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VERSLAG UITGEBRACHT DOOR DE GOUVERNEUR
IN NAAM VAN DE REGENTENRAAD

INTERNATIONALE OMGEVING

Industrielanden

Oe activiteitsvertraging in de westerse
economieën, die reeds in 1990 kon worden
waargenomen, zette door: het groeitempo
voor het geheel van de lid-staten van de Or-
ganisatie voor Economische Samenwerking en
Ontwikkeling bereikte in 1991 slechts zo'n
1 pct., tegen nog 2,6 pct. het voorgaande
jaar.

Aan de zeer lange fase van conjuncturele
opgang, die in 1981-1982 een aanvang had
genomen, is een einde gekomen. Oe conjunc-
turele ommekeer werd nog kracht bijgezet

doordat de Golfcrisis het vertrouwen van con-
sumenten en investeerders had. aangevreten.
Oe recessie, die in de Angelsaksische landen
en in sommige EVA-staten reeds begonnen
was, verscherpte er tijdens het eerste halfjaar
van 1991, terwijlook bij de meeste partners
van de Gemeenschap een onmiskenbare ac-
tiviteitsverslapping optrad. Dat de recessie zich
niet tot het geheel van de industrielanden
heeft uitgebreid, is beslist toe te schrijven aan
de bijzonder krachtige expansie die in de eer-
ste helft van het jaar plaatsvond in japan en
vooral in Duitsland - waar de aanzienlijke,
met het herenigingsproces verband houdende
begrotingsimpuIs zich heeft laten gevoelen -
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en aan de stabiliserende invloed die dat land
op het conjunctuurverloop bij de meeste van
zijn Europese handelspartners heeft uitgeoe-
fend.

De divergentie in de conjunctuurtoestan-
den in de grote landen steeg tijdens het eerste
halfjaar ten top: de beide voornoemde lan-
den bereikten op dat ogenblik een conjunc-
tureel hoogtepunt, terwijl de Verenigde Staten
en het Verenigd Koninkrijk op het dieptepunt
van de economische recessie waren aanbe-
land.

Gedurende het tweede deel van het jaar,
daarentegen, vond een snelle convergentie
plaats: in Duitsland ging de activiteit ietwat
verzwakken en in japan stagneerde ze vrijwel,
terwijl elders de eerste - aarzelende en
schuchtere - tekens van herstelopdoken;
totaal beschouwd, was de groei weinig signi-
ficant en het conjunctuurverloop in de indus-
trielanden vertoonde een ware stilstand.

De algemene activiteitsvertraging is tot ui-
ting gekomen in een onmiskenbare verslech-
tering van de toestand op de arbeidsmarkt:
in het geheel van de OESO-zone stagneerde
de werkgelegenheid en nam het werkloos-
heidspeil parallel met de aanwas van de be-
roepsbevolking toe. De sterkste verslechtering
werd in de Verenigde Staten opgetekend,
maar ook in Europa ging de werkloosheid
- die nochtans reeds groot was - in de
hoogte. In weerwil van een zekere teruggang
ervan in Duitsland, zou zij in de Gemeen-
schap zowat 9 pct. van de beroepsbevolking
hebben getroffen, wat lijkt aan te tonen dat
de in 7987 aangevatte langdurige periode van
hoogconjunctuur niet heeft kunnen volstaan
om een ommekeer teweeg te brengen in de
tijdens de jaren zeventig op gang gekomen
tendens tot toename van de werkloosheid;
dit zou er op wijzen dat, ondanks de in het
afgelopen decennium doorgevoerde structure-
le hervormingen, de Europese arbeidsmarkt
nog meerdere gebreken vertoont.

Eind 7990 en begin 7997 liepen de aard-
olieprijzen even snel terug als ze bij het los-
barsten van de Golfcrisis waren gestegen; ook
het verloop van de overige externe oorzaken

van de inflatie was gunstig voor de industrie-
landen, want de - conjunctuurgebonden -
matige prijsdaling van de overige grondstoffen
zette zich voort. Het waren voornamelijk deze
factoren die ten grondslag lagen aan de - in
de meeste landen duidelijke - vertraging in
de stijging van de consumptieprijzen van het
ene jaareinde tot het andere. Gemeten op
basis van de jaargemiddelden was die vertra-
ging nochtans bescheidener, onder meer om-
dat het verloop van de binnenlandse kosten
vaak nauwelijks heeft bijgedragen aan de te-
ruggang van de inflatie: de conjunctuurver-
zwakking remde de produktiviteitsstijging af
maar heeft doorgaans nog niet geleid tot een
gevoelige matiging van de loonstijgingen.

In Duitsland gaven de loonkosten, in een
klimaat van oververhitting, integendeel een
uitgesproken verzwaring te zien en werd de
inflatie nog aangewakkerd door een verhoging
van de indirecte fiscaliteit, bestemd om de
kosten in verband met de hereniging ten dele
te financieren.

Het reeds sedert 7988 aan de gang zijnde
proces tot wegwerking van de onevenwichtig-
heden in het lopende betalingsverkeer van de
grote landen - een van de grootste proble-
men van de tweede helft van de jaren tach-
tig - werd in hoge mate vergemakkelijkt
door hun sterk uiteenlopende conjuncturele
situaties; bovendien werkte een uitzonderlijke
factor in dezelfde richting, namelijk de beta-
ling aan de Verenigde Staten van belangrijke
bijdragen van andere staten - Duitsland, ja-
pan, Saoedi-Arabië, Koeweit - aan de finan-
ciering van de kosten van de Golfoorlog. Zo
is het Amerikaanse lopende tekort in 7997
vrijwel volledig verdwenen, en sloeg het Duit-
se lopende overschot - dat in 7990 nog
aanzienlijk was - in een gering tekort om.

Daarentegen liet het lopende overschot
van japan, na gedurende verschillende jaren
te zijn teruggelopen, opnieuween stijging
zien ten gevolge van het uitgesproken herstel
van de rui/voet.

Voor het tweede opeenvolgende jaar zijn
de begrotingstekorten van het geheel van de
industrielanden toegenomen. Dat was ten de-

VIII INTERNATIONALE OMGEVING



VERSLAG UITGEBRACHT DOOR DE GOUVERNEUR IN NAAM VAN DE REGENTENRAAD

Ie het gevolg van de stijging van de uitgaven
in verband met de Duitse hereniging en is,
voor de rest, een weergave van de effecten
uitgaande van de automatische stabilisatoren
in een periode van conjunctuurvertraging. De
autoriteiten zijn nochtans nergens een bewust
beleid ter aanzwengeling van de economie via
begrotingsimpulsen gaan voeren; integendeel,
in een bepaald aantal - met name Europe-
se - landen werd het effect van de automa-
tische stabilisatoren gedeeltelijk gecompen-
seerd door autonome maatregelen die de in-
perking van de - overdreven geachte - toe-
name van het begrotingsdeficit beoogden.

