet tot de
financiële sector behorende vennootschappen.

DOOR DE BALANSCENTRALE ONTVANGEN JAARREKENINGEN

(totaal aantal per jaar; in duizendtallen)
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De gestandaardiseerde jaarrekeningen worden niet alleen als zodanig verspreid
door middel van de door het koninklijk besluit voorgeschreven informatiedragers,
t.w. microfilms en fotokopieën. De van een numerieke code voorziene gegevens
worden immers in de computer ingevoerd en beschikbaar gesteld op magneet-
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banden en compact discs (CD-ROM!. De CD-ROM oogst als nieuwe informatie-
drager een groeiend succes: het aantal ter beschikking gestelde schijven steeg
van 498 in 1988 tot 691 in 1989 en tot 867 in 1990. Voor 1991 zijn zes
opeenvolgende uitgaven in het vooruitzicht gesteld, tegen vijf in 1990 en vier in
1989. De Balanscentrale verwerkt de gegevens van de jaarrekeningen bovendien
tot statistieken per sector, die bij elke vestiging van de Bank verkrijgbaar zijn.
Zij werkt ook mede aan de exploitatie van de gegevens van die jaarrekeningen
op regionale en Europese basis.

In het regionale vlak verleende zij in 1990 haar medewerking aan een studie van
de Vereniging van Vlaamse Kamers voor Handel én Nijverheid en aan de opstel-
ling van de « Cahiers de microéconomie régionale », uitgegeven door het Centre
interuniversitaire de formation permanente van Charleroi.

In het Europese vlak werkte de Balanscentrale mede aan de uitbouw van de
Europese Databank met geharmoniseerde gegevens inzake bedrijfsrekeningen
« BACH », die werd opgericht op initiatief van de Commissie van de Europese
Gemeenschappen en tot doel heeft vergelijkende statistieken betreffende verschil-
lende landen van de Gemeenschap beschikbaar te stellen. Zij nam ook actief deel
aan de werkzaamheden van het Europees Overlegcomité voor de Balanscentrales
dat bestaat uit vertegenwoordigers van de betrokken instanties van negen EEG-
landen en van de Commissie.

De informaticatoepassing van de Balanscentrale wordt onderworpen aan een
fundamentele herziening die zich over verscheidene jaren uitstrekt. Deze herzie-
ning werd in 1990 bespoedigd in het vooruitzicht van de verwachte goedkeuring
van het wetsontwerp waarbij de ondernemingen de verplichting wordt opgelegd
hun jaarrekening rechtstreeks bij de Bank neer te leggen i.p.v. bij de griffie van
de rechtbanken van koophandel. De wijzigingen van de regeling voor de open-
baarmaking van de jaarrekening hebben een drievoudig doel: de taak van de
ondernemingen vereenvoudigen en vergemakkelijken, de administratieve lasten
van de griffies verlichten en de kwaliteit van de verspreide informatie verbeteren.

PUBLIKATlES, DOCUMENTATIE EN STATISTIEK

In het Verslag 1989 werd gewezen op de initiatieven die de Bank heeft genomen
om studies die niet in haar Tijdschrift werden gepubliceerd te verspreiden en om
objectieve en coherente macro-economische gegevens ter beschikking te stellen
van personen die publieke functies uitoefenen op sociaal-economisch gebied.

Die activiteiten werden in 1990 verder ontplooid; bovendien werden de conjunc-
tuurenquêtes dat jaar tot sommige takken van de dienstensector uitgebreid.

De Studienota's

In 1990 werden in de Studienota's de hierna volgende onderwerpen behandeld:

Omvang en structuur van de valutamarkten in België en in het buitenland
(Studienota nr. 6);
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Marktaandelen van de producenten van de BLEU op de binnen- en buiten-
landse markten (Studienota nr. 7);

Verloop van de resultaten en van de financiële structuur van de onder-
nemingen in 1989 (Studienota nr. 8L

Nationale sociaal-economische gegevensbank (BELGOSTAT)

Belgostat is sedert 22 januari 1990 operationeel wat betreft de door de dienst
Statistiek van de Bank verstrekte macro-economische gegevens. De voorberei-
ding en de daadwerkelijke uitvoering van het informaticaproject (apparatuur,
programmatuur, telecommunicatie) werden door de Bank ten laste genomen,
waardoor een spoedig resultaat kon worden bereikt. Tot deze gegevensbank
wordt op verschillende en flexibele wijzen toegang verkregen; met name het
Bistel-systeem van de Eerste Minister is met Belgostat verbonden.

De inhoud van de databank werd in 1990 voortdurend uitgebreid. Eind 1990
omvatte zij 15.000 reeksen van gegevens; 25 instellingen of bedrijven maakten
gebruik van dit gegevenspotentieel van de Bank; de toetreding van een tiental
andere was in voorbereiding.

Ter bevordering van de toegang tot die informatie, waarvoor een steeds stijgende
vraag wordt waargenomen, ontwierp de Bank een programma van tabellen
waarvan de vorm vooraf is vastgelegd. Sedert juli worden deze tabellen maan-de-
lijks via Videotex verspreid door het Ministerie van Economische Zaken. Sindsdien
is Belgostat eveneens toegankelijk voor de diensten van de Bank.

Het voor 1991 in samenwerking met de dienst Ontwikkeling van informatica-
projecten uitgewerkte programma, voorziet in de uitbreiding van de inhoud van
de databasis. een soepelere en goedkopere wijze van aansluiting en een diversifi-
catie van de wijzen van toegang tot de informatie.

Conjunctuurenquêtes

Op het vlak van de conjunctuurenquêtes werd in 1990 de nadruk gelegd op de
verruiming en de verbetering van de steekproef samengesteld uit deelnemers die
behoren tot de metaalverwerkende nijverheid, de bouwnijverheid en de drukke-
rijen.

Voorts werden contacten gelegd om de conjunctuuronderzoekingen uit te breiden
tot de dienstensector. Zo werd reeds een aanvang gemaakt met enquêtes bij de
leasingbedrijven en de uitzendbureaus.' In de eerste maanden van 1991 wordt ook
gestart met enquêtes bij de reclameagentschappen, de busondernemingen en de
adviesbureaus.

Wat de methodologie betreft, werd de methode van berekening van de syntheti-
sche curve aangepast.
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Documentatie en bibliotheek

De geleidelijke integratie van het oude kaartsysteem in de databasis werd in 1990
voortgezet. Ook werdeen literatuurlijst van 8.800 nieuwe boeken en artikelen
daarin opgenomen. Voor de laatste drie jaar samen komt het aantal ingevoerde
gegevens op bijna 30.000.

De Wetenschappelijke bibliotheek ontving in 1990 een stijgend aantal bezoekers.
Het totale aantal boeken en periodieken die ter inzage werden gegeven aan niet
tot de Bank behorende personen bedroeg meer dan 9.000, wat bijna 4.000 meer
is dan in 1989. Ten slotte werd de « gids voor de lezer» herwerkt, met name
om de raadpleging van de databasis te vergemakkelijken.

DEELNAME AAN DE WERKZAAMHEDEN VAN INTERNATIONALE IN-
STELLINGEN

Met het oog op de Intergouvernementele Conferentie inzake de Economische en
Monetaire Unie heeft het Comité van Presidenten van de centrale banken van
de Lid-Staten van de Europese Economische Gemeenschap de ontwerp-statuten
van het Europees Stelsel van Centrale Banken en van de Europese Centrale Bank
opgesteld.

De Bank heeft actief bijgedragen tot die werkzaamheden, mede dank zij de
samenwerking van de verschillende betrokken departementen in een daartoe
ingestelde denkgroep.

Voorts werd op de Bank een beroep gedaan n.a.v. de toename, bij het naderen
van 1992, van het werk op wetgevingsgebied in de Europese Gemeenschap met
het oog op de totstandbrenging van de grote markt van de financiële dienstverle-
ning, alsook n.a.v. de onderhandelingen tussen de EEG en de EVA-landen over
een Europese economische ruimte die een financieel aspect omvat. Bovendien
werkte zij mee aan de voorbereiding van de standpunten van de Europese
Gemeenschap omtrent de financiële aangelegenheden van de Uruguay Round.

Ten slotte heeft de Bank actief deelgenomen aan de bestudering van grensover-
schrijdende en multi-currency interbancaire clearingsteiseis, die het Comité van
Presidenten van de centrale banken van de landen van de Groep van Tien had
toevertrouwd aan een Commissie ad hoc, waarvan het rapport op 15 november
1990 door de presidenten openbaar werd gemaakt.

Over de standpunten van de Bank m.b.t. het geheel van die vraagstukken, die
verband houden met de structuur van de markten waarin de centrale bank
opereert en die o.m. implicaties hebben voor het macro-bedrijfseconomisch
toezicht op de financiële sector, werd beraadslaagd in een interdepartementale
studiegroep voor de bedrijfseconomische problemen.

MECENAAT

De Algemene Raad, waarin de gouverneur, de directeuren, de règenten, de
censoren en de regeringscommissaris zitting hebben, heeft in 1971 een Speciaal
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Fonds opgericht dat tot doel heeft subsidies te verlenen ten gunste van belang-
wekkende initiatieven op wetenschappelijk, educatief, cultureel en humanitair
gebied.

Van dat jaar af heeft de Bank aan Belgische universiteiten subsidies toegekend
ter ondersteuning van het wetenschappelijk onderzoek. Aangezien de sociaal-eco-
nomische context waarin dit onderzoek plaatsvindt zich sedertdien heeft gewij-
zigd, werd in 1990 besloten de voor het toekennen van die subsidies gehanteerde
criteria aan te passen. Met deze aanpassing, en binnen het bestek van haar
middelen, heeft de Bank in haar subsidiebeleid vooral de continuïteit willen leggen
die nodig is om bij de universiteiten de bezorgdheid weg te nemen omtrent een
eventuele wijziging op korte termijn van de steun die zij hun toekent.

Van de giften die in 1990 uit dit fonds werden verleend waren 62,1 pct. bestemd
voor wetenschappelijk onderzoek aan Belgische universiteiten, 15,8 pct. voor
educatieve activiteiten, 9,8 pct. voor de verhoging van de middelen van Fondsen
en Stichtingen ter bevordering van het interuniversitair wetenschappelijk onder-
zoek, 7 pct. voor culturele initiatieven en 5,3 pct. voor humanitaire projecten.

Bovendien heeft de Bank een gift toegekend aan de Koning Boudewijnstichting.
Zij kwam aldus tegemoet aan de door de Koning uitgesproken wens, t.w. dat
de werkmiddelen van de Stichting die zijn naam draagt zouden worden versterkt
ter gelegenheid van zijn zestigste verjaardag en van zijn veertigjarig regerings-
jubileum.

In het kader van het permanent mecenaat ten voordele van de hedendaagse
Belgische plastische kunst werden in 1990 enkele werken van jonge Belgische
kunstenaars aangekocht.

Een tentoonstelling van eigentijdse Belgische penningen, beelden en juwelen
genoot grote belangstelling. In aansluiting op het nieuwe museologische beleid,
waarbij de aandacht telkens wordt gericht op een deelaspect van de verzamelin-
gen van de Bank, werd een collectie numismatische zeldzaamheden i.v.m. de
Verenigde Belgische Staten 1789-1790 te kijk gesteld. Ten slotte zal, ter gelegen-
heid van de koninklijke verjaardagen 60-40, in 1991 een tentoonstelling worden
gehouden met als thema « Het vorstenportret op munt en biljet ».

In 1990 is het aantal bezoekers van het Museum van de Bank met 60 pct.
gestegen t.o.v. het jaar tevoren.
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AANWENDING VAN BESCHIKBARE MIDDELEN

WERKZAAMHEDEN I.V.M. DE ORGANISATIE EN WIJZIGINGEN VAN
HET ORGANISATIESCHEMA

Het op rationalisatie en produktiviteitsverbetering gericht onderzoek werd voort-
gezet. In 1990 had het betrekking op de structuur en de taken van de dienst
Secretariaat en van de Balanscentrale. Het stelsel van de beheerstabellen werd
aangevuld en uitgebreid, teneinde optimaal het hoofd te kunnen bieden aan de
zich wijzigende omstandigheden en aan de daarmee gepaard gaande werkbelas-
ting.

De Bank heeft ook haar medewerking verleend aan de realisatie van de eerste
fase van CEBAMAIL, d.i. een elektronische postdienst tussen de elf centrale
banken van de EEG, het Institut Monétaire Luxembourgeois en het Comité van
Presidenten van de centrale banken van de Lid-Staten van de Europese Economi-
sche Gemeenschap. Deze dienst maakt het mogelijk berichten, teksten, « spread-
sheets» en grafische bestanden via PC-werkstations te verzenden en te ont-
vangen.

Een bekabelingssysteem werd aangebracht ter voorbereiding van de installatie van
het « local area network », d.i. een groep van op elkaar aangesloten PC's. Voort~
is het PC-bestand meer dan vertweevoudigd als gevolg van de installatie van ruim
180 nieuwe eenheden.

Een audit inzake de computerveiligheid nadert zijn voltooiing. In dit verband
wordt een kritisch onderzoek verricht naar de samenhang tussen de algemene
conceptie van de veiligheid en de op dat gebied behaalde resultaten.

De voorlopige conclusies wijzen op een goed, zelfs zeer goed niveau van de
bestaande veiligheid. Enkele minder sterke punten zijn aan het licht gekomen;
daarin zal in 1991 verbetering worden gebracht.

In 1990 heeft de Bank:

de opdracht van de dienst Controle van de Verrichtingen op goederen gewij-
zigd n.a.v. de afschaffing van de dubbele valutamarkt en van de daaruit
voortvloeiende opheffing van de controles. Deze dienst, waarvan de naam
werd veranderd in dienst Niet-bancaire statistiek buitenlandse betalingen, is
thans belast met het verzamelen van de statistische gegevens die rechtstreeks
aan het Belgisch-Luxemburgs Instituut voor de Wissel worden bezorgd door
de ondernemingen die operaties met het buitenland verrichten zonder een
beroep te doen op de in de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie geves-
tigde kredietinstellingen. Het is ook de taak van deze dienst die gegevens te
verwerken met het oog op hun inpassing in de betalingsbalans van de Unie;

in het departement Krediet een dienst Geldmarkt opgericht n.a.v de hervor-
ming van de monetaire beleidsinstrumenten van de Bank en de reorqanisatie
van de markt van de schatkistcertificaten. Terzelfder tijd werden de activitei-

167



ten van de dienst Disconto en de dienst Voorschotten-Portefeuille, die niet
werden overgedragen aan de nieuwe dienst, toevertrouwd aan een nieuwe
eenheid, de dienst Disconto-Voorschotten;

besloten de verdeling van de activiteiten tussen de verschillende vestigingen
van haar net te reorganiseren. Na een overgangsperiode, die uiterlijk 31 de-
cember 1992 verstrijkt, zullen de financiële transacties tussen sommige vesti-
gingen en de financiële instellingen worden overgeheveld naar andere vestigin-
gen, maar de betrekkingen van de eerstgenoemde vestigingen met de particu-
lieren, de ondernemingen en de overige niet-financiële economische subjecten
zullen ongewijzigd blijven. In het kader van die reorganisatie zal de Bank in
de toekomst haar agentschappen te La Louvière, Sint-Niklaas, Oostende,
Marche-en-Famenne en Malmedy omvormen tot Representatiekantoren van
de Nationale Bank van België.