Zo werd een tendens bevestigd die reeds
een aantal jaren in de industrielanden kon
worden waargenomen en die erin bestaat te
verzaken aan het begrotingswapen als middel
om de cyclische ontwikkelingen van de eco-
nomie te compenseren; het gewicht van de
conjunctuuraanpassingen berustte, eens te
meer, uitsluitend op het hanteren van de mo-
netaire politiek.

In de Verenigde Staten versoepelde de
Federal Reserve in aanzienlijke mate haar mo-
netaire beleid, vooral aan het begin van het
jaar, in het verlengde van een beweging die
reeds behoorlijk op gang was gebracht in
1990, toen de recessie overduidelijk was ge-
worden. Ook tegen het einde van 1991, toen
de hoop op een snel herstel van de activiteit
verbleekte en de aanmerkelijke vertraging van
het stijgingstempo van de consumptieprijzen
het inflatierisico verkleinde, kreeg de Ameri-
kaanse overheid meer manœuvreerruimte om
de nominale daling van de korte rente te ver-
snellen.

In tegenstelling daarmee zette de Duitse
overheid, die werd geconfronteerd met een
stijgend begrotingstekort en met een overver-
hitting van de economie, haar beleid voort
dat afgestemd was op de bestrijding van de
interne inflatoire druk; zij hield vast aan de
restrictieve oriëntering waartoe in het laatste
kwartaal van 1990 was besloten. Vanaf de
zomer verscherpte zij dat beleid nog via nieu-
we verhogingen van de officiële tarieven van
de Bundesbank en van het geheel van de kort-
lopende rentetarieven.

Het monetaire beleid in japan speelde
zich tussen deze twee uitersten af: tot eind
1990 was het vrij restrictief gebleven en tij-
dens de eerste maanden van 1991 werd het
geleidelijk en zeer bedachtzaam versoepeld,
naarmate de vrees voor de inflatoire gevolgen
van de Golfcrisis wegebde; tijdens de tweede
jaarhelft, toen de conjunctuurvertraging ma-
nifest werd, heeft de japanse overheid de ren-
teverlaging sterker gestimuleerd.

Tijdens de eerste helft van het jaar was
het wisselkoersverloop van de belangrijkste va-
luta's geen weerspiegeling van de uiteenlopen-
de oriënteringen van de monetaire politiek in
de verschillende landen; integendeel, de dol-
lar steeg tegenover de yen en nog meer tegen-
over de Duitse mark. Door de ontknoping
van de Golfcrisis hadden de markten op dat
ogenblik redenen om een vlug herstel van de
Amerikaanse economie te verwachten, waar-
door een ommekeer in de neerwaartse oriën-
tering van de korte rente teweeg kon worden
gebracht; bovendien had de Duitse valuta
wellicht te lijden van de economische moei-
lijkheden rond de hereniging.

Toen de vertraging in het Amerikaanse
herstelomstreeks het midden van het jaar
evident werd, en toen de gevolgen van de
groter wordende korte-renteverschillen zich,
ten nadele van de Amerikaanse valuta, lieten
gevoelen, ging de dollarkoers er daarentegen
ten opzichte van de twee andere valuta's fors
op achteruit. Zo was hij eind 1991 tegenover
de yen teruggezakt tot op een peil verge-
lijkbaar met dat van eind 1990-begin 1991;
tegenover de mark was hij teruggelopen tot
zeer dicht in de buurt van dat niveau.

Het ten dele atypische recente verloop
van de conjunctuur, en meer bepaald het aar-
zelende en flauwe herstel in meerdere landen,
houdt wellicht verband met sommige speci-
fieke kenmerken van de huidige economische
toestand, zowel binnen de industrielanden,
inzonderheid in de financiële sfeer bij som-
mige onder hen, als erbuiten - meer be-
paald in de landen van Centraal- en Oost-
Europa en in de voormalige USSR.

INTERNATIONALE OMGEVING IX



VERSLAG UITGEBRACHT DOOR DE GOUVERNEUR IN NAAM VAN DE REGENTENRAAD

Elementen van broosheid in de financiële
systemen van de industrielanden

In het financiële vlak hebben verschei-
dene ontwikkelingen tijdens de jongste jaren
ertoe bijgedragen dat de toestand in een aan-
tal landen zorgwekkender is geworden.

De verlaging van de spaarquote van de
gezinnen was een van de drijvende krachten
achter de conjuncturele expansie van de jaren
tachtig geweest; deze ontwikkeling, die wel-
licht berustte op een welvaartseffect als gevolg
van de aangroei van het vermogen - met
name vastgoed en aandelenportefeuilles -
stoelde tevens op een - soms aanzienlij-
ke - toename van de schuld. In de huidige
conjunctuurtoestand heeft het niveau zelf van
die schuld, onder andere in de Angelsaksische
landen en in Japan, de gezinnen financieel
veel kwetsbaarder gemaakt en dreigt het een
rem te zetten op een eventueel herstel van
de verbruiksuitgaven.

Anderzijds werden de financiële sectoren
in sommige landen tamelijk hard getroffen
door de opeenvolging van problemen waar-
aan belangrijke categorieën van debiteuren
van kredietinstellingen het hoofd moesten bie-
den, en door onthullingen omtrent deonto-
logisch twijfelachtige praktijken van sommige
financiële instellingen. De crisis is soms van
dien aard dat zij de overheid noopt tot dure
reddingsoperaties die, in de ergste gevallen,
de budgettaire manœuvreerruimte ook be-
knotten.

In continentaal Europa lijkt de toestand
weliswaar heel wat gezonder, vermoedelijk
omdat er een bedachtzamer kredietbeleid is

gevoerd. Overigens staat het echter vast dat
de bezorgdheid in verband met de rendabili-
teit van de financiële instellingen overal ter
wereld is toegenomen, in een context van
aangescherpte concurrentie op sterk « gedere-
guleerde» markten, en van verplichtingen in
verband met het naleven van de internatio-
naal vastgelegde solvabiliteitsratio's.

Zo is de vrees ontstaan dat, in die om-
standigheden, de financiering van het herstel
in bepaalde economieën, inzonderheid de
Amerikaanse, op meer moeilijkheden zou
stuiten dan in het verleden, wegens de terug-
houdendheid van hetzij de debiteuren, hetzij
de crediteuren. Deze laatsten zijn veel selec-
tiever geworden wat de kwaliteit van hun kre-
dieten betreft en streven overigens een ver-
breding van hun bemiddelingsmarge na, wat
hen ertoe heeft gebracht de daling van de
korte rente slechts gedeeltelijk aan hun debi-
teuren door te berekenen.

Centreel- en Oost-Europa

De reeds verscheidene jaren aan de gang
zijnde ingrijpende omschakelingen in de po-
litieke en economische toestand van de Cen-
traal- en Oosteuropese landen, die zich in
1991 tot de voormalige USSR uitbreidden,
veroorzaakten een omwenteling zonder voor-
gaande, die wellicht talrijke onzekerheden
heeft doen ontstaan in de externe omgeving
van de industrielanden. Vooral belasten zij de-
ze laatste landen en de multilaterale organi-
saties voor internationale samenwerking met
nieuwe en zware verantwoordelijkheden om
die landen bij te staan in hun overgang naar
een markteconomie.

ECONOMISCHE EN MONETAIRE INTEGRATIE IN EUROPA

Toenemende eonvergentie

Tijdens het afgelopen jaar heeft het Eu-
ropees Monetair Stelsel verder blijk gegeven
van een zeer grote stabiliteit en waren de
wisselkoersen minder onstabiel geworden. De

spanningen tussen de valuta's die deelnemen
aan het wisselkoersmechanisme bleven be-
perkt, zelfs toen aan het einde van het jaar
de verkrapping van het Duitse monetaire be-
leid een uitgesproken versteviging van de
mark uitlokte.

x ECONOMISCHE EN MONETAIRE INTEGRATIE IN EUROPA
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Tegelijkertijd is het renteverschil afge-
zwakt, zowel op korte als op lange termijn;
dat weerspiegelt de groeiende geloofwaardig-
heid van het Stelsel, als resultaat van onder
meer de convergentie van de economische
toestand bij de verschillende deelnemers en
van de handhaving, zonder herschikking en
over een almaar langer wordende periode,
van het pariteitenrooster.

Ook de dispariteit inzake de inflatiecijfers
is verkleind, zij het rond een communautair
gemiddelde dat zeer hoog is gebleven, onder
meer wegens de verslechtering van de toe-
stand in Duitsland en Nederland. Zo ook zijn
de grootste verschillen in de posities van de
lopende saldi tegenover het buitenland dui-
delijk teruggelopen, naar aanleiding van het
verdwijnen van het Duitse overschot en het
verkleinen van het Britse tekort, maar al bij
al is de positie van de Gemeenschap nega-
tiever geworden.

In het begrotingsvlak, ten slotte, zijn de
inspanningen tot eonsolidering voor het twee-
de opeenvolgende jaar verslapt, onder invloed
van factoren van specifieke - de kosten van
de Duitse hereniging - en van conjuncturele
aard. De begrotingstoestand in de Lid-Staten
vertoont trouwens nog scherpe contresten en
dreigt voor een aantal landen een enorme en
ernstige hinderpaal te vormen bij de overgang
naar de Economische en Monetaire Unie.

Economische en Monetaire Unie

De grote lijnen van deze Unie, en inzon-
derheid de inhoud van de tweede en de derde
fase en de overgangsregelingen zijn vastgelegd
door de staatshoofden en regeringsleiders die
op 9 en 10 december 1991 bijeen waren op
de Europese Raad te Maastricht. Zij bereikten
immers een akkoord over het ontwerpverdrag
inzake de Europese Unie, dat de resultaten
bundelt van de intergouvernementele confe-
renties over de Politieke Unie en de Econo-
mische en Monetaire Unie.

De tweede fase van de EMU gaat 1 ja-
nuari 1994 in.

Tegen die datum moeten de nog reste-
rende beperkingen op het kapitaalverkeer tus-
sen Lid-Staten onderling of tussen Lid-Staten
en derde landen opgeheven zijn.

Bovendien moeten alle landen, waar
moeilijkheden zullen zijn onderkend - met
name wat de begrotingspositie of de prijssta-
biliteit betreft - die de convergentie, vereist
voor de voltooiing van de Economische en
Monetaire Unie, in het gedrang kunnen bren-
gen, vóór die datum een veeljarenplan tot
aanpassing hebben goedgekeurd

Van bij de start van de tweede fase zullen
de bepalingen die monetaire financiering van
de overheid verbieden, van toepassing zijn en
zal het Europees Monetair Instituut (EM/) in
de plaats treden van het Comité van Presi-
denten en het Europees Fonds voor Monetaire
Samenwerking (EFMS). De belangrijkste op-
drachten van het EMI zullen bestaan in het
coördineren van het monetaire beleid - de
verantwoordelijkheid voor dat beleid blijft
evenwel bij de nationale overheid berus-
ten -, het voorbereiden van de derde fase
wat de instrumenten en de procedures van
het monetaire beleid betreft. en het toezicht
houden op de ontwikkeling van de ecu. '

Tijdens de tweede fase, ten slotte, zal
iedere Lid-Staat, als daar reden toe is, het
proces dat tot de onafhankelijkheid van zijn
centrale bank moet leiden, tot een goed einde
brengen, en de maatregelen ter bevordering
van de economische convergentie versterken.

Overgang naar de derde fase

Bij de overgang naar de eindfase van de
EMU, zal de Gemeenschap de toestand van
iedere Lid-Staat evalueren en nagaan, op basis
van vier criteria, of een voldoende graad van
eonvergentie is bereikt:

- de prijsstabiliteit, die impliceert dat het in-
flatiepercentage van het beschouwde land, ge-
meten aan de hand van het verloop van het
indexcijfer van de consumptieprijzen, tijdens
het jaar dat aan de evaluatie voorafgaat, het
inflatiecijfer van de landen -- ten hoogste

ECONOMISCHE EN MONETAIRE INTEGRATIE IN EUROPA XI
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drie - waar het inflatiepeil het laagst was,
met niet méér dan 1,5 pct. mag hebben over-
schreden;

- de toestand van de overheidsfinanciën,
waarvan het al dan niet aanvaardbare karak-
ter wordt uitgemaakt door de Raad, op basis
van aanbevelingen van de Commissie. Deze
laatste steunt voor haar onderzoek op twee
parameters. Enerzijds mag het overheidste-
kort niet méér dan 3 pct. van het BBP be-
lopen; is zulks wèl het geval, dan moet het
voortdurend aanmerkelijk zijn afgenomen en
sterk de referentiewaarde benaderen; in
voorkomend geval kan een tekort dat die
3 pèt. lichtjes overschrijdt, worden aanvaard
als het door uitzonderlijke en tijdelijke fac-
toren is veroorzaakt. Anderzijds mag de over-
heidsschuld niet meer dan 60 pct. van het
BBP bedragen, ofwel moet zij op zijn minst
in voldoende mate afnemen om die referen-
tiewaarde in een bevredigend tempo te be-
naderen. Indien een Lid-Staat niet voldoet
aan een van die vereisten, gaat de Commissie
in haar verslag ook na of het overheidstekort
groter is dan de investeringsuitgaven van de
overheid en worden alle andere relevante
factoren in aanmerking genomen, met inbe-
grip van de economische en budgettaire si-
tuatie van de Lid-Staat op middellange ter-
mijn;

- het in acht nemen, sedert ten minste twee
jaar, van de smalle schommelingsmarges van
het wisselkoersmechanisme van het EMS, zon-
der zware spanningen te hebben ondergaan
en zonder de eigen munt te hebben gedeva-
lueerd;

- het duurzame karakter van de door een
Lid-Staat bereikte convergentie, beoordeeld op
basis van het lange-rentepeil; tijdens de pe-
riode van één jaar voorafgaand aan de eva-
luatie, mag dat pei! gemiddeld niet méér dan
2 procentpunten hoger hebben gelegen dan
dat van de landen - ten hoogste drie -
met de laagste inflatiecijfers.