PERSONEEL EN OPLEIDING

Het nominale personeelsbestand en het bestand uitgedrukt in personen met een
voltijdse betrekking, zijn tijdens het voorbije jaar opnieuw gedaald, als gevolg van
de pensionering van talrijke medewerkers. Voortgezette rationalisatie- en automa-
tiseringsinspanningen, alsook verschuivingen van personeel tussen administratieve
eenheden hebben het mogelijk gemaakt nieuwe aanvragen om deeltijds te werken
in te willigen en het aantal uittredingen niet volledig te compenseren door
indienstnemingen. Het personeel dat de Bank in 1990 heeft aangetrokken, zal
haar in staat stellen de bestaande opdrachten, waarvan sommige steeds uitbrei-
ding nemen, verder uit te voeren en zich op het vervullen van nieuwe taken voor
te bereiden.

PERSONEEL

lZiQ12l Aantal personen berekend op basis van een voltijdse betrekking
lZ2Zl Aantal personen ongeacht hun werktijdregeling
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Op 31 december 1990 bedroeg de nominale personeelssterkte 3.158. Rekening
houdende met de personeelsleden die, op hun verzoek, in deeltijd werken, stemt
deze nominale personeelssterkte overeen met 2.904,8 personen met een volledige
dagtaak. De verhouding vrouwelijke werknemers in de totale personeelsbezetting
blijft toenemen. Aan het einde van het voorbije jaar beliep ze 36 pct.

Meer dan de helft van het personeel maakt deel uit van de leeftijdsgroep van
25 tot 39 jaar. Tot deze groep behoren namelijk 62 pct. van het kaderpersoneel
en 58,3 pct. van het uitvoerend personeel. Hierbij wordt vastgesteld dat 67,1 pct.
van het kaderpersoneel en 62,2 pct. van het uitvoerend personeel een diensttijd
van minder dan 15 jaar hebben.

SAMENSTELLING VAN HET PERSONEEL NAAR LEEFTIJDSGROEPEN

KADERPERSONEEL
(procenten van het totale kaderpersoneel)
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Het personeelontving in 1990 voor de eerste maal een sociaal verslag. De
publikatie van dat verslag, dat overigens gunstig werd onthaald, past in het kader
van het streven van de Bank naar een betere communicatie met en een ruimere
voorlichting van het personeel.

De Bank heeft besloten een nieuwe procedure voor de selectie van universitair
geschoolden toe te passen. Deze procedure is soepeler en zal het mogelijk maken
sneller in te spelen op de behoeften van de departementen en diensten. Ook
zullen directe en nauwere contacten kunnen worden gelegd met de sollicitanten.

Tijdens het voorbije jaar hebben de leden van de Vakbondsafvaardiging actief
deelgenomen aan werkzaamheden zowel op Europees niveau als in het vlak van
de sector en van de onderneming. De openheid en het wederzijdse begrip die
de relaties tussen de Directie en de Vakbondsafvaardiging kenmerken, bevorderen
op doeltreffende wijze de vlotte afwikkeling van de dossiers.
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Vernieuwingen en reorganisaties kunnen slechts met succes ten uitvoer worden
gebracht indien zij onderwerp zijn van overleg tussen werkgevers en vertegen-
woordigers van werknemers. De uitdagingen voor de toekomst zijn groot. Zij
kunnen dan ook alleen maar worden aangenomen indien de acties zijn afgestemd
op het gemeenschappelijk belang.

In 1990 heeft de Bank haar inspanningen inzake opleiding vooral toegespitst op
de hierna volgende gebieden: informatica, talen, management, financiën, boek-
houding en balansanalyse.

Het aantal gefinancierde opleidingsdagen bedroeg in 1990 gemiddeld drie en een
halve dag per personeelslid. Hierbij mag niet uit het oog worden verloren dat
sommige zeer technische functies meer opleiding vereisen dan andere en dat ook
een groot aantal voorlichtingsvergaderingen werden georganiseerd om het uitvoe-
rend personeel voor te bereiden op beroepsexamens. De personeelsleden aan wie
een nieuwe functie werd toegewezen, werden individueel begeleid om de over-
gang naar die functie te vergemakkelijken en ze in staat te stellen hun nieuwe
taak naar hun beste vermogen te vervullen.

In het actieprogramma voor de verruiming van de bekwaamheid van het kader-
personeel werden de prioriteiten inzake de opleiding van de kaderleden voor de
komende drie jaar vastgelegd. De opleiding kreeg een meer systematisch karakter
en werd in grotere mate afgestemd op de toekomstige behoeften van de Bank.
Daarom werd van start gegaan met een nieuw stageprogramma voor de universi-
tair gevormde stagiairs.

Het technische personeel heeft zijn vakbekwaamheid dank zij aangepaste cursus-
sen kunnen verhogen teneinde op de hoogte te blijven van de technologische
ontwikkelingen. Zoals de vorige jaren werden talrijke stagemogelijkheden geboden
aan kaderleden van centrale banken van niet-geïndustrialiseerde landen.
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BEHEER EN TOEZICHT

De heer Robert Reynders, adviseur bij het departement Studiën, werd bij konink-
lijk besluit van 23 oktober 1990 tot directeur benoemd voor een termijn van zes
jaar, ingaande 1 november 1990. Hij vervult dit ambt sedert 12 december 1990.

De heer Grégoire Brouhns, administrateur-generaal van de Administratie van de
Thesaurie, werd aangewezen tot regeringscommissaris bij de Bank. Hij trad aldus
vanaf 1 november 1990 in de plaats van de heer Edgard Van de Pontseele, aan
wie de Raden van de' Bank nogmaals hun dankbaarheid betuigen voor de
toewijding waarmee hij heeft deelgenomen aan hun werkzaamheden.

Artikel 105, lid 2, van het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische
Gemeenschap stelt een Monetair Comité in teneinde de coördinatie van het
monetair beleid van de Lid-Staten in de volle omvang die nodig is voor de
werking van de gemeenschappelijke markt te bevorderen.

Het statuut van dat Comité bepaalt o.m. : « Iedere Lid-Staat kiest in het alge-
meen één lid uit de hoge overheidsambtenaren en het andere lid op voordracht
van de centrale bank ». Directeur Quaden vervult thans dit laatste mandaat.

In december 1989 heeft het Comité van Presidenten van de centrale banken van
de Lid-Staten van de Europese Economische Gemeenschap, overeenkomstig zijn
reglement van orde, Directeur Rey voor een periode van twee jaar aanqewezen
als voorzitter van het Comité van Plaatsvervangers van de Presidenten. Deze
periode kan worden vernieuwd.

***

De heer Maurice Jordens, die in november 1968 door de Algemene Raad was
benoemd in de hoge functie van schatbewaarder, is in het voorbije jaar overleden.

Tijdens zijn schitterende loopbaan had de heer Jordens de Bank een zeer
kostbare medewerking verleend, inzonderheid als chef van het personeel en
daarna als schatbewaarder. Als blijk van waardering voor de uitstekende diensten
die hij de Instelling heeft bewezen, had de Algemene Raad hem in juni 1977 de
titel van ereschatbewaarder van de Bank toegekend.

De Bank brengt hulde aan zijn nagedachtenis die zij getrouw zal bewaren.

***

Met leedwezen maakt de Bank melding van het overlijden in 1990 van zes van
haar personeelsleden: Mevr. Josiane Dupont, de heren Willy Heynderickx, Her-
wig Heyndrickx, René Musch, François Van Bever en Georges Van Lierde.

Hun nagedachtenis zal in ere worden gehouden.

***
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De Bank wenst uiting te geven aan haar erkentelijkheid jegens de leden van het
kaderpersoneel die hun loopbaan hebben beëindigd:

De heren Henri Allaer, beheerder te Antwerpen, Pierre Coenraets, onderdirecteur,
chef van het departement Algemene Controle, Pierre Nys, beheerder te Luik,
Pierre Le Roy, eerste adviseur bij het departement Buitenland, Jozef De Maes-
schalek. inspecteu r-generaal, hoofd kassier, Georges Boeykens, inspecteu r-gene-
raal, chef van de dienst Rekeningen-courant, Emiel Van der Jeught, inspecteur-
generaal, chef van de dienst Buitencontrole, Leo Ghysels, agent te Kortrijk, Pierre
Van Nieuwenhuyse, agent te La Louvière, Florent Ryckaert, agent te Bergen,
Guido Ongena, agent te Oostende, Jean Boffing, agent te Verviers, Paul Detry,
agent te Marche-en-Famenne, Laurent Leeman, inspecteur met de rang van
afdelingshoofd, Ludovicus Jacobs, afdelingshoofd, Louis Mesotten, afdelings-
hoofd, Karel Moens, controleur met de rang van adjunct-adviseur, Frans Pissoort,
systeèmprogrammeur met de rang van adjunct-adviseur, en Frans Beyl, contro-
leur met de rang van adjunct-adviseur.

Zij dankt ook de leden van het uitvoerend personeel wier loopbaan in het
afgelopen jaar een einde nam:

De heren Marcel Adriaens, Michel Baeyens, Mevr. Simone Beke, de heren
Edouard Billiau, Andreas Bogaerts, Joseph Boghmans, Mej. Nicole Bourgeois,
Mevr. Liliane Broeckx-Liekendael, Mej. Nicole Cantaert, de heer Lucien Cappelle,
Mevr. Josette Carlier-Lequeux, de heren Georges Carré, Louis Cludts, Lucien
Cnudde, Mevr. Fernanda Coens, de heren Joseph Collette, Roger Collier, Jan
Comyn, Albert Coppens, René Cordemans, Robert Couttenier, Herman Crè-
vecœur, Joseph Dartevelle, Antonius De Blaes, Eugène De Brule, Prosper De
Clercq, Mevr. Monique De Cloedt-Valcke, de heren Jean Dedecker, Jacques
Defat, Paul Degardin, Jean-Louis De Geynst, Mevr. Jeanine De Geyter-Spaak,
de heren Frans De Lannoy, Julien Delloye, Louis Demarthe, Jacques Demulder,
Mevr. Mariette De Permentier-Beerens, de heren Edward De Proft, Jean Dermon,
Lodewijk Deron, Mevr. Leopoldina De Rooms-Cummins, de heer Achiel De
Schrijder, Mevr. Elisa De Smedt-Van Buggenhout, de heer Leonardus De Wolf,
Mevr. Virginia Dons, de heren Benoni Du Chau, André Dupont, Léon Falisse,
Mevr. Marie-Jeanne Flore-De Badrihaye, de heren Mauritz Fostier, Ludovicus
Gielis, Mevr. Yvonne Govaerts- Tilborg, de heren Jules Goyens, Jean Graitson,
José Heremans, Raymond Heremans, Mevr. Jeanine Hernalsteen, de heren
Ignace Herroeien, Corneel Heyvaert, Leonardus Hoendervangers, Jaak Huyghe,
Jaak Huysmans, Adrien Ingels, Gaston Jacob, Etienne Jacobs, Jozef Janssens,
Willy Janssens, André Kaye, Mevr. Nicole Keters-Loncke, de heren Willy Kumps,
Lucien Lamont, Claude Lampe, Georges Laval, Mevr. Odette Lejeune-Van Melke-
beke, de heren Christian Lejuste, Georges Leplat, Roger Liebens, Gérard Liénart,
Mevr. Simone Lux, Mevr. Gizella Maes-de la Ruelle, de heren Roger Mahieu,
Edgard Mansard, Antoine Matthys, Andreas Mertens, Roger Meulemans, Marcel
Michiels, Lodewijk Mornmaerts. Norbert Nolmans, Ludo NyS, René Oeyen, Vital
Orole, Mevr. Nelly Ottelet-Vanderbruggen, de heren Charles Paduwat, Robert
Paindavoine, Auguste Pardons, Petrus Piret, Pierre Pivetta, Guillaume Reynders,
Félix Rijckmans, Jules Ringoet, Léopold Roggemans, Fernand Roland, Marcel
Roossens, Michel Slosse, André Spiliers, Mevr. Maria Taelemans-Vanderstraeten,
de heren Raymond Tahon, Louis Temmerman, René Theys, Frans Thielemans,
Armand Vanbekbergen, Omer Van Bellinghen, Mevr. Lutgardis Van Cauter,
Mevr. Yolanda Van Damme-Ghyselen, de heren Willy Van de Calseyde, Jozef
Van Den Bossche, Philip Van den Broeck, Louis Vanden Eede, Mevr. Lisette Van
Den Neste-Hofmans, de heren Robert Vandewijer, Etienne Van Herzeele, Sylvain
Van Hoof, Mevr. Jeanne Van Laeken-De Cubber, de heer Emiel Van Malder,
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Mevr. Mariette Van Messen-D'heuvaert, de heren Frans Van Muylder, Lodewijk
Vanoeveren, Georges Van Vlasselaer, Gooris Verbist, Felicien Verlinderi, Francis-
eus Vermeulen, René Vermeulen, Edmond Verniers en Henri Voet.

***

De aandeelhouders van de Bank werden opgeroepen voor de gewone algemene
vergadering die, overeenkomstig artikel 83 van de statuten, heeft plaatsgevonden
op de laatste maandag van de maand februari, t.w. 26 februari 1990.

Overeenkomstig artikel 41 van de statuten werd het verslag over de verrichtingen
van het boekjaar 1989 ten minste vijf dagen vóór de vergadering gestuurd aan
de houders van de op naam gestelde of bij de Bank gedeponeerde aandelen.

Nadat de stemopnemers hadden vastgesteld dat de statutaire bepalingen inzake
de bekendmaking van en de deelneming aan de vergadering werden nagekomen,
heeft de Gouverneur verslag uitgebracht over de werkzaamheden van het voorbije
boekjaar en geantwoord op de door de aandeelhouders gestelde vragen,

In het kader van de statutaire verkiezingen vernieuwde de algemene vergadering
het mandaat van regent van de heer Roger Ramaekers, voorgedragen door de
meest representatieve organisaties van de handel, en van de heren Luc Aerts en
Alfred Rampen, gekozen onder de leidinggevende personen van de financiële
instellingen van openbaar nut. Zij verkoos bovendien tot regent de heren Tony
Vandeputte en François Janssens, respectievelijk voorgedragen door de meest
representatieve organisaties van de nijverheid en de meest representatieve arbei-
dersorganisaties, om het mandaat te voltooien van de heren Raymond Pulinckx
en André Vanden Broucke, ontslagnemende regenten.

Het mandaat van censor van de heren Jacques Delruelle, Hubert Detremmerie
en Willy Danckaert werd eveneens vernieuwd. De algemene vergadering heeft de
heer Christian D'Hoogh herkozen tot censor. Aldus werd voorzien in de vacature
die was ontstaan n.a.v. zijn ontslag in 1989. Aangezien de heer D'Hoogh intussen
afstand deed van zijn functie van lid van de Raad van het Brusselse Hoofdstede-
lijk Gewest, was een einde gekomen aan de onverenigbaarheid tussen deze
functie en het ambt van censor.