Die evaluatie zal uiterlijk op 31 december
1996 plaatsvinden: indien een meerderheid
van Lid-Staten aan de voorwaarden voor de
overgang naar de derde fase voldoet, kan de
Raad met gekwalificeerde meerderheid de da-
tum van inwerkingtreding van die fase vast-
stellen. Als op basis van bovengenoemde pro-
cedure die datum vóór eind 1997 niet is vast-
gesteld, begint de eindfase op 1januari 1999
voor de Lid-Staten die dan technisch klaar
zullen zijn, terwijl de overige Lid-Staten een
tijdelijke derogatie wordt toegestaan.

Derde fase

Bij de overgang naar de derde fase zullen
de wisselkoerspariteiten van de valuta's van
de landen die volwaardig deelnemen, onder-
ling onherroepelijk worden vastgelegd, en zuI-
len de vereiste maatregelen worden genomen
om de ecu als enige munt in te voeren.

Enkele maanden vóór de begindatum van
de eindfase zal het Europees Stelsel van Cen-
trale Banken (ESCB) worden opgericht, waar-
van de nationale centrale banken en de Eu-
ropese Centrale Bank (ECB) deel zullen uit-
maken. Deze laatste komt in de plaats van
het EMI.

Het ESCB, dat een ruime autonomie zal
genieten, zal als belangrijkste taken hebben
het bepalen en ten uitvoer leggen van het
monetaire beleid van de Gemeenschap - bij
de aanvang, van het geheel van landen die
volwaardig aan de EMU deelnemen -, het
beheer van de goud- en deviezenreserves en
het verrichten van de valutatransacties. Het
hoofddoel ervan zal het behoud van de prijs-
stabiliteit zijn.

Tijdens de derde fase, ten slotte, zullen
de procedures inzake het toezicht op de toe-
stand van de overheidsfinanciën worden ver-
strakt.
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ECONOMISCHE ONTWIKKELING IN BELGIE

Groei

De Belgische economie is wegens haar
bijzonder grote openheid sterk afhankelijk van
de economische ontwikkelingen in het bui-
tenland: in 1991 onderging zij de tegenge-
stelde invloeden van, enerzijds, de algemene
verzwakking van de internationale conjunc-
tuur en, anderzijds, de zeer krachtige, speci-
fieke steun afkomstig van de Duitse econo-
mie. Het is immers dank zij de van Duitsland
uitgaande stevige vraag naar goederen dat de
uitvoer van goederen en diensten in een hoog
tempo - zij het 1pct. trager dan in 1990 -
bleef toenemen, namelijk met zowat 4 pct.
De weerslag van de zwakke vraag vanuit het
buitenland, meer bepaald de Angelsaksische
landen, werd aldus grotendeels ondervangen.

Niettemin werd de versombering van het
algemene economische klimaat in de indus-
trielanden in ruime mate gereflecteerd in de
reacties van de nationale economische sub-
jecten.

In weerwil van een forse stijging van hun
beschikbare inkomen, voerden de gezinnen
hun verbruik, inzonderheid dat van duurzame
goederen, heel wat langzamer op, wat tot een
- vrij uitzonderlijke - verhoging van de
spaarquote leidde. Dat gedrag kan wellicht
grotendeels worden verklaard door de groei-
ende onzekerheid in verband met eerst de
Golfcrisis en vervolgens de evident geworden
verslechtering van de arbeidsmarkt. Het vloei-
de eveneens uit een toevallige factor voort,
te weten het feit dat de opgang van het be-
schikbare inkomen deels voortsproot uit te-
rugbetalingen van belastingen die begroot wa-
ren voor 1990 maar die pas in 1991 werden
uitgevoerd en het feit dat zij die de bedragen
in kwestie ontvingen, ze wellicht grotendeels
hebben opgespaard. De teruggang van de
vraag naar woongebouwen, die reeds in 1990
kennelijk was begonnen, zette zich het afge-
lopen jaar voort en gaf eveneens - met de
gebruikelijke vertraging die verband houdt
met de termijn vereist voor de voltooiing van

de werken - aanleiding tot een teruggang
met zowat 5 pct. van de bestedingen.

De produktieve bedrijfsinvesteringen, die
de voorgaande vijf jaar steil waren geklom-
men en trouwens een van de krachtigste mo-
toren van de economische groei waren ge-
weest, stegen in 1991 nog slechts met zowat
2 pct.; de bedrijven waarvan het produktie-
vermogen voordien aanzienlijk was verruimd,
hebben zich immers aan de verslechterde ex-
pansievooruitzichten voor hun afzetmarkten
aangepast.

Alles samen is het groeitempo van de
binnenlandse bestedingen sterk vertraagd.
Hetzelfde geldt overigens, maar in mindere
mate, voor het stijgingstempo van de geza-
menlijke finale bestedingen. Parallel daarmee
liet ook de invoer een niet te ontkennen
groeiverzwakking zien, die echter niet zo uit-
gesproken was als die van de uitvoer, zodat
het handelsverkeer met het buitenland per
saldo een geringe bijdrage leverde aan de
groei van het bruto nationale produkt. Deze
groei viel terug van 3,4 pct. in 1990 tot
1,6 pct.

Werkgelegenheid en werkloosheid

De ontwikkelingen op de arbeidsmarkt
stonden in het teken van de conjunctuurver-
traging : na drie jaar van krachtige expansie
- tussen 1988 en 1990 werden jaarlijks ruim
50.000 arbeidsplaatsen gecreëerd - is in
1991 een teruggang met ongeveer 10.000 ar-
beidsplaatsen vastgesteld, waarvan de meeste
in de industrie. De effectieve daling van de
werkgelegenheid was trouwens nog omvang-
rijker als rekening wordt gehouden met het
feit dat in de industrie, evenals in de bouw-
sector, de bedrijven veel meer dan voorheen
gebruik hebben gemaakt van het stelsel van
tijdelijke werkloosheid, dat hen in staat stelt
het arbeidsvolume soepel aan het wisselende
activiteitsniveau aan te passen, zonder hun
personeelsbestand te moeten wijzigen. In vol-
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ledige arbeidsjaren uitgedrukt, nam de werk-
gelegenheid in de bedrijven aldus met
0,9 pct. af. Die daling betrof enkel de loon-
trekkenden, aangezien het aantal zelfstandigen
in 1991 bleef toenemen.

De beroepsbevolking bleef stijgen, met
name onder invloed van de structurele op-
gang van de vrouwelijke activiteitsgraad, maar
ook wegens het oplopende positieve saldo
van de migratiebewegingen, vooral vanuit Eu-
ropese landen.

Voor het eerst sedert 19B4 nam de werk-
loosheid derhalve toe. Volgens de geharmo-
niseerde Europese gegevens zou de werkloos-
heidsgraad zijn gestegen van 7,7 tot B,1 pct.
van de beroepsbevolking, wat neerkomt op
een aanwas van dezelfde orde van grootte als
in het geheel van de EEG. Het Belgische werk-
loosheidspercentage bevindt zich evenwel
voor het derde jaar in successie onder het
gemiddelde voor de Gemeenschap, dat 9 pct.
bedroeg.