Ingevolge de artikelen 53 en 55 van de statuten verstrijken al deze mandaten na
de gewone algemene vergadering van februari 1993, uitgezonderd die van de
heren Vandeputte en Janssens. Hun mandaten eindigen respectievelijk in februari
1991 en februari 1992.

De Gouverneur heeft hulde gebracht aan de heren Raymond Pulinckx en André
Vanden Broucke die in de loop van 1989 hun functie van respectievelijk gedele-
geerd bestuurder van het Verbond van Belgische Ondernemingen en voorzitter
van het Algemeen Belgisch Vakverbond hebben neergelegd en bijgevolg hun
ontslag als regent hebben aangeboden.

De heer Pulinckx werd in 1970 tot regent verkozen en heeft gedurende twintig
jaar onafgebroken zitting gehad in de Raden van onze Instelling, waar zijn
deskundige adviezen en wel doordachte beschouwingen, die stoelden op zijn
kennis en zijn talenten van ervaren bemiddelaar, hebben bijgedragen tot een
sereen verloop van de beraadslagingen.

De heer Vanden Broucke, die in 1983 tot regent werd verkozen, heeft dit ambt
gedurende zeven jaar waargenomen. De ervaring die hij gedurende vele jaren op
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het gebied van de sociale problematiek verwierf is steeds een vruchtbare bron
geweest waaruit de Raad bij zijn besprekingen heeft geput. Geleid door een
oordeelkundig inzicht heeft hij er voortdurend naar gestreefd deze problematiek
in te passen in de uitstippeling van het algemeen economisch beleid.

Het heeft Zijne Majesteit de Koning behaagd de heer Vanden Broucke ter
gelegenheid van zijn uittreden te benoemen tot Commandeur in de Leopoldsorde.

Als blijk van waardering en erkentelijkheid voor de uitstekende diensten die zij
aan onze Instelling hebben bewezen, heeft de algemene vergadering met eenpa-
righeid van stemmen' aan de heren Pulinckx en Vanden Broucke de titel van
ereregent van de Bank toegekend.

***

De heer Gaston Vandewalle, voorzitter van het College der censoren, en de heer
Lucien Roegiers, lid van het College, hebben respectievelijk op 25 juni 1990 en
op 11 januari 1991 de leeftijdsgrens van 67 jaar bereikt. Op grond van artikel 56
van de statuten werden zij door de Minister van Financiën gemachtigd hun
lopend mandaat te voleindigen. Het mandaat van de heer Vandewalle verstrijkt
na de gewone algemene vergadering van februari 1992; dat van de heer Roegiers
eindigt na de gewone algemene vergadering van februari 1991.

***

Een buitengewone algemene vergadering werd op vrijdag 21 december 1990
bijeengeroepen teneinde te beraadslagen over de wijziging van de statuten.
Aangezien de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders niet de bij arti-
kel 92 van de statuten voorgeschreven drie vijfde van het maatschappelijk kapitaal
vertegenwoordigden, kon deze vergadering niet geldig beraadslagen. Een tweede
vergadering werd dus bijeengeroepen. Zij vond plaats op 18 januari 1991. Hierover
zal in het Verslag over het boekjaar 1991 worden bericht.

***

Begin 1991 zagen de structuur en de samenstelling van de beheers- en toeziehts-
organen van de Bank eruit als volgt:
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BEHEER EN TOEZICHT

Gouverneur: Dhr. Alfons VERPLAETSE

Vice-Gouverneur: Dhr. William FRAEYS

Directeuren : HH. Frans JUNIUS,
Jean-Pierre PAUWELS,
Guy QUADEN,
Jean-Jacques REY,
Robert REYNDERS.1

Regenten: Censoren:

HH. Roger RAMAEKERS,
Jan HINNEKENS,
Luc AERTS,
Albert FRERE,
André DEVOGEL,
Alfred RAMPEN,
Rik VAN AERSCHOT,
Willy PEIRENS,
François JANSSENS, 2

Tony VANDEPUTTE.2

HH. Gaston VANDEWALLE, voorzitter,
Jacques DELRUELLE, secretaris,
Hubert DETREMMERIE,
Lucien ROEGIERS,
Théo VANDERVORST,
Roger MENE,
Willy DANCKAERT,
Carlo VAN GESTEL,
Maurice CHARLOTEAUX,
Christian D'HOOGH.2

Secretaris: Dhr. Jean POULLET

Schatbewaarder: Dhr. Jacques VAN DROOGENBROECK

Regeringscommissaris: Dhr. Grégoire BROUHNS3

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,

Adviseur Mevr. M. STEENBERGEN-DE WACHTER,

Secretariaat

Dienstchef Dhr. M. VAN CAMPEN, afdelingshoofd,

Secretariaat van de Directie

Dienstchef

Adviseur

Dhr. J. DOLO, inspecteur-generaal,

Mej. J. RONDEUX.

1 Sedert 12 december 1990.
2 Verkozen door de gewone algemene vergadering van 26 februari 1990.
3 Sedert 1 november 1990.
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Departement Algemene Controle - Dhr. A. MICHEL, inspecteur-generaal,

Buitencontrole

Dienstchef

Controleur

Inspectie

Dienstchef

Senior inspecteur

Inspecteurs

Dhr. D. VERMEIREN, afdelingshoofd,

Dhr. P. SARLET.

Dhr. J. HELFGOTT, inspecteur-generaal,

Dhr. J. PAPLEUX,

HH. R. THIRION, P. BOBYR,
Mevr. J. MAESSEN-SIMAR, Dhr. J. DEVELDER.

Departement Boekhouding en Budgetcontrole - Dhr. H. DE SAEDELEER, inspecteur-generaal,

Boekhouding

Dienstchef

Afdelingshoofd

Budgetcontrole

Dienstchef

Afdelingshoofd

Departement Buitenland

Adviseur

Dhr. C. DEKEYSER, inspecteur-generaal,

Dhr. J. TAVERNIER.

Dhr. J. VANDEUREN, inspecteur-generaal,

Dhr. F. HEYMANS.

Dhr. J. MICHIELSEN, inspecteur-generaal,

Dhr. G. NOPPEN.

Bancaire Statistiek Buitenlandse Betalingen

Dienstchef Dhr. G. MELIS, inspecteur-generaal,

Afdelingshoofd

Internationale Akkoorden

Dienstchef

Adviseur

Afdelingshoofd

Adviseurs

Dhr. R. DE BOECK.

Mevr. F. LEPOIVR E-MASAI, inspecteur-generaal,

Dhr. M. JAMAR,

Dhr. M. EECKHOUT,

HH. P. VIGNERON, P. VAN DER HAEGEN,
Mevr. G. DURAY-BIRON, Dhr. D. DACO.

Niet-bancaire Statistiek Buitenlandse Betalingen

Dienstchef Dhr. L. DUSSAIWOIR, inspecteur-generaal,

Afdelingshoofd Dhr. G. MARLET.

Wissel

Dienstchef

Afdelingshoofden

Adviseurs

Dhr. H. BUSSERS, inspecteur-generaal,

Mevr. A. VAN DEN BERGE, Dhr. J.L. LION,

HH. N. VANDECAN, E. LAVIGNE.

Departement Drukkerij en 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

Afdelingshoofden

Prepress en Studies

Dienstchef
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Dhr. R. VERHEYDEN, inspecteur-generaal.

HH. J.F. KERVYN de MARCKE ten DRIESSCHE,
M. VAN BAELEN, G. PIROT.

Dhr. M. SALADE, afdelingshoofd.



Produktie en Engineering

Dienstchef

Veiligheid- Toezicht

Dienstchef

Dhr. L. DUFRESNE, afdelingshoofd.

Dhr. R. LOlSEAU, inspecteur-generaal.

Departement Gegevensuitwisselingscentrales - Dhr. M. ASSEAU, onderdirecteur,

Rekeningen-courant

Dienstchef Dhr. A. VAES, afdelingshoofd,

Afdelingshoofd Dhr. V. DECONINCK.

Risicocentrale

Dienstchef Dhr. P. TELLIER, inspecteur-generaal,

Adviseur Dhr. J. MAKART,

A fdeli ngshoofden HH. A. LENAERT, R. TROGH,

Adviseurs Dhr. P. HAINAUT, Mevr. E. DE GROOTE.

Departement Krediet - Dhr. C. DE NYS, onderdirecteur,

Adviseur Dhr. P. MERCIER.

Disconto-Voorschotten

Dienstchef Dhr. J.M. WULLUS, inspecteur-generaal,

Afdelingshoofd Dhr. F. WITHOFS.

Geldmarkt

Dienstchef Dhr. F. DEPUYDT, inspecteur-generaal,

Afdelingshoofd Dhr. E. DE KOKER.

Departement Overheidsfondsen - Dhr. W. BRUMAGNE, onderdirecteur,

Effecten

Dienstchef

A fdeli ngshoofden

Rentenmarkt

Dienstchef

Rijkskassier

Dienstchef

Afdelingshoofd

Dhr. C. VAN POPPEL, inspecteur-generaal,

HH. W. STEPPE, L. EICHER, Y. PIRlET.

Dhr. H. SMISSAERT, afdelingshoofd.

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. OUINTART-lEJEUNE.

Dhr. E. COLMAN, afdelingshoofd,

Dhr. J. WIElEMANS.

Ontwikkeling van Informaticaprojecten

Dienstchef

Analisten-raadgevers

A fdeli ngshoofd

Dhr. J.P. HOYOS, inspecteur-generaal,

HH. P. lAUWERS, B. GROETEMBRll,
Mevr. H. VAN DOORNE-VANHECKE,
HH. J. FRANCOIS, J.M. PLISNIER.

Dhr. P. SAPART.
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Organisatie en Beheerscontrole

Dienstchef

Studie van Informaticasystemen

Dienstchef

Analist-raadgever

'Senior system engineer

Dhr. L. JANSSENS, afdelingshoofd.

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. G. DE RIDDER, afdelingshoofd.

Dhr. J. LEEMANS, inspecteur-generaal.

Departement Studiën - Mej. M.H. LAMBERT, adviseur van de Directie,

Afgevaardigde van de
departementschef

Eerste adviseur

Adviseurs

Economen

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,

E. VERREYDT, 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

Afdelingshoofd

Architect

Algemene Diensten

Dienstchef

Afdelingshoofden
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Dhr. J. VICTOIR, inspecteur-generaal,

Dhr. P. LAUWERS,

Dhr. J.c. NAVEZ.

Dhr. J. TEIRLINCK, inspecteur-generaal,

HH. S. VAN RILLAER, G. SCHAMPAERT, A. KOZYNS,
J.M. BRAET.



Diensten die niet ressorteren onder een departement

Juridische dienst

Dienstchef

Eerste adviseur

Adviseur
Adviseur

Dhr. J.V. LOUIS, adviseur van de Directie,

Dhr. J.P. BRISE,

Dhr. W. KIEKENS,
Dhr. J. DE WOLF.

Dienstchef

Veiligheid, Gezondheid en Verfraaiing der Werkplaatsen

Dhr. D. DENEE, adjunct-adviseur.

Verzamelingen en Letterkundige Bibliotheek

Dienstchef Mej. C. LOGIE, inspecteur-generaal.

Inspecteur-generaal

Departement Bijbanken en Agentschappen - Dhr. W. VAN DER PERRE, onderdirecteur,

Dhr. G. PARLONGUE.

Antwerpen

Beheerder

Inspecteur-generaal

Afdelingshoofden

Luik

Beheerder

Afdelingshoofd

Luxemburg

Beheerder

Aalst

Agent

Aarlen

Agent

Bergen

Agent

Brugge

Agent

Charleroi

Agent

Doornik

Agent

Gent

Agent

Afdelingshoofd

Hasselt

Agent

Kortrijk

Agent

La Louvière

Belast met het beheer

Leuven

Agent

Malmedy

Belast met het beheer

Dhr. L. VAN DER VEKEN,

Dhr. P. VERPOEST,

HH. F. SERCKX, R. ROOTHANS.

Dhr. M. SIMAL,

Mevr. J. SOUVEREYNS-ROUMA.

Dhr. E. de LHONEUX.

Dhr. A. VERHELST.

Dhr. D. BRISBOIS.

Dhr. Y. LEBLANC.

Dhr. W. SMOUT.

Dhr. J. TASSIER.

Mevr. J. DAUCHOT-DE BEER.

Dhr. K. MORTIER,

Dhr. H. VAN MOSSEVELDE.

Dhr. T. DE ROOVER.

Dhr. J. VICTOR.

Dhr. P. BISSOT.

Dhr. P. PEETROONS.

Dhr. J.Y. BOULANGER.
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Marche-en-Famenne

Belast met het beheer Dhr. R. COUSIN.

Mechelen

Agent Dhr. M. DE GEYTER.

Namen

Agent Dhr. J. DELPEREE.

Oostende

Belast met het beheer Dhr. M. JOOS.

Roeselare

Agent Dhr. P. BOGAERT.

Sint-Niklaas

Agent Dhr. L. GHEKIERE.

Turnhout

Agent Dhr. L. MUYLAERT.

Verviers

Agent Dhr. R. COLSON.

Kaderlid gedetacheerd bij het Kabinet van de heer Dehaene, Vice-Eerste Minister,
Dhr. J. SMETS, adviseur.

Kaderlid gedetacheerd bij het Kabinet van de heer Maystadt, Minister van Financiën,
Dhr. L. HUBLOUE, adviseur.

Kaderlid gedetacheerd bij het Kabinet van de heer De Batselier, Vice-voorzitter van de Vlaamse
Executieve,

Dhr. G. MAES, econoom.

Kaderlid gedetacheerd bij de Bank van Zaïre,
Dhr. R. VANHULST, afdelingshoofd.

Kaderlid met opdracht bij de Permanente vertegenwoordiging van België bij de OESO in Parijs,
Dhr. W. VERTONGEN, adviseur.