Prijzen

Het prijsverloop in 1991 droeg ontegen-
sprekelijk het stempel van de snel bekoelende
opflakkering van de prijzen van de petroleum-
produkten, die was voortgevloeid uit het los-
barsten van de Golfcrisis. Het inflatiecijfer, ge-
meten aan de hand van de stijging van de
consumptieprijzen, verminderde aldus van
3,5 pct. in december 1990 tot 2,B pct. in de-
cember 1991. Uitgedrukt als jaargemiddelde
was de teruggang bescheidener - van 3,5 tot
3,2 pct.

De langzamere prijsverhoging in 1991 ge-
tuigt ook van het gunstige verloop van het
geheel van de binnenlandse kosten - die
niet sneller zouden zijn toegenomen dan het
voorgaande jaar -, waardoor België zich
- in het gezelschap van Denemarken en
Frankrijk - onder de Europese landen met
een bijzonder laag inflatiepeil kon handhaven,
terwijl de inflatie in de Europese landen die
traditioneel een sterke reputatie inzake de be-
heersing van de prijsontwikkelingen genieten,
te weten Nederland en Duitsland, aanmerke-

lijk versnelde en opliep tot ruim 4 pct., vooral
ten gevolge van de verhoging van de fiscale
druk, meer bepaald van de indirecte belastin-
gen.

Lopend verkeer met het buitenland

De bevredigende ontwikkeling van het
concurrentievermogen in termen van kosten
en prijzen - die het met name mogelijk
maakte een klein deel van het in 1990 gele-
den terreinverlies in het vlak van de loonkos-
tendispariteit ten opzichte van de zeven be-
langrijkste partners terug te winnen - heeft
wellicht bijgedragen aan het goede resultaat
van het lopende verkeer met het buitenland.
Meer ten gronde, de specifieke geografische
structuur van de Belgische en Luxemburgse
uitvoer, die traditioneelonder meer op Duits-
land en Nederland is afgestemd, kwam aan
dit verkeer ten goede. Hierdoor was de BLEU
- wellicht nog meer dan alle andere Euro-
pese landen - in staat optimaal te profiteren
van de positieve directe en indirecte weerslag
van de forse expansie van de Duitse vraag als
gevolg van het herenigingsproces. Zo was het
mogelijk, tegen een overigens sombere ach-
tergrond en ondanks een geringe ruilvoetver-
slechtering. het aanzienlijke overschot in het
goederenverkeer in stand te houden.

Daar het traditionele overschot in het
dienstenverkeer in 1991 verruimde, meer be-
paald bij de netto-ontvangsten uit beleggingen
en investeringen geïnd door de ingezetenen,
zou het surplus in het lopende verkeer van
de BLEU toegenomen zijn van 120 tot
140 miljard. Gelet op de algemene verslech-
tering, in 1991, van de lopende rekeningen
in het geheel van de Gemeenschap, bevestigt
deze verbetering de comfortabele positie van
de economieën van de Unie op het gebied
van het lopende verkeer met het buitenland.

Overheidsfinanciën

De toestand van de Belgische overheids-
financiën, traditioneel reeds het zorgwekkende
aspect van de algemene macro-economische
situatie, is er daarentegen duidelijk op ach-
teruitgegaan.
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Het afgelopen jaar is het netto te finan-
eieren saldo van de gezamenlijke overheid
immers groter geworden: het klom van 5,5
tot 6,3 pct. van het BNP, waardoor het op-
nieuween pei! bereikte vergelijkbaar met dat
van de jaren 1988 en 1989. Terzelfder tijd
vertraagde de nominale groei derwijze dat
het overheidstekort de expansie van het na-
tionale produkt ruim overschreed, en het
« sneeuwbaleffect» van een via de rentelas-
ten zichzelf voedend deficit derhalve op-
nieuw de kop opstak. De vooruitgang die
de twee voorgaande jaren was geboekt in
het terugdringen van de overheidsschuld in
verhouding tot het BNP, werd grotendeels
tenietgedaan. In vier jaar tijd kon het rela-
tieve gewicht van de schuld dus worden
gestabiliseerd, maar een blijvende neerwaart-
se beweging heeft zich niet afgetekend.

Diverse factoren liggen ten grondslag aan
de ommekeer in het saneringsproces van de
overheidsfinanciën, dat sedert het begin van
de jaren tachtig aan de gang is.

De intensiteit van de conjunctuurvertra-
ging kon niet worden voorzien en werd pas
opgemerkt toen de electorale vervaldagen ei-
gen aan het einde van een parlementaire zit-
tingsperiode begonnen te wegen, te laat op
het jaar dus om corrigerende budgettaire
maatregelen te treffen. In een zekere, echter
verre van doorslaggevende mate, heeft zij de
toename van de ontvangsten afgeremd en de
werkloosheidsuitgaven aangedikt.

Het verdwijnen van toevallige factoren,
die in 1990 een gevleid beeld van de stijging
van de fiscale ontvangsten hadden doen ont-
staan, speelde eveneens een rol. De terugbe-
talingen van belastingen - naar aanleiding
van de verlichting van de fiscale druk op de
inkomens, in 1989, van de natuurlijke perso-
nen - die in 1990 niet konden worden uit-
gevoerd, werden in 1991 verricht, terwijl de
opbrengst van de roerende voorheffing op-
nieuw naar een normaal niveau terugkeerde,
na in 1990 tot een uitzonderlijk hoog peil te
zijn opgedreven. AI bij al heeft de aangroei
van de totale fiscale en parafiscale ontvang-
sten in 1991 slechts 83 pct. van die van het
BNP bereikt.

Ten slotte - en dit is fundamenteler -
liet zich het effect gevoelen van een forse
groei van belangrijke uitgavencategorieën, die
met name toe te schrijven was aan een ver-
dere versnelling van de kostenstiiging van de
geneeskundige verzorging en aan de uitwer-
king van eerder, in een gunstiger economisch
klimaat genomen beslissingen. Het betrof
enerzijds beschikkingen om de salarissen en
de pensioenen in de overheidssector aan te
passen aan de stijging van de bezoldigingen,
die tijdens de jongste jaren elders in de eco-
nomie had plaatsgevonden, en anderzijds om
de pensioenen in de privé-sector te herwaar-
deren. Bovendien is het pensioenstelsel van
de privé-sector grondig gewijzigd door de in-
stelling, in 1990, van de flexibele keuze van
de pensioenleeftijd tussen 60 en 65 jaar voor
alle werknemers, en door de afschaffing van
de vermindering die werd toegepast wanneer
mannelijke werknemers vervroegd met pen-
sioen gingen.

De verslechtering van de overheidsfinan-
ciën was duidelijk; zij is beslist het meest
negatieve facet van een jaar dat weliswaar
minder goed was qua activiteit en werkgele-
genheid maar, zoals gebleken is, heel wat be-
vredigender verliep op het gebied van inflatie
en extern evenwicht. Vooral, en dwingender
nog dan voorheen, maakt zij het de autori-
teiten tot plicht vastberaden en standvastig
werk te maken van een duurzame sanering
van 's lands begrotingstoestand.