Kaderleden met opdracht voor rekening van het Internationaal Monetair Fonds,

bij het Ministerie van Financiën van de Republiek Niger,
Dhr. J.C. PAUWELS, afdelingshoofd,

- bij de Nationale Bank van Rwanda,
Dhr. R. BEERENS, afdelingshoofd.
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Debiteuren wegens termijnverkopen van vreemde valuta's en
goud:
Europees Fonds voor Monetaire Samenwerking - -
Andere - -

Handelspapier 33.181.184 30.252.494
Voorschotten op onderpand 6.304.270 3.274.539
Overheidseffecten :

Belgische overheidseffecten 37.000.000 37.000.000
Luxemburgse overheidseffecten - -

Bijzondere bijstand aan het Rentenfonds 66.475.000 36.684.000
Munten 662.034 923.230
Tegoed bij het Bestuur der Postchecks:

Rekening A 1.491 1.420
Rekening B 2.955.677 2.647.412

Geconsolideerde vordering op de Staat '. 34.000.000 34.000.000
Voorlopige aanpassing naar aanleiding van de wet dd. 3 juli

1972 3.225.516 3.223.919
Te innen waarden 6.010.129 836.597
Overheidsfondsen 26.166.245 30.637.325
Gebouwen, materieel en meubelen 10.049.597 10.667.449
Overgangsrekeningen 19.090.464 19.957.879

Totaal 712.033.828 682.710.070

BALANS PER 31 DECEMBER 1990

ACTIVA

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 IM 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
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(In duizenden franken)

1989 1990

51.478.171 51.477.017

16.634.635 15.877.863
- -

20.592.744 19.097.141
118.660.135 109.072.271
221.885.893 236.051.258

27.368.235 31.875.846
- -

- -
2.972.074 848.064
2.454.610 3.438.622

- -
4.865.724 4.865.724

- -
- -



PASSIVA (In duizenden franken)

1989 1990

442.541.261 428.502.517

3.119.252 6.410.668

3.043 14.807

983.402 464.611

2.132.807 5.931.250

17.539.390 9.576.067

2.955.677 2.647.412

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

121.632.209

3.394.034

10.723.882

54.807.348

400.000

2.294.088

18.329.631

9.499.143

1.187.182

712.033.828

23.610.731

109.920.335

1.124.995

11.132.984

54.807.348

400.000

2.410.786

20.821.631

10.116.997

1.227.599

682.710.070

~-------------------------------------- •.----------~------------~------------~
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RESULTATENREKENING PER 31 DECEMBER 1990

(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

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
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1989 1990

11.120.449 10.299.191

19.184.298 21.318.117

2.545.540 2.898.521

240.105 228.185

43.167 4.590

1.090.000 336.000
34.223.559 35.084.604

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

21.464.281

7.243.721

14.220.560

5.727.333

6.337.400

1.049.936

1.660.003

2.615.383

1.075.008

2.975.000

2.492.000

283.000

200.000

1.227.599
35.084.604



ORDEREKENINGEN PER 31 DECEMBER 1990

(In duizenden franken)

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
4 112 % 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

19901989

4.237.003 1.462.121

831 -

1.141.935 1.147.742

332.440 -

96.181.969 97.974.944
76.081.194 77 .397 .476
19.486.278 20.114.815

51.285 36.718
563.212 425.935

3.000.000 3.500.000

5.788 1.434

27.368.235 31.875.846

2.145.417.260 2.386.237.817
88.365.500 79.009.000

9.389.396 10.789.529
2.602.422 2.775.375
2.013.784 2.085.784

131.914 105.000
462.903 621.904

2.042.451.341 2.290.851.225

3.850.665.333 4.407.156.508
14.815.045 12.048.838
5.000.000 5.000.000
7.000.000 7.000.000
- 3.068.772
294.506 285.876

8.520.539 2.694.790
2.603.152.361 2.671.850.209

723.367.360 67.678.787
2.465.282.325 2.589.476.392

530.253 485.897
73.978.423 74.329.739

1.232.697.927 1.723.257.461

137.369.366 96.193.654
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BALANS
(in duizenden franken)

ACTIVA

GOUDVOORRAAD

Per 31-12-1989 Per 31-12-1990

51.478.171 51.477.017

De goudvoorraad wordt geboekt tegen de prijs van fr.54.752,8184 per kilogram
fijn, die voortvloeide 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 goudvoorraad spruit voort uit, enerzijds, de verkoop van
goud aan de Koninklijke Munt van België voor het slaan van gouden muntstukken
luidend in ecu's (fr.59,4 miljoen) 1 en, anderzijds, de teruggave van goud door
het EFMS bij gelegenheid van de hernieuwing van de driemaands swaptransacties
waarbij de Bank 20 pct. van haar goudvoorraad tegen ecu's bij die instelling heeft
ingebracht (fr.58,2 miljoen) 2.

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 SOR 3, de activa
verworven bij toepassing van de tussen de Staat en de Bank gesloten overeen-
komsten in verband met de rechten en plichten van België als lid van het IMF
en als deelnemer in het SOR-departement van het Fonds.

1 Overeenkomstig artikel 14 van de wet van 23december 1988 houdende bepalingen met betrekking
tot het monetair statuut, de Nationale Bank van België, het monetair beleid en het Muntfonds,
werd de op het verkochte goud gerealiseerde meerwaarde, ten bedrage van fr.384 miljoen, aan
de Schatkist gestort. 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 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 de SOR 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 IMF werd aangenomen; tot 31 december 1990 was zijn
waarde gelijk aan de som van volgende valutapakketten : 0,452 dollar, 0,527 Duitse mark,
33,4 yen, 1,02 Franse frank en 0,0893 pond sterling.
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Deelneming

Per 31-12-1989 Per 31-12-1990

16.634.635 15.877.863

Het bedrag vermeld onder de rubriek « Deelneming» vertegenwoordigt de tegen-
waarde van het bedrag in SDR van de reservetranche van België, t.w.
SDR 326,3 miljoen per balansdatum (SDR 341,9 miljoen ultimo 1989). De reser-
vetranche is gelijk aan het quotum van België bij het IMF (SDR 2.080,4 miljoen)
verminderd met het equivalent in SDR van het tegoed in Belgische franken van
het Fonds.

De vermindering met SDR 15,6 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 (SDR 43,8 miljoen) en, anderzijds, de terugkopen in Belgische franken
uitgevoerd door diverse lid-staten van het Fonds (SDR 59,4 miljoen).

Bijzondere trekkingsrechten

Per 31-12-1989 Per 31-12-1990

20.592.744 19.097.141

Het tegoed in SDR bedraagt per 31 december 1990 SDR 392,5 miljoen tegen
SDR 423,2 miljoen een jaar daarvoor. Enerzijds heeft de Bank SDR 7,5 miljoen
ontvangen als rente op de nettotegoeden bij het IM F en anderzijds netto
SDR 38,2 miljoen verkocht tegen vreemde valuta's aan andere deelnemers in het
SDR-departement en aan erkende houders van SDR.

De verbintenis met onbepaalde termijn in SDR, die onder de rubriek op het
passief « Internationaal Monetair Fonds: Bijzondere trekkingsrechten, netto cu-
mulatieve toewijzing» voorkomt, bedraagt fr. 23.610,7 miljoen 1 zodat de netto-
aanwending van SDR per 31 december 1990 fr. 4.513,6 miljoen beloopt.

ECU'S

Per 31-12-1989 Per 31-12-1990

118.660.135 109.072.271

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 EFMS heeft ingebracht.

Ze staan geboekt tegen de spilkoers van fr. 42,4032 voor 1 ecu 2 per 31 december
1990 en van fr. 42,4582 voor 1 ecu per 31 december 1989.

1 Zie blz. 199 van onderhavig verslag.
2 De ecu, munteenheid aangenomen door het EMS, 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 Iers punt, 1,44 Griekse drachme,
6,885 peseta en 1,393 escudo.
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Het ecu-tegoed is van het ene jaar tot het andere verminderd met 222,5 miljoen
ecu en bedraagt 2.572,3 miljoen ecu per 31 december 1990.

Die inkrimping is het gevolg van, enerzijds, een vermindering van de hoeveelheid
ecu's ontvangen bij gelegenheid van de hernieuwing van de swaptransacties met
het EFMS (272,5 miljoen ecu) en, anderzijds, de ontvangst van ecu's wegens de
niet-hernieuwing van een in 1989 verrichte uitwisseling, in de vorm van een
swaptransactie, van ecu's tegen vreemde valuta's met een centrale bank van
buiten de EEG die het statuut van Derde houder van ecu's heeft verkregen
(50 miljoen ecu). Op de balansdatum is er nog slechts één uitstaande verrichting
van dien aard (20 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, aan de daling van de prijs
van het edele metaal en aan de lagere dollarkoers, waarvan het effect slechts
gedeeltelijk door een grotere dollarinbreng werd gecompenseerd.

De daling 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; de stijging die voortvloeit uit
de beëindiging van voornoemde uitwisseling van ecu's tegen vreemde valuta's
heeft als tegenpost een gelijkwaardige daling van de vordering op termijn in ecu's
die onder de rubriek « Te ontvangen ecu's» op het actief is vermeld.

VREEMDE VALUTA'S

Per 31-12-1989 Per 31-12-1990

221.885.893 236.051.258

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 die deelnemen aan
het EMS-wisselkoersmechanisme, en tegen de vroegere centrale koers, eventueel
gewijzigd overeenkomstig de monetaire aanpassingen die door de betrokken
landen werden aangekondigd, wat de overige valuta's aangaat.

De stijging is voornamelijk toe te schrijven aan de inning van het provenu van
beleggingen in het buitenland en de netto-aankoop van deviezen in het raam van
diverse verrichtingen met het IMF. Die ontvangsten werden gedeeltelijk gecom-
penseerd door een grotere inbreng van dollars bij het EFMS en door het negatief
omrekeningsverschil op de tegoeden in ponden sterling, waarvan de boekings-
koers werd teruggebracht tot de spilkoers die bij de toetreding van die valuta tot
het EMS-wisselkoersmechanisme werd vastgesteld.

De tegoeden per 31 december 1990 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 boekingskoers, is opgenomen op de
rekening « Uitgedrukte en niet-gerealiseerde koersverschillen» die onder de over-
gangsrekeningen op het actief 1 voorkomt.

1 Zie blz. 197 van onderhavig verslag.
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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 1 en waarvan
het beheer aan de Bank toevertrouwd is.

TE ONTVANGEN VREEMDE VALUTA'S EN GOUD

Per 31-12-1989 Per 31-12-1990

Europees Fonds voor Monetaire Samenwerking

Andere .

27.368.235 31.875.846

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 1990 bedraagt het
aandeel van het goud fr. 12,9 rniljard ? en dat van de dollars fr. 19 miljard.

TE ONTVANGEN ECU'S

Per 31-12-1989 Per 31-12-1990

Europees Fonds voor Monetaire Samenwerking

Andere. 2.972.074 848.064

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 31-12-1989 Per 31-12-1990

2.454.610 3.438.622

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.

, Bedragen vermeld onder de rubriek « Te ontvangen vreemde valuta's en goud - Europees Fonds
voor Monetaire Samenwerking ».

2 Zie blz. 189 van onderhavig verslag.
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DEPOSITO BIJ HET IMF IN HET KADER VAN DE USAF

Per 31-12-1989 Per 31-12-1990

4.865.724 4.865.724

Onder deze rubriek wordt het bedrag van de SDR opgenomen die de Bank op
een bijzondere depositorekening bij het IM F heeft gestort in het raam van de
Belgische deelneming in de Uitgebreide structurele aanpassingsfaciliteit (USAF) 1.

De vordering uit dien hoofde bedraagt SDR 100 miljoen en 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.

HANDELSPAPIER

Per 31-12-1989 Per 31-12-1990

33.181.184 30.252.494

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 21.963.219

5.156.384 8.289.275

overig handelspapier 444.775

VOORSCHOTTEN OP ONDERPAND

Per 31-12-1989 Per 31-12-1990

6.304.270 3.274.539

Onder die rubriek worden de gewone voorschotten in rekeningen-courant alsme-
de de beleningen tegen onderpand van overheidspapier opgenomen.

Per 31 december 1990 belopen de gewone voorschotten fr.24,5 miljoen
(fr. 5.304 miljoen ultimo 1989) en de beleningen fr. 3.250 miljoen (fr. 1.000 miljoen
ultimo 1989),

1 Zie verslag nopens de verrichtingen van het boekjaar 1988, blz. 274, en van het 'lJc.ekjaar 1989,
blz. 169.
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OVER HEIDS EFFECTEN

Per 31-12-1989 Per 31-12-1990

Belgische overheidseffecten . .

Luxemburgse 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 31-12-1989 Per 31-12-1990

66.475.000 36.684.000

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 kan
worden herzien, is sinds december 1989 op fr. 110 miljard vastgesteld.

MUNTEN

Per 31-12-1989 Per 31-12-1990

662'.034 923.230

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 1990 fr. 1.694 miljoen.

Bijzondere bepalingen regelen de terugbetalingsmodaliteiten ingeval de contractu-
ele hoogtegrens wordt overschreden 2; zij moesten in 1990 niet worden toege-
past.

1 Zie verslag nopens de verrichtingen van het boekjaar 1977, blz. 100.
2 Zie verslag nopens de verrichtingen van het boekjaar 1980, p. 115.
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TEGOED BIJ HET BESTUUR DER POSTCHECKS

Per 31-12-1989 Per 31-12-1990

Rekening A.

Rekening B 1

1.491

2.955.677

1.420

2.647.412

Op verzoek van de Schatkist houdt de Bank op een bijzondere postrekening,
genaamd rekening B, de tegenwaarde aan van de niet-gebruikte saldi van de
leningen die door de Belgische Staat aan derde landen zijn verstrekt in het raam
van de financiële bijstandsakkoorden ; die saldi staan in de boeken van de Bank
ingeschreven op rekeningen ten name van de centrale banken of van de regerin-
gen 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
19722

Per 31-12-1989 Per 31-12-1990

3.225.516 3.223.919

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. 1,6 miljoen die in 1990 werd opgetekend is het gevolg
van de aanzuivering van de minderwaarden die betrekking hebben op het goud,
in verhouding tot de hoeveelheid goud die aan de Koninklijke Munt van België
werd verkocht voor het slaan van munten luidend in ecu's.

Het bedrag van die rubriek werd teruggebracht tot fr.3.420,9 miljoen in 1987 en
tot fr. 3.225,5 miljoen in 1989 ingevolge de goudverkopen aan de Koninklijke Munt
van België en de arbitrage van goud tegen vreemde valuta's.

1 Zie blz. 199 van onderhavig verslag.
2 Zie verslag nopens de verrichtingen van het boekjaar 1973, blz. 128.
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TE INNEN WAARDEN

Per 31-12-1989 Per 31-12-1990

6.010.129 836.597

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 31-12-1989 Per 31-12-1990

26.166.245 30.637.325

Overeenkomstig art. 23 van de statuten worden de overheidsfondsen en andere
effecten, verworven krachtens de artikelen 18 en 21, geboekt tegen hun aankoop-
prijs indien deze gelijk is aan of lager dan de terugbetalingsprijs.

De toename van de portefeuille overheidsfondsen met fr. 4.471,1 miljoen, t.o.v.
het jaar voordien, is de tegenhanger van de stijging van het Reservefonds.

GEBOUWEN, MATERIEEL EN MEUBELEN

Per 31-12-1989 Per 31-12-1990

10.049.597 10.667.449

De investeringen van de Bank in nieuwbouwen moderniseringswerken, en in
materieel en meubelen, bereiken voor het boekjaar 1990 een totaal van
fr. 1.075 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 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 », op de passiefzijde, komt overeen met de boekwaarde van de terreinen.

OVERGANGSREKENINGEN

Per 31 december 1990 zien de overgangsrekeningen op het actief er als volgt uit:

al Te vorderen rente op voorschot- en beleningsverrichtingen 14.911

b) Te vorderen rente op de verrichtingen met het buitenland 4.223.835

Te transporteren 4.238.746
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Transport

cl Te vorderen rente op overheidsfondsen verworven krachtens
de statuten. . . . . .

dl Uitgedrukte en niet-gerealiseerde koersverschillen 1

el 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 rnaken 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. . .

gl Waarden van de Verzamelingen. In die post zijn tegen 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 gl bestaat er een tegenpost
onder de overgangsrekeningen op het passief 2.