Financiële ontwikkelingen

Ondanks de aanmerkelijke stijging, in
1991, van de netto financieringsbehoefte van
de overheid, is het netto financieringsvermo-
gen van de economie als geheel in ruime
mate positief gebleven; het gaf zelfs een lichte
stijging tot 1,2 pct. van het BNP te zien - de
weerspiegeling van het verbeterde saldo van
het lopende verkeer met het buitenland.

De toename van het netto financiële ge-
zinssparen was tijdens het afgelopen jaar im-
mers van dien aard dat ze ruimschoots de
verslechtering van de toestand bij de overheid
kon goedmaken alsook het entsteen - voor
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het eerst sedert 1984 .- van een geringe fi-
nancieringsbehoefte van de vennootschappen,
die zeer veel bleven investeren terwijl hun
brutobesparingen - gereserveerde winst en
afschrijvingen - in verhouding tot het BNP
terugliepen.

Onder de belangrijkste ontwikkelingen op
de geld- en kapitaalmarkt, zijn er twee een
nadere toelichting waard.

Enerzijds week de beleggingskeuze van de
ondernemingen en de particulieren niet be-
duidend af van die in 1990, die was beïnvloed
door de aankondiging van de nieuwe valuta-
politiek en door de verlaging van de roerende
voorheffing van 25 tot 10 pct., ook al was
de substitutie tussen de activa onderling niet
meer even omvangrijk. Oe voorkeur voor be-
leggingen in Belgische franken hield in 1991
aan, nog steeds in de vorm van beleggingen
op lange termijn, vooral ten nadele van de
gewone spaardeposito's. Oe teruggang van de-
ze laatste,hoewel heel wat kleiner dan in
1990, was nog aanzienlijk - zowat 150 mi/-
jard tijdens de eerste tien maanden van het
jaar -, en werd slechts voor iets meer dan
de helft goedgemaakt door de stijging van de
overige spaardeposito's die, ofschoon ze on-
der de roerende voorheffing vallen, een veel
hoger rendement bieden.

Anderzijds heeft de inwerkingtreding, op
29 januari 1991, van de hervorming van de
markt voor overheidseffecten deze laatste in-
geschakeld in de reeds enkele jaren door de
Belgische overheid geleverde inspanningen om
de financiële markten te moderniseren en
open te stellen, en terzelfder tijd een efficiën-
ter schuldbeheer mogelijk te maken. Het fi-
nanciële landschap, en inzonderheid de finan-
cieringswijze van de Schatkist, zijn daardoor
ingrijpend gewijzigd.

Op de primaire markt van de schatkist-
certificaten kwam op 29 januari een einde
aan de doorlopende uitgiften, tegen de door
de Bank in overleg met de Minister van Fi-
nanciën vastgestelde rentetarieven, van een-,
twee- en driemaands certificaten, die uitslui-
tend toegankelijk waren voor de Belgische en
Luxemburgse financiële instellingen. Zij heb-

ben de plaats geruimd voor concurrerende
uitgiften - via wekelijkse aanbestedingen -
van driemaands certificaten, die openstaan
voor een zeer ruime waaier van intekenaars;
nadien kwamen er ook maandelijkse aanbe-
stedingen van certificaten voor een jaar en
voor zes maanden. Oe ontwikkeling van li-
quide en drukke secundaire markten, zowel
voor de certificaten als voor de lineaire obli-
gaties, werd overigens gestimuleerd door de
instelling van een speciaal korps van markt-
houders : de Schatkist heeft daartoe 14 « pri-
mary dealers» en 3 kandidaat « primary
dealers» geselecteerd.

Oe doeltreffendheid van deze hervormin-
gen werd geschraagd door de dematerialise-
ring van de effecten, door het opzetten van
een door de Bank beheerd verreken- en be-
taalsysteem voor de transacties, alsook door
het nemen van fiscale maatregelen die vlot-
tere transacties op de secundaire markten mo-
gelijk maken. Oe hervormingen waren onmid-
dellijk succesvol; de nieuwe schatkistcertifica-
ten hebben zonder strubbelingen de oude
vervangen en hun uitgifte kon het grootste
gedeelte van de liquiditeitsbehoeften van de
Schatkist dekken. Oe voorheen aanzienlijke
kredietmogelijkheden bij de Bank werden im-
mers naar aanleiding van de hervorming tot
een kasfaciliteit van 15 miljard beperkt; het
emissievolume van de lineaire obligaties steeg
opmerkelijk; de activiteit op de secundaire
markten nam toe en de beleggers toonden
een bijzonder ruime belangstelling voor de
nieuwe gedematerialiseerde effecten; het be-
trof zowel buitenlanders, die onder andere
heel wat meer lineaire obligaties aankochten,
als nationale ondernemingen of - indirect
via instellingen voor collectieve belegging -
particulieren.

Financiële instellingen

Oe in 1991 opgetreden ingrijpende wij-
zigingen in het financiële landschap hebben
ook de activiteit van de kredietinstellingen
sterk beïnvloed.

Het stopzetten van de doorlopende uit-
gifte van schatkistcertificaten en de afschaffing
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. van de markt van het gewaarborgde daggeld,
ten gevolge van de hervorming van 29 januari,
noopte die instellingen hun kasbeheer grondig
te wijzigen; het is actiever, maar wellicht ook
delicater geworden, aangezien het meer via
geldmarkttransacties moet verlopen. De snelle
ontwikkeling van de secundaire markt van het
overheidspapier en de nieuwe, door de Bank
ter beschikking gestelde instrumenten hebben
hun nochtans de mogelijkheid geboden zich
op een vlotte wijze aan die nieuwe omgeving
aan te passen.

In samenhang met de hervorming van de
financieringswijze van de Schatkist, in het bij-
zonder de volledige openstelling van de markt
voor schatkistcertificaten, is de traditionele be-
middelingsrol van de Belgische kredietinstel-
lingen in de financiering van de Rijksschuld
- aantrekken, tegen de geldmarktrente, bij
buitenlandse correspondenten of Belgische
bedrijven, van deposito's die worden aange-
wend om certificatenportefeuilles te financie-
ren - afgenomen ten voordele van hun
tradingactiviteit op de in volle expansie ver-
kerende secundaire markten.

Ten slotte heeft de heroriëntering van de
financiële beleggingen van de particulieren,
ten nadele van gewone spaardeposito's en ten
voordele van voor de financiële instellingen
duurdere middelen, zich in 1991 voortgezet,
zij het in mindere mate dan het voorgaande
jaar.

De druk op de rendabiliteit, en meer be-
paald op de bemiddelingsmarge van de Bel-
gische kredietinstellingen, die de jongste jaren
was verzwaard in een internationale context
van wereldwijde financiële deregulering en
toegenomen concurrentie en ten gevolge van
structurele veranderingen in België, bleef dus
in 1991 onverminderd aanhouden.