Totaal

4.238.746

2.277.082

13.007.189

269.046

87.111

78.705

19.957.879

, Bij aankoop van vreemde valuta's wordt het verschil tussen de aankoopkoers en de boekings-
koers, 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 valutamarkt die aanleiding
geven tot vereffening of financiering via het door het EMS 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 debetpo-
sitie tegenover het EFMS. Zijn eveneens opgenomen op de rekening « Uitgedrukte en niet-gereali-
seerde koersverschillen », de omrekeningsverschillen voortvloeiend uit de wijziqinq van de spil-
koersen binnen het EMS en uit de monetaire aanpassingen die door de betrokken 'anden werden
aangekondigd.

2 Zie blz. 200 van onderhavig verslag.
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PASS/VA

BANKBILJETTEN IN OMLOOP

Per 31-12-1989 Per 31-12-1990

442.541.261 428.502.517

Het volume van de biljetten in omloop, uitgedrukt als daggemiddelde, bedraagt
fr.420,9 miljard in 1990 tegenover fr.419,7 miljard in 1989, wat overeenkomt met
een groeivoet van + 0,29 pct.

De toename van de bankbiljettencirculatie in 1990, die vrij aanzienlijk was gedu-
rende het eerste kwartaal, is vervolgens vertraagd en in de tweede helft van het
jaar omgeslagen; het volume van de biljetten in omloop op 31 december ligt dan
ook niet alleen onder het peil van vorig jaar, maar ook onder dat van 1988.

De evolutie, per kwartaal, van de daggemiddelden van de biljetten in omloop
wordt geïllustreerd door de volgende vergelijking:

1988 1989 1990 Verandering in pct.

(in miljarden franken) 1989/1988 1990/1989

1e trimester

2e trimester

3e trimester
4e trimester

410,9
423,1

424,0
422,0

406,8
423,1

424,1
424,4

420,5
424,9

420,5
417,6 + 0,57

+ 3,37
+ 0,43

0,85
1,60

Op 31 december 1990 is de samenstelling van de biljettenomloop, per coupure,
als volgt:

fr. 5.000

fr. 1.000
fr. 500
fr. 100

295.756.640

106.820.226
12.207.027
13.718.624

Totaal 428.502.517

De evolutie van die samenstelling gedurende de laatste 5 jaar, is weergegeven
in volgende tabel:

1986 1987 1988 1989 1990

(in miljarden franken)

fr. 5.000. 283,9 294,8 298,9 305,0 295,8

fr. 1.000. 107,6 106,9 106,8 111,8 106,8
fr. 500. 11,1 11,2 11,6 12,1 12,2
fr. 100. 12,5 12,7 13,1 13,6 13,7

Totaal 415,1 425,6 430,4 442,5 428,5
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REKENINGEN-COURANT

De evolutie van de saldi van de « Rekeningen-courant» blijkt uit volgende
vergelijking:

Per 31-12-1989 Per 31-12-1990

Schatkist, gewone rekening 3.043 14.807

Financiële instellingen, ondernemingen en parti-
culieren. . . . . . . . . . . . . . . .

Banken in het buitenland en internationale instel-

983.402 464.611

lingen, gewone rekeningen. . . . 2.132.807 5.931.250

Totaal 3.119.252 6.410.668

TE BETALEN WAARDEN

Per 31-12-1989 Per 31-12-1990

17.539.390 9.576.067

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 dat in het begin van het volgende boekjaar wordt 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 31-12-1989 Per 31-12-1990

2.955.677 2.647.412

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 31-12-1989 Per 31-12-1990

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 SDR-departement of indien België besluit zich eruit terug te
trekken.

, Zie blz. 195 van onderhavig verslag.
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TE LEVEREN ECU'S

Per 31-12-1989

Europees Fonds voor Monetaire Samenwerking 121.632.209

Andere.

Per 31-12-1990

109.920.335

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 31-12-1989

Europees Fonds voor Monetaire Samenwerking

Andere . 3.394.034

Per 31-12-1990

1.124.995

Deze bedragen vertegenwoordigen hoofdzakelijk de tegenwaarde van de deviezen
die tegen ecu's op termijn werden verkocht in het raam van swaptransacties met
centrale banken van buiten de EEG die het statuut van Derde houder hebben
verkregen.

OVERGANGSREKENINGEN

De overgangsrekeningen op het passief zien er per 31 december 1990 als volgt
uit:

a) Over te dragen provenu van handelspapier en overheidseffec-
ten in portefeuille. . . . . . . . . . . .. .....

b) Over te dragen provenu van beleggingen in het buitenland

c) Te betalen rente op verplichtingen tegenover het buitenland

d) Fonds van de Honderdste Verjaring.

e) Verzamelingen . . . . .

De rekeningen sub d) en e) hebben hun tegenpost onder de
overgangsrekeningen op het actief.

f) Voorziening voor gebouwen, materieel en meubelen 2.

g) Maatschappelijke voorziening voor diverse risico's 2. .

Totaal

ONBESCHIKBARE RESERVE MEERWAARDE OP GOUD

Per 31-12-1989

54.807.348

124.936

451.397

57.854

87.111

78.705

1.882.981

8.450.000

11.132.984

Per 31-12-1990

54.807.348

Het gaat om de meerwaarden die door de Bank werden gerealiseerd bij gelegen-
heid van arbitragetransacties van activa in goud tegen andere externe reservebe-

1 Zie blz. 190 en 192 van onderhavig verslag.
2 Zie blz. 209 van onderhavig verslag.
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standdelen. In toepassing van artikel 14 van de wet van 23 december 1988 tot
wijziging van de organieke wet van de Nationale Bank van België, worden die
gerealiseerde meerwaarden op een bijzondere onbeschikbare reserverekening ge-
boekt; zij zijn 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:

Per 31-12-1989 Per 31-12-1990

Statutaire reserve . .

Buitengewone reserve

Afschrijvingsrekening voor gebouwen, materieel

2.294.088

18.329.631

2.410.786

20.821.631

en meubelen . . . . . . 9.499.143 10.116.997

Totaal 30.122.862 33.349.414

De verhoging van het Reservefonds vertegenwoordigt het gedeelte van de winst
van 1989 dat naar de statutaire reserve is gegaan, een overschrijving naar de
buitengewone reserve van fr. 2.492 miljoen ten laste van de resultatenrekening
van 1990 en de afschrijving van de in 1990 verrichte investeringen in gebouwen,
materieel en meubelen.

Het fiscaal vrijgestelde gedeelte van de buitengewone reserve bedraagt
fr.540,3 miljoen per 31 december 1990.

TE VERDELEN NETTOWINST

Het batig saldo van de resultatenrekening, dat wordt verdeeld overeenkomstig de
beschikkingen van art. 38 van de statuten, beloopt fr. 1.227,6 miljoen, tegen
fr.1.187,2 miljoen per 31 december 1989.
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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 Bankopgeno-
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 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.462.121

WAARBORGEN VERLEEND DOOR DE BANK

Deze rubriek omvat de waarborgen 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. . . . . . . . . . ... 1.147.742

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 . . . . . . . . . 3.500.000

TEGOEDEN BEHEERD VOOR REKENING VAN HET EUROPESE FONDS VOOR
MONETAIRE SAMENWERKING

Het gaat om tegoeden in goud en in dollars die, door middel van
swaptransacties, tegen ecu's 2 bij het EFMS werden ingebracht
doch waarover het beheer aan de Bank is toevertrouwd krachtens
een beheersmandaat dat haar door het EFMS werd verleend . 31.875.846

1 Rekening geopend bij toepassing van de wet van 29 mei 1959, art. 15, gewijzigd door de wet
van 11 juli 1973, artikel 5.

2 Zie blz. 189 en 192 van onderhavig verslag.
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RENTENFONDS

De bij de Bank gedeponeerde waarden die eigendom zijn van het
krachtens de besluitwet van 18 mei 1945 opgerichte Rentenfonds
bedragen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96.193.654

De overige rubrieken van de orderekeningen vergen geen commentaar.
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RESULTATENREKENING
(in duizenden franken)

CREDIT

PROVENU VAN DE DISCONTO- EN VOORSCHOTVERRICHTINGEN

Per 31-12-1989 Per 31-12-1990

11.120.449 10.299.191

Het provenu van de disconto- en voorschotverrichtingen is in vergelijking met het
vorige boekjaar afgenomen.

Die evolutie vloeit voort uit de daling van het gemiddelde volume van die
verrichtingen (fr. 102,5 miljard in 1990 tegen fr. 123,9 miljard in 1989) waarvan het
effect slechts gedeeltelijk gecompenseerd werd door de stijging van het gemiddel-
de rendement ervan, van 8,8 pct. in 1989 tot 9,9 pct. in 1990.

PROVENU VAN DE VERRICHTINGEN MET HET BUITENLAND

Per 31-12-1989 Per 31-12-1990

19.184.298 21.318.117

De toeneming van het provenu van de verrichtingen met het buitenland is het
gevolg van de aangroei van het gemiddelde volume van de beleggingen, van
fr. 223,6 miljard in 1989 tot fr. 257,5 miljard in 1990, en, in mindere mate, van een
verhoging van het gemiddelde opbrengstpercentage ervan.

PROVENU VAN DE OVERHEIDSFONDSEN

Per 31-12-1989 Per 31-12-1990

2.545.540 2.898.521

De stijging van de opbrengst van de overheidsfondsen door de Bank verworven
krachtens artikelen 18 en 21 van haar statuten 1, wordt verklaard door de aangroei
van de portefeuille ingevolge de overschrijvingen naar het Reservefonds die bij
de afsluiting van het voorgaande boekjaar plaatsvonden en het iets hoger gemid-
delde rendement van de effecten.

1 Zie blz. 196 van onderhavig verslag.
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RECHTEN OP BEWAARNEMINGEN, PROVISIES EN VERGOEDINGEN

Per 31-12-1989 Per 31-12-1990

240.105 228.185

Het bedrag van de geïnde rechten op bewaarnemingen, provisies en vergoedin-
gen is ten opzichte van vorig jaar lichtjes afgenomen wegens het kleiner 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.

DIVERSE ONTVANGSTEN

Per 31-12-1989 Per 31-12-1990

43.167 4.590

De diverse ontvangsten van het boekjaar 1990 omvatten hoofdzakelijk de op-
brengst van de verkoop van afgedankt materieel en meubelen.

TERUGNEMINGEN VAN DE PASSIEF-OVERGANGSREKENINGEN

Per 31-12-1989 Per 31-12-1990

1.090.000 336.000 -

Het bedrag per 31 december 1990 vertegenwoordigt de 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 31-12-1989 Per 31-12-1990

Disconto en voorschotten . . .

Verrichtingen met het buitenland

7.445.209

12.296.705

7.243.721

14.220.560

19.741.914 21.464.281

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 Schatkist in de verdeling van de nettowinst toekomt.

- Disconto en voorschotten

Overeenkomstig artikel 37 van de statuten van de Bank wordt aan de Staat het
gedeelte toegekend van het provenu van de disconto-, voorschot- en belenings-
verrichtingen dat meer bedraagt dan 3 pct. van het daggemiddelde van die activa.

- 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 1990 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 onbeschikbare reserve meerwaar-
de op goud en van de positieve koersverschillen en de gerealiseerde meerwaarde
op de goudverkopen aan de Koninklijke Munt van België die de Staat toekomen.
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ALGEMENE ONKOSTEN

Bezoldigingen en sociale lasten

Per 31-12-1989 Per 31-12-1990

6.133.667 6.337.400

874.825 1.049.936

7.008.492 7.387.336

1.693.656 1.660.003

5.314.836 5.727.333

Overige kosten . . . .

Min:

Terugwinningen bij derden

De uitgaven voor bezoldigingen en sociale lasten, waarin de kosten begrepen zijn
voor de RVA-stagiaidels, de studenten en de uitzendkrachten waarop de Bank
een beroep heeft gedaan, nemen met 3,3 pct. toe. Ze maken 85,8 pct. uit van
het totale bedrag van de brutokosten in 1990.

De gemiddelde reële personeelsbezetting, uitgedrukt in voltijds werkende eenhe-
den, bedroeg 3.034 eenheden in 1990 tegen 3.072 in 1989.

De overige kosten nemen met fr. 175 miljoen toe wegens een stijging van de
lopende uitgaven met fr. 100 miljoen en een eenmalige bijdrage van fr.75 miljoen
aan de Koning Boudewijnstichting .

In 1990 werd 22,5 pct. van de bruto-algemene onkosten gerecupereerd tegen
24,2 pct. in 1989. De toepassing in 1990 van een nieuwe financieringswijze van
het BLIW heeft een daling van de terugwinningen bij het Instituut teweegge-
bracht; die vermindering werd slechts ten dele gecompenseerd door een toename
van de recuperaties van de Balanscentrale, de Drukkerij en het UCV.

BELASTINGEN, TAKSEN EN HEFFINGEN

Per 31-12-1989 Per 31-12-1990

2.933.661 2.615.383

De Bank boekt als lasten eigen aan het boekjaar alle, onverschillig welke, door
haar verschuldigde belastingen, taksen en heffingen, onder aftrek van de even-
tueel 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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AFSCHRIJVING VAN GEBOUWEN, MATERIEEL EN MEUBELEN

Per 31-12-1989 Per 31-12-1990

2.297.966 1.075.008

De per 31 december 1990 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 ... 335.287

257.607

185.057

b) Vernieuwing van gebouwen en technische uitrusting

c) Aankoop van informaticamaterieel

d) Aankoop van materieel voor de Drukkerij, de technische dien-
sten en de kantoren 246.193

50.864e) Aankoop van kantoormeubelen

OVERSCHRIJVING NAAR DE RESERVE- EN VOORZIENINGSREKENINGEN

Volgende overschrijvingen werden gedaan

naar de buitengewone reserve. . . 2.492.000

283.000

200.000

naar de voorziening voor gebouwen, materieel en meubelen

naar de maatschappelijke voorziening voor diverse risico's .

Hierna detailgegevens betreffende de evolutie van de buitengewone reserve en
van de voorzieningsrekeningen

a) Buitengewone reserve

Per 31 december 1989 18.329.631

2.492.000

20.821.631

Overschrijving ten laste van de resultatenrekening

Saldo per 31 december 1990

b) Voorziening voor gebouwen, materieel en meubelen

Per 31 december 1989 1.935.981

- 336.000

283.000

Terugneming per 31 december 1990

Overschrijving ten laste van de resultatenrekening

Saldo per 31 december 1990 1.882.981

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.

c) Maatschappelijke voorziening voor diverse risico's

Per 31 december 1989 8.250.000

200.000Overschrijving ten laste van de resultatenrekening

Saldo per 31 december 1990 8.450.000

De maatschappelijke voorziening werd aangelegd aan het einde van 1'957 met het
oog op de risico's verbonden aan de activiteiten van de Bank en de scnornrnelin-
gen waaraan haar resultaten onderhevig zijn.
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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 . 24.000

2. Van het overschot, ten bedrage van fr. 1.203.599 :

a) 10 pct. aan de reserve .

b) 8 pct. aan het personeel

3. Van het nieuwe overschot, te weten fr. 986.951

120.360

96.288

a) aan het Rijk, 1/58

b) aan de aandeelhouders, een tweede dividend

197.390

789.332

229c) het saldo aan de reserve . . . . .

Totaal 1.227.599
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DIVIDEND TOEGEKEND VOOR HET BOEKJAAR 1990

Eerste totaal dividend .

Tweede totaal dividend.

24.000

789.332

Samen 813.332

voor 400.000 aandelen, dat is, per aandeel, een dividend van fr. 2.033,33

Coupon n' 189 zal met ingang van 1maart 1991 betaalbaar zijn met fr. 1.525
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

Robert REYNDERS, directeur
Roger RAMAEKERS, regent

Jan HINNEKENS, regent
Luc AERTS, regent

Albert FRERE, regent
André DEVOGEL, regent
Alfred RAMPEN, regent

Rik VAN AERSCHOT, regent
Willy PEIRENS, regent

François JANSSENS, regent
Tony VANDEPUTTE, regent

1 Roerende voorheffing : 1.525 x 1
3

fr.508,33.
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Verslag

van het College der censoren





Het College der censoren kwijt zich van zijn controleopdracht onder meer door
de deelname van zijn leden aan inspecties in het hoofdbestuur en in de andere
vestigingen van de Bank.

Vroeger werden plaats en data van deze inspeeties aan het College voorgesteld.
In het begin van het jaar heeft het College besloten de trimestriële kalender zelf
op te stellen.

Daar het College zelf bepaalt welke diensten en vestigingen de censoren zullen
bezoeken en op welke data deze inspecties zullen plaatsvinden, heeft het meer
vat op de uitoefening van dit aspect van zijn opdracht. Zodoende kan het College
doeltreffender te werk gaan, daar o.a. het beter rekening kan houden met de
termijnen binnen dewelke het aan vroegere inspecties een gevolg denkt te moeten
geven. Het kan eveneens op een meer harmonieuze wijze zijn taken onder zijn
leden verdelen en, indien nodig, vlugger reageren op de gebeurtenissen die op
het ogenblik dat het programma werd vastgelegd, niet te voorzien waren.

De voortdurend toenemende automatisering van operationele taken heeft de
context, binnen dewelke het College zijn statutaire taken uitoefent, aanzienlijk
gewijzigd. Hoewel het verifiëren van inventarisbestanddelen volkomen nuttig
blijft, kan dit niet meer grondig worden verricht zonder een goede kennis van
de technieken die worden gebruikt zowel voor de uitvoering van de verrichtingen
waaruit deze inventarisbestanddelen voortvloeien, als voor het creëren, vastleg-
gen, behandelen en controleren van de statistische en boekhoudkundige gege-
vens die erop betrekking hebben.

Om die reden heeft het College het nodig geacht bijzondere aandacht te besteden
aan de procedures en heeft het in 1988 gevraagd dat er dossiers zouden worden
gemaakt waarin de operationele activiteiten van de Bank onder de vorm van
diagrammen worden voorgesteld. In deze voorstelling dienen op systematische
wijze, naast de opeenvolging van de verrichtingen binnen de betrokken entiteit,
de functionele relaties van laatstgenoemde met de andere administratieve eenhe-
den te worden vastgelegd.

In 1989 werd op basis van een door het College goedgekeurd schema met het
aanleggen van deze dossiers begonnen en dit werd in 1990 voortgezet. Op het
einde van dit jaar werd het College meer bepaald gedocumenteerd over diverse
aspecten van activiteiten verricht in de dienst Effecten, in de dienst Voorschotten-
Portefeuille en in de Drukkerij. Dit bevat onder meer de aard van de verrichtingen
per arbeidspost, de situering ervan in verhouding tot de taken die ervoor en erna
werden verricht, de raming in cijfers van de risico's van vergissingen of onregel-
matigheden die met de uitvoering ervan kunnen gepaard gaan, het voorwerp van
de interne controles en de frequentie ervan, de relaties met andere diensten. Het
College heeft zich bovendien laten informeren over het belang van de inventaris-
controles die door de dienst Inspectie worden verricht en over de manier waarop
zij worden gerealiseerd. Het heeft eveneens kennis genomen van een audit van
de bestaande regels om de veiligheid te verzekeren van de geïnformatiseerde
verrichtingen in de bijbanken en agentschappen.

Het belang van de documenten die aan het College werden voorgelegd, heeft
zijn leden ertoe aangezet heel wat vragen te stellen aan de kaderleden van de
dienst Inspectie die de aanmaak ervan op zich hadden genomen. Het College
hecht eraan hen te danken voor de degelijkheid van hun antwoorden en van hun
medewerking.

De inspecties in de diensten van het hoofdbestuur en in de provincie zijn te talrijk
om het College in de gelegenheid te stellen voor elk ervan een van zijn leden
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af te vaardigen. Daarom heeft het een verslag gevraagd van alle inspecties
waaraan geen van zijn leden heeft deelgenomen. Via deze verslagen, 153 voor
het jaar 1990, heeft het College kunnen vaststellen dat het aantal vergissingen
net zoals vroeger zeer beperkt is gebleven en dat de rectificaties snel worden
doorgevoerd, waarbij constant nagestreefd wordt, om het even welk schadelijk
gevolg te vermijden.

Zoals reeds verscheidene jaren gebruikelijk is, heeft het College elk kwartaal
zorgvuldig de boekhoudkundige staat en de resultatenrekening van de Bank
onderzocht. Tijdens deze doorlichtingen heeft het regelmatig informatie
ingewonnen over de factoren die aan de oorsprong liggen van de opvallende
evoluties in de activa en passiva en heeft het bijzondere aandacht besteed aan
de hoofdbestanddelen van de ontvangsten en uitgaven van de Bank. Het College
heeft periodiek deze uitgaven vergeleken met de overeenstemmende begrotings-
vooruitzichten en in dit verband de nodige vragen gesteld. Door deze vergelijking,
en door de verklaringen die het als antwoord op zijn vragen heeft gekregen, heeft
het kunnen vaststellen dat de evolutie van de werkingskosten globaal gezien goed
onder controle werd gehouden en dat de investeringsuitgaven pas effectief
werden goedgekeurd nadat de gegrondheid ervan overtuigend werd bewezen.

Het systematische trimestriële onderzoek van de balans en van de resultatenreke-
ning dat ter zitting wordt verricht, werd aangevuld door een vrijwel gelijktijdig
nazicht van de boekhouding van de Bank. Dit nazicht werd per beurtrol uitge-
voerd door twee leden van het College die hiermee werden gelast. Door de
controles die deze censoren per steekproef hebben verricht, de verificaties die ze
hebben uitgevoerd, de inzage van de bewijsstukken om dewelke ze hebben
verzocht en de antwoorden die op hun vragen werden gegeven, hebben zij
kunnen besluiten dat de boekhouding van de Bank op regelmatige wijze wordt
bijgehouden.

Het College benadrukt met genoegen de doeltreffende medewerking die de
kaderleden van het departement Boekhouding en Budgetcontrole aan zijn leden
hebben verleend.

Het College der censoren heeft de balans van de Bank per 31 december 1990
onderzocht, die door de Regentenraad werd afgesloten en aan het College werd
overgemaakt overeenkomstig artikel 35, 1ste alinea, Van de statuten. Nadat het
College zich had geïnformeerd over de resultaten van de controles en verificaties
verricht door de dienst Inspectie, werd de balans met eenparigheid van stemmen
goedgekeurd. In toepassing van artikel 35, 2de alinea, van de statuten wordt het
beheer door de goedkeuring van het College ontlast.

Het College heeft de begroting van de uitgaven voor 1991 goedgekeurd, nadat
het de bestanddelen ervan nauwkeurig had onderzocht en de door zijn leden
gevraagde verklaringen en nadere gegevens had bekomen.

De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de Bank, die
plaatsvond op maandag 26 februari 1990, heeft het mandaat vernieuwd van de
Secretaris van het College en van zijn leden de heren Willy Danckaert en Hubert
Detremmerie, en heeft ook de heer Christian D'Hoogh tot censor herkozen. Door
deze beslissingen heeft de algemene vergadering bij de samenstelling van het
College voor een stabiliteit gezorgd die bijdraagt tot de goede uitvoering van zijn
taak.
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Het College wenst de heer Robert Reynders, die tot directeur van de Bank werd
benoemd, een lange en vruchtbare loopbaan toe. Het dankt het Directiecomité
voor het zonder verwijl ter beschikking stellen van de documenten waarvan het
College meende kennis te moeten nemen en voor het meedelen of overmaken
van de bijkomende informatie die door zijn leden werd gevraagd.

Het College der censoren:

Jacques DELRUELLE, Secretaris,
Hubert DETREMMERIE,
Lucien ROEGIERS,
Théo VANDERVORST,
Roger MENE,
Willy DANCKAERT,
Carlo VAN GESTEL,
Maurice CHARLOTEAUX,
Christian D'HOOGH.

DeVoorzitter,
Gaston VANDEWALLE.
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Bijlagen



VERGELIJKING VAN DE BALANSEN

ACTIVA 1986 1987 1988 1989 1990

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
Waarden van de Pensioenkas van het Personeel
Overgangsrekeningen
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58.213,9 57.266,9 57.337,7 51.478,2 51.477,0

22.456,7 19.094,5 16.776,9 16.634,6 15.877,9

13.612,4 24.021,6 20.339,8 20.592,7 19.097,1

138.867,9 152.887,4 137.955,4 118.660,1 109.072,3
34.717,1 110.962,1 156.767,4 221.885,9 236.051,3

18.369,9

2.396,7

5.873,7

1.996,1
24,8

24.908,5

2.335,5

4.376,7

368,9
3,7

23.619,7

2.473,0

3.162,7

6.534,1

730,5
.5,1

27.368,2

2.972,1
2.454,6

4.865,7

33.181,2
6.304,3

31.875,9

848,1
3.438,6

4.865,7

30.252,5
3.274,5

37.000,0 37.000,0 37.000,0 37.000,0 37.000,0

209.360,0 127.568,0 106.585,0 66.475,0 36.684,0

1.005,9

1,3
4.408,2

34.000,0

3.450,4
2.343,1

16.165,2
5.408,2

14.848,1

1.481,4

1,6
3.747,0

34.000,0

3.420,9
6.498,1

19.239,6
6.772,8

16.222,1

699,6

1,7
3.601,9

34.000,0

3.420,9
2.460,2

22.798,8
8.136,9

13.454,5

662,0

1,5
2.955,7

34.000,0

3.225,5
6.010,1

26.166,2
10.049,6

19.090,6

923,2

1,4
2.647,4

34.000,0

3.223,9

836,6
30.637,3
10.667,5

19.957,9

624.519,6 652.177,3 657.861,8 712.033,8 682.710,1



PER 31 DECEMBER (in miljoenen franken)

BIJLAGE 1

PASSIVA 19901986 1987 1988 1989

Bankbiljetten in omloop

Rekeningen-courant :
Schatkist, gewone rekening
Financiële instellingen, bedrijven en particu-

lieren
Banken in het buitenland en internationale

instellingen

Te betalen waarden

Financiële bijstandsakkoorden

415.082,6 425.630,1 430.442,2 442.541,3 428.502,5

532,7

7.720,0

23,0

7.285,2

7.555,0

75,5

808,0

6.896,6

73,7

983,4

2.732,8

3,7 74,8

464,6

5.937,3
2.275,7

9.187,7

4.408,2

2.855,7

8.490,5

3.747,0

7.718,3 3.119,3

9.232,4 17.539,4

3.601,9 2.955,7

6.410,7

9.576,1

2.647,4

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

Monetaire reserve :
België
Groothertogdom Luxemburg

Te leveren vreemde valuta's en goud:
Europ. Fonds voor Monetaire Samenwerking
Andere

Pensioenkas van het Personeel

Overgangsrekeningen

Onbeschikbare reserve meerwaarde op goud

Kapitaal

Reservefonds :
Statutaire reserve
Buitengewone reserve
Afschrijvingsrekening voor gebouwen, mate-

rieel en meubelen

Te verdelen nettowinst

138.867,9 152.887,4 137.955,4 121.632,2 109.920,3

24,8 17,6 6.796,3 3.394,0 1.125,0

10.863,2 11.145,2 11.306,9 10.723,9 11.133,1

400,0

1.970,0
11.908,6

4.859,3

400,0

2.073,9
13.993,7

6.223,9

400,0

2.181,9
15.881,6

7.591,8

54.807,3 54.807,3

400,0

2.294,1
18.329,6

9.499,1

400,0

2.410,8
20.821,6

10.117,0

1.060,9 1.101,6 1.142,4 1.187.2 1.227,6

624.5196 652.177 3 657.861 8 712.03381682.710 1
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BIJLAGE 2

VERGELIJKING VAN DE RESULTATENREKENINGEN PER 31 DECEMBER (in miljoenen franken)

1986 1987 1988 1989 1990

DEBET

Aandeel van de Staat :
Disconto en voorschotten 13.318,2 9.587,4 6.027,1 7.445,2 7.243,7
Verrichtingen met het buitenland 1.515,0 1.948,4 4.529,6 12.296,7 14.220,6

14.833,2 11.535,8 10.556,7 19.741,9 21.464,3

Algemene onkosten :
Bezoldigingen en sociale lasten 5.806,9 5.946,3 5.984,1 6.133,7 6.337,4
Overige kosten 699,1 798,0 793,5 874,8 1.049,9

6.506,0 6.744,3 6.777,6 7.008,5 7.387,3
min:
Terugwinningen bij derden - 1.551,5 - 1.556,1 - 1.593,8 - 1.693,7 - 1.660,0

4.954,5 5.188,2 5.183,8 5.314,8 5.727,3

Belastingen, taksen en heffingen 3.179,8 3.097,7 3.198,4 2.933,7 2.615,4

Andere door de wet opgelegde stortingen aan de
Schatkist 130,5 130,5 88,7

Afschrijving van gebouwen, materieel en meubelen 1.008,8 1.402,6 1.697',4 2.298,0 1.075,0

Overschrijvingen naar de reserve- en voorzienings-
rekeningen :

- Buitengewone reserve 2.001,0 2.085,0 1.888,0 2.448,0 2.492,0
- Voorziening voor gebouwen, materieel en

meubelen 1.000,0 300,0 650,0 - 283,0
- Maatschap. voorziening voor diverse risico's - 700,0 300,0 300,0 200,0

Te verdelen nettowinst 1.060,9 1.101,6 1.142,4 1.187,2 1.227,6

28.168,7 25.541,4 24.705,4 34.223,6 35.084,6

CREDIT

Provenu van de disconto- en voorschotverrichtingen 19.856,9 15.181,9 10.229,0 11 .120,4 10.299,2

Provenu van de verrichtingen met het buitenland 5.741,4 7.281,4 10.935,2 19.184,3 21.318,1

Provenu van de overheidsfondsen 1.865,1 2.144,5 2.418,0 2.545,5 2.898,5

Rechten op bewaarnemingen, provisiesen vergoed. 215,9 221,8 217,1 240,1 228,2

Diverseontvangsten 21,4 8,8 66,1 43,3 4,6

Terugnemingen van passief-overgangsrekeningen 468,0 703,0 840,0 1.090,0 336,0

28.168,7 25.541,4 24.705,4 34.223,6 35.084,6
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BIJLAGE 3

DIVIDEND

1986 1987 1988 1989 1990

Nettodividend toegekend per aandeel 1.320,00 1.370,00 1.420,00 1.475,00 1.525,00

Roerende voorheffing ingehouden per aandeel 440,00 456,67 473,33 491,67 508,33

Brutodividend toegekend per aandeel 1.760,00 1.826,67 1.893,33 1.966,67 2.033,33

Belastingkrediet . 719,40 685,00 710,00 737,50 701,50
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BIJLAGE 4

WEEKSTATEN

IN HET « BELGISCH STAATSBLAD» GEPUBLICEERD IN 1990



WEEKSTATEN IN HET « BELGISCH STAATSBLAD» GEPUBLICEERD IN 1990

ACTIVA
(miljoenen frankenl

DATA Goud- Internationaal Monetair Fonds: Ecu's Vreemde Te ontvangen vreemde Te ontvangen Ecu's: tnterna- I Voor- Deposito Europees EEG: Debiteuren wegens Handels- Voor- Overheidseffecten : Bijzondere Munten Tegoed bij het Bestuur Geconso- Voorlopige Ovejheids- Gebouwen, Diversen TOTAAL 0,

voorraad valuta's valuta's en goud: tionale schotten bii het Fonds Financiële termijnverkopen van papier schotten bijstand der Postchecks: lideerde aanpassing fondsen materieel ACTIVA BE

Leningen Bijzondere akkoorden aan het IMF voor onder- vreemde valuta's en goud aan het vordering naar en de
Deel- Europees Andere op Belgische Luxem- T,
neming trekkings- Europees Andere Fonds IMF in het Monetaire steuning onderpand overheids- burgse Renten- Rekening A Rekening B op de aanleiding meubelen

rechten Fonds kader Samen- op middel- Europees effecten overheids- fonds Staat van de wet vc
voor Andere de

voor Monetaire van de werking: lange Fonds effecten d.d.