De verslechtering van de toestand van de
financiële instellingen heeft nochtans op verre
na niet de kritieke dimensie gekregen die ze
in andere landen - de Verenigde Staten, en-
kele noordse landen of japan b. v. - wel
heeft aangenomen, en diverse aanwijzingen
laten vermoeden dat het dieptepunt van deze
ontwikkeling in België reeds bereikt, en in be-

paalde gevallen, vooral voor de belangrijkste
instellingen, zelfs al achter de rug zou zijn.
Elementen voor een oplossing lijken immers
vorm aan te nemen. Enerzijds zullen de in-
komens van de kredietinstellingen in ruimere
mate worden geschraagd door de al in 1990
ingezette herziening van sommige debettarie-
ven, door de tarifering van de bankdiensten,
die zich ge!eidelijk heeft veralgemeend sedert
de vaststelling, in januari 1991, door de Mi-
nister van Economische Zaken, van een re-
glementair kader, en door de ontvangsten die
de recente verruiming van de handel in di-
verse financiële instrumenten zou moeten op-
leveren. Anderzijds lijkt een duidelijker besef
te zijn gegroeid omtrent de noodzaak van
kostenbeheersing, en meerdere grote instellin-
gen hebben nu reeds belangrijke maatregelen
getroffen om hun algemene kosten te druk-
ken.

Die ontwikkelingen zijn positief. Zij alleen
kunnen evenwel niet in alle gevallen de pro-
blemen volledig en duurzaam verhelpen; in
de meest delikate situaties zal een meer stra-
tegische visie noodzakelijk zijn. Deze laatste
zal er op gericht moeten zijn, binnen iedere
instelling die activiteiten te bepalen en te ont-
wikkelen die voldoende comparatieve en be-
loftevolIe voordelen blijken op te leveren. 'Zij
zal vereisen dat alle mogelijkheden tot vrucht-
bare samenwerking die zich binnen het bank-
wezen zelf en wellicht ook buiten de grenzen
van de sector kunnen voordoen, in aanmer-
king worden genomen.

De bezinning gaat over veel meer dan
het traditionele kader van de bankactiviteit:
het overleven zelf van de bedrijven staat op
het spel en de nieuwe oriënteringen zullen
klaarblijkelijk niet kunnen worden vastgelegd
zonder de medewerking van hun aandeelhou-
ders, temeer omdat de rol van deze laatste,
die uiteindelijk bepalend is voor de noodza-
kelijke verruiming van de kapitaalmiddelen
van de kredietinstellingen, de jongste jaren ge-
wichtiger is geworden ten gevolge van de
steeds stringentere vereisten - internationaal
en nationaal - inzake de eigen middelen.

Om aan die uitdagingen het hoofd te bie-
den, is verbeeldingskracht nodig: indien de
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aandeelhouders niet voldoende zijn betrokken
bij de strategische beslissingen, en zo hun
taak in de statutaire organen van de financiële
instellingen niet efficiënter wordt uitgevoerd,
ontstaat gevaar voor immobilisme. De over-
heid is zich daarvan bewust, en de Commissie
voor het Bank- en Financiewezen heeft in
1991 het initiatief genomen tot een herzie-
ning van de protocollen aangaande de auto-
nomie van het bankwezen. Die herziening,
die het mogelijk zal maken de respectieve be-
voegdheden van het directiecomité en van de

MONETAIR BELEID EN VALUTAPOLITIEK

Hervorming van het monetaire-
beleidsinstrumentarium

De hervorming van 29 januari heeft de
wijze waarop het monetaire beleid wordt ge-
voerd, drastisch gewijzigd; zij getuigt noch-
tans in geen enkelopzicht van enige veran-
dering in de in juni 1990 door de Belgische
overheid aangekondigde fundamentele oriën-
tering, te weten de keuze van een politiek
van sterke valuta, gericht op het behoud van
de stabiliteit van de frank ten opzichte van
de Europese valuta's die als stabiliteitsankers
worden beschouwd.

Integendeel, de hervorming heeft het uit-
gesproken Europese karakter bevestigd - op
de weg die naar de Economische en Mone-
taire Unie moet leiden - van de in 1990
gemaakte keuze, door de Belgische overheid
in staat te stellen te verzaken aan de zeer
specifieke instrumenten waarover zij in het
vlak van het rentebeleid beschikte, namelijk
het discretionair vastleggen door de Bank
- in overleg met de Minister van Finan-
ciën - van de rente op schatkistcertificaten,
door een duidelijker lijn te trekken tussen de
verantwoordelijkheden van de monetaire po-
litiek en die van het begrotingsbeleid en door
de monetaire financiering van de Staat door
de Bank af te schaffen.

grootste aandeelhouders te herdefiniëren, zou
in 1992 van kracht moeten worden.

Wegens de strategische betekenis van de
financiële instellingen in de ontplooiing van
de nationale economische belangen in een
Europees perspectief, is de Belgische veranke-
ring van de instellingen, al dan niet in sa-
menwerking met Europese partners, van be-
palend belang. Dienaangaande is een signiti-
cante rol weggelegd voor privé- en publieke
Belgische investeerders.

De hervorming van 29 januari heeft bo-
vendien de nieuwe oriëntering van de valuta-
politiek bekroond door de Bank de vereiste en
perfect aangepaste middelen ter beschikking te
stellen om op efficiënte en soepele wijze het
uit die oriëntering voortvloeiende rentebeleid
te kunnen voeren, in overeenstemming met de
bij de belangrijkste Europese partners heersen-
de gebruiken. Om de korte rente te sturen,
doet de Bank sedert 29 januari immers, zoals
talrijke Europese centrale banken, een zeer
ruim beroep op markttechnieken, door het be-
palen van het volume, de rente en de vorm
van de kredieten die zij aan de financiële in-
stellingen verstrekt.

Structurele bron van deze financiering
zijn periodieke aanbestedingen van kredieten
met een looptijd van 7 dagen, die tweemaal
per week plaatshebben, op basis van vooraf
door de Bank vastgestelde rentetarieven; daar-
bij vermelden de door de financiële instellin-
gen ingediende offertes de gewenste bedra-
gen. Sedert 17 juni wordt die structurele fi-
nanciering aangevuld met een herdisconto-
faciliteit die de financiële instellingen de mo-
gelijkheid biedt tegen de officiële discontovoet
zeer beperkte bedragen handelspapier te mo-
biliseren (in totaal zowat 10 miljard).

De liquiditeitsverstrekking in franken door
de Bank is voor het overige het resultaat van

XVIII MONETAIR BELEID EN VALUTAPOLITIEK



VERSLAG UITGEBRACHT DOOR DE GOUVERNEUR IN NAAM VAN DE REGENTENRAAD

haar dagelijkse directe interventies op de geld-
markt, hoofdzakelijk in de vorm van repur-
chase agreements (aankoop-verkoop) met be-
trekking tot overheidspapier, maar ook van
klassieke open-marktinterventies op schatkist-
certificaten, van valutaswaps of van interban-
kenoperaties.