USAF Financie- termijn 3-7-1972
0,

Monetaire Samen- voor G.
Samen- werking nng op Monetaire (",
werking zeer korte Samen-

termijn werking
or

8 januari 1990 51.525 15.964 _ .. 20.558 116.056 222.689 27.854 .. 2.952 2.865 4.866 242 31.231 5.600 37.000 52.250 704 2 2.956 34.000 3_226 26.166 8.137 26.752 693.595
- .. ..- .. ... .- .

15 » 51.525 15_964 -_. 20.314 116.056 222.907 27.854 ... . .. 2.952 2.868 ..- 4.866 33.667 17.050 37.000 30.200 817 2 2.942 34.000 3.226 26.167 8.137 26.186 684.700
_ .. ... ... . ..

22 » 51.525 15.964 .. 19.560 116.056 224.285 27.854 ..- ... 2.952 2.918 4.866 32.715 15.446 37.000 28.725 846 1 2.923 34.000 3.226 26.167 8.137 26.899 682.065.. . .. .. . .. . ..
29 » 51.525 15.964 ... 18.952 116.056 225.291 27.854 ... 2.952 2.916 ..- 4.866 32.919 15.421 37.000 18.925 884 2 2.996 34.000 3.226 26.167 8.137 26.320 672.373... -.- ... ... ._.

5 februari 51.525 16.306 ... 19.442 116.056 224.902 27.854 ..- .. 2.952 2.922 4.866 . .. 32.702 16.508 37.000 18.400 861 2 2.974 34.000 3.226 30.637 10.050 15.821 669.006... ... --.
12 » 51.525 16.306 .. 20.775 116.056 224.144 27.854 ... 2.952 2.914 ..- 4.866 .. ... . .. 31.948 4.704 37.000 .. . 30.919 884 2 3.194 34.000 3.226 30.637 10.050 16.678 670.634...
19 » 51.525 16.306 20.775 116.056 222.929 27.854 ... 2.952 2.916 ..- 4.866 .-. ... .. . 32.205 18.793 37.000 24.025 898 2 3.048 34.000 3.226 30.637 10.050 16.861 676.924.. ...
26 » 51.525 16.306 .. 19.558 116.056 225.567 27.854 ... ... 2.952 2.956 4.866 . .. ._. 34.974 23.041 37.000 14.175 860 1 3.048 34.000 3.226 30.637 10.050 19.933 678.585... _ ..

5 maart 51.525 16.306 19.558 116.056 226.525 27.854 ... ... 2.952 2.955 4.866 ... ..- ... 33.276 28.146 37.000 .. . 15.000 839 2 3.045 34.000 3.226 30.636 10.050 14.876 678.693
• .. -

12 » 51.525 16.306 _. 19.558 116.056 226.880 27.854 ..- ... 2.952 2.957 4.866 .-. ._. 34.823 32.005 37.000 5.400 796 2 3.025 34.000 3.226 30.637 10.050 21.711 681.629.. - ..- ...
19 » 51.525 16.306 .. 19.558 116.056 228.018 27.854 - .. 2.952 2.963 ... 4.866 34.910 18.595 37.000 20.350 754 1 3.025 34.000 3.226 30.638 10.050 23.792 686.439... ... ... .. . ...
26 » 51.525 15.587 .. - 20.045 116.056 228.447 27_854 .. - - .. 2.952 2.953 .. 4.866 34.676 14.643 37.000 18.150 714 2 2.950 34.000 3.226 30.639 10.050 18.629 674.964... ... ...

2 april 51.525 15.587 .... 20.970 116.056 228.541 27.854 ... 2.952 2.944 ... 4.866 32.877 13.751 37.000 18.750 757 2 2.938 34.000 3.226 30.639 10.050 14.380 669.665. .. ... ... ... ...
9 » 51.526 15.587 .. - 20.970 109.463 227.739 28.910 .. - ... 2.952 2.897 4.866 32.670 11.359 37.000 22.800 746 1 2.931 34.000 3.226 30.639 10.050 16.123 666.455.-. . - . .. ._.

13 » 51.526 15.587 20.970 109.463 227.936 28.910 .. ... 2.952 2.924 ... 4.866 35.236 15.756 37.000 17.075 783 1 2.873 34.000 3.226 30.639 10.050 18.239 670.012... ... ... .. . ...
23 » 51.526 15.587 20.970 109.463 229.443 28.910 - .. 2.952 2.947 ... 4_866 1.036 29.067 8.626 37.000 26.175 679 2 2.754 34.000 3.226 30.639 10.050 16.717 666.635

- .. .. - ..
27 » 51 .526 15.587 .-- 20.471 109.463 228.382 28.910 .. - ... 2.952 2.916 4.866 220 36.636 10.290 37.000 15.825 645 2 2.754 34 ..000 3.226 30.639 10.050 21.111 667.471

- .. .. ... .. .

7 mei 51.518 15.588 .. 19.644 109.463 229.358 28.910 . .. 2.952 2.906 ... 4.866 220 37.892 21.073 37.000 13.000 607 2 2.747 34.000 3.225 30.639 10.050 15.588 671.248
. .. ... .. - .. .

14 » 51.495 15.588 ... 19.644 109.463 230.163 28_910 ... ... 2.952 2.936 ... 4.866 220 34.993 3.410 37.000 33.139 657 2 2.747 34.000 3.225 30_639 10_050 17.944 674.043... .. .. .

21 » 51.495 15.831 ._. 19.631 109.463 231.060 28_910 ... ... 2.952 2.939 4.866 1.018 37.418 5.408 37.000 33.478 628 2 2.747 34.000 3_225 30.638 10.050 19.122 681.881..- ... .. ...
28 » 51.495 15.831 ... 19.631 109.463 233.585 28.910 ... ... 2.952 2_945 ... 4.866 3.090 39.632 22.387 37.000 14.164 627 2 2_747 34.000 3.225 30.638 10.050 25.123 692.363. .. ... ... .. .

1 juni 51.480 15.831 .. 19.631 109.463 231.526 28.910 .. 2.952 2.945 ... 4_866 36.472 11.787 37.000 29.736 600 2 2.461 34.000 3.224 30.638 10.050 17.566 681.140. .. .. -_. ..
11 » 51.480 15.831 ... 19.047 109.463 234.814 28.910 ... ..- 2.952 2.944 ... 4.866 2.138 39.032 11.467 37.000 30.841 592 2 2.444 34.000 3.224 30.638 10.050 29.460 701.195... ... . .. ;

18 » 51.480 15.831 --- 19.387 109.463 235.068 28.910 _.- .. 2.952 2.943 ... 4.866 2_179 35.078 4.778 37.000 37.373 612 1 2.444 34.000 3.224 30.638 10.050 24.389 692.666... _. ... ..
25 » 51.470 15.831 19.387 109.463 254.973 28.910 ... 2.952 2.897 .-. 4.866 21.398 41.053 20.061 37.000 9.938 630 2 2.444 34.000 3.224 30.638 10.050 17.828 719.015... . -. ... .. .

2 juli 51.470 16.014 ... 19.020 109.463 258.502 28.910 ._- 2.952 2.450 4.866 23.884 37.380 4.311 37.000 16.348 634 2 2.433 34.000 3.224 30.638 10.050 16.205 709.756
- .. ... .-. .. .

9 » 51.480 16.014 ... 19.028 104.308 248.569 32.787 . .. 2.952 2.420 . .. 4.866 17.739 41.064 4.774 37.000 17.909 698 1 2.430 34.000 3.224 30.638 10.050 22.729 704.680.. ... .. . ..
16 » 51.480 16.014 .. 19.004 104.308 240.005 32.787 . .. .. 2.952 2.795 ... 4.866 9.595 38.579 1.776 37.000 22.873 689 2 2.523 34.000 3.224 30.638 10.050 21.587 686.747... . .. ...
20 » 51.480 16.014 19.977 104.308 233.185 32.787 .. ... 2.952 2.769 4_866 1.726 38.044 1.777 37.000 26.195 751 2 2.523 34.000 3.224 30.638 10.050 25.470 679.738... ... ... ..
30 » 51.480 16.014 .-- 19.154 104.308 232.611 32.787 ... ... 2.952 2.801 .. 4.866 35.447 3.012 37.000 26.675 751 1 2.523 34.000 3.224 30.638 10.050 18.737 669.031... ... - .. ..

6 augustus 51.480 16.014 .. 19.158 104.308 233.099 32.787 ... ... 2.952 2.767 ... 4.866 33.821 3.017 37.000 29.106 770 2 2.510 34.000 3.224 30.638 10.050 17.797 669.366... . _. . .. .. .

13 » 51.480 16_014 ... 19.158 104.308 233.351 32.787 ._- .- 2.952 2.766 ... 4.866 33_198 3 37.000 29.754 733 2 2.489 34.000 3.224 30.638 10.050 22.829 671.602.. ... .. ...
20 » 51.480 16.014 .. - 19.158 104.308 233.946 32.787 ... 2.952 2.994 4_866 32.735 15 37.000 30.729 715 2 2.563 34_000 3.224 30.638 10.050 18.732 668.908... ... ... .. .. .

27 » 51.480 16.014 _ .. 19.232 104.308 234.287 32.787 .. .. 2.952 3.186 ... 4.866 34.780 4.656 37.000 17.250 801 2 2.663 34.000 3.224 30.638 10.050 16.910 661.086... ... _ .. ... ...

3 september 51.480 16.015 ... 19.719 104.308 234.500 32.787 . .. 2.952 3_340 ... 4.866 33.011 7.621 37.000 18.300 841 2 2.663 34.000 3.224 30.638 10.050 16_852 664.169... . _. . .. .. .

10 » 51.480 16_015 ... 19.719 104.308 240.223 32.787 ... .- 2.952 3.368 4.866 5.139 32.163 10_092 37.000 14.425 909 1 2.622 34.000 3.224 30.638 10_050 16.730 672.711... ... --- ... ..
17 » 51.480 15.315 _. 19.719 104.308 236.426 32.787 ... 2.952 3.378 4.866 31.604 16.530 37.000 8.575 904 2 2.586 34.000 3.224 30.638 10.050 22.037 668.381... ... ... ... . ..
24 » 51.480 15.315 ... 19.719 104.308 236.903 32.787 89 .. 2.952 3.373 .. 4.866 31.905 14.301 37.000 13.450 953 1 2.586 34_000 3.224 30.638 10.050 18_668 668.568..- ... ... ... . ..

1 oktober 51.480 15.315 -_. 19.622 104.308 237.976 32.787 ... 2.952 3.396 4_866 32.626 10.252 37.000 13.575 979 1 2.538 34.000 3.224 30.638 10.050 15.981 663.566... ... ... ... .. ..
8 » 51.480 15.315 ... 19.573 104.890 231.382 32.787 ... 2.968 3.411 4.866 32.557 6.642 37.000 16.675 981 2 2.499 34.000 3_224 30.638 10.050 24.204 665.144.. . _- ... ... ..

15 » 51.477 15.315 ... 20.056 106.952 232.757 31.876 ... 2.968 3.415 4.866 34.832 116 37.000 20.000 LOOO 2 2.485 34.000 3.224 30.638 10.050 27.079 670.108... ... ...
22 » 51.477 15.315 .. - 20.007 106.952 233.715 31.876 .. 2.968 3.383 4.866 274 32.275 15 37.000 23.133 1.015 1 2.482 34.000 3.224 30.638 10.050 26.516 67L 182... .-. ... ..
29 » 51.477 15.315 .. 19_369 106.952 234.305 31.876 _ .. ... 2.968 3.379 ... 4.866 36.566 3.294 37.000 9.971 972 2 2.347 34.000 3.224 30.637 10.050 24.407 662.977.. ...

5 november 51.477 15.315 ._- 19.369 109.072 232_247 31_876 ... ... 848 3_376 . .. 4_866 30.759 3.155 37.000 19.914 1.014 1 2.347 34_000 3.224 30.637 10.050 23.853 664.400... ... - .. ..-
12 » 51.477 15_315 ... 19.369 109.072 232.445 31.876 ... 848 3.375 4.866 34.238 265 37.000 17.117 1.044 2 2.343 34.000 3_224 30.637 10.050 27.710 666.273... ... .- ... ... ..
19 » 51.477 15_315 ... 19.271 109.072 233.268 31.876 ..- ... 848 3.357 .. 4.866 30.467 121 37.000 25.558 1.028 2 2.337 34.000 3_224 30.637 10.050 25.616 669.390... ... ... ..- ..
26 » 51.477 15.315 .. 19.325 109.072 233.722 31.876 ... 848 3.362 ... 4.866 32.075 14 37.000 19.158 1_005 1 2.335 34.000 3.224 30.637 10.050 24.035 663.397... ... ..- ...

3 december 51.477 15.316 ... 19.229 109.072 234.470 31.876 ... ... 848 3.430 . .. 4_866 31.420 111 37.000 23.836 1.037 1 2.335 34.000 3.224 30.638 10.050 24.844 669.080..- ... ... ... ...

10 » 51.477 15.316 19.228 109.072 235.510 31.876 ... ... 848 3.429 4.866 28.801 119 37.000 25.917 1.050 1 2.532 34.000 3.224 30.638 10.050 32.741 677.695.. - .. ... ... ...
17 » 51.477 14.515 ... 19.373 109.072 234.372 31.876 ... 848 3.416 . .. 4.866 ..- ._. ... .. 27.583 13 37.000 30.023 969 2 2.441 34.000 3.224 30.638 10.050 25.858 671.616

21 » 51.477 15.878 .. 19.356 109.072 235.130 31.876 ... ..- 848 3.414 ... 4.866 ... . .. .. . 25.900 5.553 37.000 42.002 902 2 2.635 34.000 3.224 30.638 10.050 25.035 688.858...
28 » 51.477 15.878 ... 19.089 109.072 235.576 31.876 ... ... 848 3.414 .. 4.866 - .. 32.350 3.737 37.000 ... 36.439 853 2 2.649 34.000 3.224 30.637 10.050 25.210 688.247...

1 Waarvan het kapitaal: fr. 400 miljoen.



WEEKSTATEN IN HET « BELGISCH STAATSBLAD» GEPUBLICEERD IN 1990
(miljoenen frankenl 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 af-

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 mstellinqen, netto op zeer werking Samen-
Iwet van 11-7-1973- gewone cumulatieve korte werkinq
onderwijswetgeving) rekeningen toewijzing termijn

4.272 430.635 3 4.505 9006 2.956 23.611 119.007 ... ... ... ... 3.671 19.226 54.807 26.168 693.595 8 januari 1990

4.256 425.466 14 2.921 6.482 2.942 23.611 ... 119007 ... . .. . . 3.400 19.882 54.807 26.168 684.700 15 »

4.190 422.538 6 2.547 6.416 2.923 23.611 119.007 ... ... . .. 3.394 20.648 54.807 26.168 682.065 22 »

4.162 412.996 21 2.487 5.739 2.996 23.611 .. 119.007 .. . .. .. ... 3.393 21.148 54.807 26.168 672.373 29 »

4098 418.331 3 2.307 6.487 2.974 23.611 119.007 ... .. ... . . 3.448 7.391 54.807 30.640 669.006 5 februari

4.065 415.630 8 5.020 7.211 3.194 23.611 119.007 ... ... ... . .. 3.448 8.058 54.807 30.640 670.634 12 »

3.943 419.859 14 5.034 7.610 3.048 23.611 ... 119.007 .. . .. .. . .. 3.457 9.837 54.807 30.640 676.924 19 »

3.931 416.710 4 5.283 11.715 3.048 23.611 .. 119.007 ... . .. ... 3.448 10.312 54.807 30.640 678.585 26 »

4.843 422.715 6 4.197 5.601 3.045 23.611 119.007 ... ... . .. 3.444 11.620 54.807 30.640 678.693 5 maart

4.804 419.127 17 3.719 12.281 3.025 23.611 .. 119.007 ... . .. . .. ... 3.441 11.954 54.807 30.640 e81.629 12 »

4.708 421.180 15 3.521 13.918 3.025 23.611 ... 119007 .. . .. ... ... 3.444 13.271 54.807 30.640 686.439 19 »

4.471 414.741 6 3.708 8.770 2.950 23.611 119.007 .. ... ... 3.443 13.281 54.807 30.640 674.964 26 »

4.414 417.320 19 4.075 4.610 2.938 23.611 119.007 ... ... .. 3.386 9.252 54.807 30.640 669.665 2 april

4.753 418.971 18 3.296 6.498 2.931 23.611 112.414 ... . .. 3.388 9.881 54.807 30.640 666.455 9 »

4.321 421.979 17 2.999 7.262 2.873 23.611 ... 112.414 .. ' ... . .. . .. 3.392 10.018 54.807 30.640 670.012 13 »

4.289 417.183 22 2.697 7.494 2.754 23.611 .. , 112.414 ... ... .. . 4.104 10.909 54.807 30.640 666.635 23 »

2.808 417.981 14 2.589 8.166 2.754 23.611 ... 112.414 .. ' ... .. 3.549 10.946 54.807 30.640 667.471 27 »

2.808 421.798 16 4.845 5.265 2.747 23.611 112.414 ... 3.623 11.482 54.807 30.640 671.248 7 mei

2.455 424.186 10 2.938 6.924 2.747 23.611 ... 112.414 .. ... .. ... 3.616 12.150 54.807 30.640 674.043 14 »

2.479 429.286 2 3.011 8.430 2.747 23.611 ... 112.414 .. ... .. 3.955 12.978 54.807 30.640 681.881 21 )1

2.500 428.230 .. 2.819 17.632 2.747 23.611 112.414 ... .. 6.183 13.280 54.807 30.640 692.363 28 )1

2.499 431.095 8 3.465 5.088 2.461 23.611 .. 112.414 ... ... ... ... 3.493 14.058 54.807 30.640 681.140 1 juni

2.405 429.172 16 4.743 23.005 2.444 23.611 ... 112.414 .. ... ... 5.638 14.705 54.807 30.640 701.195 11 »

2.405 431.252 20 4.348 12.007 2.444 23.611 ... 112.414 ... .. ... 5.707 15.416 54.807 30.640 692.666 18 »

2.342 433.264 8 3.546 17.091 2.444 23.611 ... 112.414 .. ... .. . .. 25.260 15.930 54.807 30.640 719.015 25 »

2.337 435.959 13 3.911 4.404 2.433 23.611 ... 112.414 ... ... 27.686 13.878 54.807 30.640 709.756 2 juli

2.330 435.898 11 4.308 10.081 2.430 23.611 ... 107.260 ... ... ... 21.148 14.486 54.807 30.640 704.680 9 »

2.329 432.183 17 4.065 4.635 2.523 23.611 ... 107.260 ... ... . .. 12.063 14.943 54.807 30.640 686.747 16 »

2.329 430.450 16 3.468 5.870 2.523 23.611 ... 107.260 5.532 15.561 54.807 30.640 679.738 20 »

2.327 418.365 2 4.874 7.395 2.523 23.611 .. 107.260 ... ... ... ... 3.514 16.040 54.807 30.640 669.031 30 »

2.279 419.624 21 4.132 6.467 2.510 23.611 ... 107.260 . .. 3.618 16.676 54.807 30.640 669.366 6 auqustus

2.279 417.433 23 3.192 11.623 2.489 23.611 ... 107.260 .. .. . .. ... 3.618 16.906 54.807 30.640 671.602 13 »

2.279 418.966 14 3.201 6.802 2.563 23.611 .. 107.260 ... ... .. . 3.611 17.433 54.807 30.640 668.908 20 »

2.328 412.504 18 3.101 5.094 2.663 23.611 ... 107.260 ... 3.610 17.778 54.807 30.640 661.086 27 »

2.327 414.342 17 3.597 5.092 2.663 23.611 ... 107.260 ... ... . .. 3.777 18.363 54.807 30.640 664.169 3 september

2.764 414.228 11 3.325 8.133 2.622 23.611 ... 107.260 . .. ... ... 8.933 19.141 54.807 30.640 672.711 10 »

2.360 415.817 22 3.665 6.584 2.586 23.611 ... 107.260 ... ... .. . . .. 3.777 19.612 54.807 30.640 668.381 17 »

836 414.632 12 3.598 7.590 2.586 23.611 ... 107.260 .. ... . .. 3.848 19.984 54.807 30.640 668.568 24 »

792 415.553 10 5.368 4.341 2.538 23.611 ... 107.260 ... .. . . .. 3.715 15.723 54.807 30.640 663.566 1 oktober

778 416.051 7 3.739 5.837 2.499 23.611 ... 107.858 .. , ... ... ... 3.782 16.313 54.807 30.640 665.144 8 »

777 416.854 5 5.407 5.764 2.485 23.611 109.920 ... ... .., .. 3.713 16.902 54.807 30.640 670.108 15 »

883 415.719 5 5.359 7.109 2.482 23.611 109.920 ... ... ... . .. 4.067 17.463 54.807 30.640 671.182 22 »

1.577 411.150 14 4.316 4.795 2.347 23.611 ... 109.920 .. ... ... 3.719 17.658 54.807 30.640 662.977 29 »

1.638 415.398 5 4.233 3.941 2.347 23.611 ... 109.920 ... ... ... . .. 1.116 18.382 54.807 30.640 664.400 5 november

1.596 413.182 21 3.760 8.325 2.343 23.611 109.920 ... ... .. 1.116 18.548 54.807 30.640 666.273 12 »

1.507 417.623 23 4.643 5.507 2.337 23.611 ... 109.920 . .. ... ... . .. 1.114 19.165 54.807 30.640 669.390 19 »

1.472 413.520 16 3.911 3.971 2.3\'35 23.611 ... 109.920 ... . .. ... 1. 117 19.549 54.807 30.640 663.397 26 »

1.241 415.928 7 5.668 4.796 2.:'\35 23.611 ... 109.920 ... ... . .. 1.149 20.219 54.807 30.640 669.080 3 december

1.204 416.754 19 4.127 13.436 2.532 23.611 ... 109.920 ... .. ... 1.137 20.712 54.807 30.640 677.695 10 »

1.486 420.612 1 3.933 3.759 2.441 I 23.611 ... 109.920 ... . .. . .. 1.136 20.756 54.807 30.640 671.616 17 »

1.445 1435.278 7 4.761 4.714 2.635 23.611 ... 109.920 . .. ... ... 1.162 21.323 54.807 30.640 688.858 21 »

431.978 25 6.940 5.009 2.649 I .23.611 ... 109.920 ... ... 1.170 21.498 54.807 30.640 688.247 28 »





BIJLAGE 5

OPGAVE VAN DE OVERHEIDSFONDSEN DIE OP 31 DECEMBER 1990
DEEL UITMAAKTEN VAN DE PORTEFEUILLE VAN DE BANK

Overheidsfondsen en andere krachtens de statuten verworven effecten

10,11 pct.

7,39 pct.

7,16 pct.

7,52 pct.

7,35 pct.

7,86 pct.

7,67 pct.

8,18 pct.

8,01 pct.

13,75 pct.

12,75 pct.
12 - 11,50 pct.

11,25 pct.
11,75 pct.

11,50 pct.

11,50 pct.

11,25 pct.

10,75 pct.

9,75 pct.

8 pct.

8 pct.

7,75 pct.

8 pct.
7,75 pct.

8 pct.

8,25 pct.

8,25 pct.

8,25 pct.

9,95 pct.

10 pct.

10 pct.

4 pct.

4 pct.

13 pct.

11,50 pct.

11,50 pct.

9,50 pct.

8 pct.

7,75 pct.

2 pct.

2 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 II.
Schatkistbons 1989/97 III.

Schatkistbons 1989/97 IV.

Belgische Lening 1982/91.

Belgische Lening 1983/91.

Belgische Lening 1983/90/94.

Belgische Lening 1983/92.
Belgische Lening 1984/92.

Belgische Lening 1985/93.

Belgische Lening 1985/93 II.

Belgische Lening 1985/94.

Belgische Lening 1985/94.

Belgische Lening 1986/94.

Belgische Lening 1987/95.

Belgische Lening 1988/96.

Belgische Lening 1988/96 Il.

Belgische Lening 1988/95.

Belgische Lening 1988/95.

Belgische Lening 1989/97.

Belgische Lening 1989/97.

Lineaire Obligatie 1989/99.

Belgische Lening 1989/96.
Schatkistbons 1990/96.

Lineaire Obligatie 1990/96.

Belgische Lening 1990/96 II.

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.

Lening van het Wegenfonds 1988/96.

Nationale Stichting voor de Financiering van het Wetenschapoelijk Onder-
zoek 1961/91 - 2e tranche.

Nationale Stichting voor de Financiering van het Vvetenschappelijk Onder-
zoek 1962/92 - 3e tranche.
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2 pct.

2 pct.

2 pct.

2 pct.

2 pct.

2 pct.

2 pct.

8 pct.
12 pct.
11 pct.
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Nationale Stichting voor de Financiering van het Wetenschappelijk Onder-
zoek 1963/93 - 4e tranche.

Nationale Stichting voor de Financiering van het Wetenschappelijk Onder-
zoek 1964/94 - 5e tranche.

Nationale Stichting voor de Financiering van het Wetenschappelijk Onder-
zoek 1965/95 - 6e tranche.

Nationale Stichting voor de Financiering van het Wetenschappelijk Onder-
zoek 1966/96 - r 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 - TO" tranche.

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 van de Interprofessionele Effectendeposito- en Girokas.
Aandelen van de Bank voor Internationale Betalingen.
Genotsaandelen van de Nationale Maatschappij der Belgische Spoor-

wegen.



BIJLAGE 6

AANDEELHOUDERSSTRUCTUUR
VAN DE NATIONALE BANK VAN BELGIE PER 31.12.1990

(Overeenkomstig artikel 4, § 2, alinea 2, van de wet van 2 maart 1989 op de openbaarmaking van
belangrijke deelnemingen in ter beurze genoteerde vennootscheppen.l

Houder van stemrechten Belgische Staat vertegenwoordigd door
de Minister van Financiën

Aantal effecten die het kapitaal
vertegenwoordigen : 200.000

Aandeel in het kapitaal 50 pct.
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LIJST VAN AFKORTINGEN

ASLK

BBP

BIB

BLEU

BNP

BRD

BTW

BVB

CAO

CBHK

DDR

EEG

EFMS

EMS

EOGFL

EVA

HWI

HWWA

IMF

KB

MEZ

NBB

NILK

NIS

NKBK

NMKN

OESO

OKI's

OPEC

RIZIV

RVA

SOR

SICAV

UCV

USAF

USSR

228

Algemene Spaar- en Lijfrentekas

Bruto Binnenlands Produkt

Bank voor Internationale Betalingen

Belgisch-Luxemburgse Economische Unie

Bruto Nationaal Produkt

Bondsrepubliek Duitsland

Belasting over de toegevoegde waarde

Belgische Vereniging der Banken

Collectieve arbeidsovereenkomst

Centraal Bureau voor Hypothecair Krediet

Duitse Democratische Republiek

Europese Economische Gemeenschap

Europees Fonds voor Monetaire Samenwerking

Europees Monetair Stelsel

Europees Oriëntatie- en Garantiefonds voor de Landbouw

Europese Vrijhandelsassociatie

Herdiscontering- en Waarborginstituut

Hamburgisches Welt-Wirtschafts-Archiv

Internationaal Monetair Fonds

Koninklijk Besluit

Ministerie van Economische Zaken

Nationale Bank van België

Nationaal Instituut voor Landbouwkrediet

Nationaal Instituut voor de Statistiek

Nationale Kas voor Beroepskrediet

Nationale Maatschappij voor Krediet aan de Nijverheid

Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling

Openbare Kredietinstellingen

Organisatie van Olie-exporterende Landen

Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering

Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening

Special Drawing Rights (Bijzondere trekkingsrechten)

Société d'investissement à capital variable (Beleggingsmaatschappij met
veranderlijk kapitaal)

Uitwisselingscentrum van te Verrekenen Verrichtingen van het Belgisch
Financieel Systeem

Uitgebreide structurele aanpassingsfaciliteit

Unie van Socialistische Sovjet-Republieken
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