Dit instrumentarium wordt aangevuld
met een stelsel dat de financiële instellingen
de kans biedt hun op de geldmarkt geboekte
eindedagsaldi te plaatsen of te financieren,
met andere woorden hun dagelijkse kasbeheer
te voeren, zoals ze dat vóór 29 januari iedere
dag deden op de door de hervorming afge-
schafte markt van het gewaarbàrgde daggeld.

Oe rente van de aanbestedingen dient
hierbij als basistarief; dit laatste wordt als
dusdanig toegepast op een - in totaal tot
5 miljard beperkt - gedeelte van de over-
schotten of tekorten van de primary dealers.
Naast deze faciliteit beschikken alle financiële
instellingen, om hun tekorten te dekken, over
zeer ruime individuele voorschottenlijnen in
rekening-courant, door de Bank toegekend
tegen een rente die O,S pct. boven het basis-
tarief ligt. Zo ook kunnen hun gebeurlijke
overschotten bij het Herdiscontering- en
Waarborginstituut worden geplaatst tegen een
lagere rente dan het basistarief; sedert 17 juni
is de vermindering vastgelegd op O,S pct. voor
een eerste tranche - overeenstemmend met
5 pct. van de individuele voorschottenlij-
nen - en op 2 pct. voor het saldo.

Ten slotte wordt het gamma instrumen-
ten vervolledigd door twee rentetarieven die
een grotendeels symbolische waarde hebben :
de strafrente van de voorschotten « buiten
plafond» - vastgelegd op 11,5 pct. vlak na
het van start gaan van het nieuwe systeem
en aangerekend aan financiële instellingen die
eventueel de grenzen van hun individuele kre-
dietlijn zouden overschrijden -, en de dis-
contovoet, een op 17 juni opnieuw ingevoerd
en toen op 7,5 pct. vastgesteld voorkeursta-
rief.

Aan de hand van die zeer verscheiden
instrumenten kan de Bank voortaan haar ren-
tebeleid op een uiterst soepele wijze en met

de gewenste doeltreffendheid voeren. Oe fun-
damentele oriënteringen van dit beleid wor-
den duidelijk gemaakt door de wijzigingen in
de rente van de aanbestedingen. tn voorko-
mend geval worden zij kracht bijgezet door
een - meer symbolische - aanpassing van
de officiële tarieven, met name de disconto-
voet, waardoor de Belgische monetaire poli-
tiek zich openlijk kan aansluiten bij de be-
langrijke wijzigingen die de voornaamste Eu-
ropese partners inzake hun monetaire beleid
te kennen geven, meer bepaald die partners
welke op het gebied van het valutabeleid als
referentie worden beschouwd.

Oe lichtere ombuigingen, dag na dag, kan
de Bank beheersen door dagelijkse geldmarkt-
interventies ; naast hun specifieke uitwerkin-
gen op de marktsegmenten waar ze plaats-
vinden, bepalen die interventies door hun vo-
lume de gezamenlijke liquiditeitspositie van
de deelnemende partijen aan het einde van
de dag en houden zij uiteindelijk rentespan-
ningen in stand, die de rente in een bepaalde
richting beïnvloeden; afhankelijk van wat
wordt gewenst, gebeurt dat in opwaartse zin
wanneer er tekorten zijn die moeten worden
gefinancierd door een beroep op de voor-
schotten in rekening-courant, of in neerwaart-
se zin zo er een te plaatsen overschot bestaat.

Implementatie van het geldbeleid

Bij het in werking treden van het nieuwe
systeem, was het geldbeleid ingebed in een
snel proces van renteverlaging.

Oe spanningen die tijdens de laatste
maand van 1990 het EMS zeer tijdelijk had-
den beroerd, en die tegenover de Duitse mark
een vergroting van het rente-ecart op korte
termijn teweeg hadden gebracht, waren vanaf
het begin van het jaar immers verdwenen;
onder de valuta's die aan de smalle EMS-band
deelnemen, had de frank opnieuw de boven-
ste plaats ingenomen en de Bank had een
aanvang gemaakt met de vernauwing van dat
renteverschil. Vanaf februari was het door
middel van de nieuwe instiumenten dat de
Bank de renteverlaging voortzette.
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Reeds in mei was het ecart ten opzichte
van de Duitse rentetarieven volledig wegge-
werkt, en aangezien er zich in deze laatste
geen afgetekende bewegingen voordeden, was
het derhalve uitsluitend via haar gerichte geld-
marktinterventies dat de Bank de Belgische
tarieven zo nauw mogelijk bond aan het aar-
zelende rentever/oop in Duitsland.

Van augustus tot het einde van het jaar
was de Duitse rente klaar en duidelijk op-
waarts gericht, onder invloed van het ver-
scherpte geldbeleid van de Bundesbank. Oe
Bank heeft zowel de officiële discontovoet als
het nieuwe monetaire-beleidsinstrumentarium
aangewend om zich zonder dralen bij deze
beweging aan te sluiten.

Na ver/aap van een jaar blijkt dat het
nieuwe geldmarktinstrumentarium zijn doel-
treffendheid volop heeft bewezen.

Valutapolitiek

Deze vaststelling getuigt van een onmis-
kenbare versteviging van het vertrouwen van
de markten in de nieuwe oriëntering van de
valutapolitiek, afgestemd op de vastheid van
de wisselkoers van de frank ten opzichte van
de valuta's die in het EMS als stabiliteitsankers
worden beschouwd.

Drie beweegredenen lagen aan die nieu-
we oriëntering ten grondslag.

Doelstellingen

Fundamenteel was die keuze er op ge-
richt de snelle integratie te bewerkstelligen
van België in het Europese proces van mone-
taire eenmaking waarbij in het eindstadium,
dat wil zeggen vanaf het van start gaan van
de derde fase van de EMU, wisselkoerswijzi-
gingen als instrument van interne aanpassing
niet langer zullen bestaan.

Zij was ook een uiting van de goede
prestaties, tijdens de jongste jaren, van de Bel-
gische economie qua groei, werkgelegenheid,
inflatie en lopend verkeer met het buitenland.

Zij maakte het mogelijk dat deze bijzonder
positieve resultaten een weerslag zouden vin-
den in het statuut van de nationale valuta.
Door op die wijze, in de ogen van de natio-
nale of buitenlandse economische subjecten,
zekerheid te creëren aangaande het toekom-
stige verloop van de frank, kon van de aan-
kondiging van de nieuwe oriëntering van de
valutapolitiek worden verwacht dat zij een
verkleining teweeg zou brengen van de risi-
copremie - dat is het positieve rente-
ecart -, die gold voor de frank in zijn ver-
houding ten opzichte van de Duitse mark. Zij
zou ook bijdragen tot het welslagen van de
inspanningen tot aanpassing, modernisering
en openstelling van de Belgische financiële
markten teneinde de beleggingen in franken
aantrekkelijker te maken.

Die keuze verhoogde, ten slotte, de doel-
treffendheid van de inflatiebestrijding - reeds
een prioritaire doelstelling van 's lands eco-
nomische beleid -, door ter zake aan de
wisselkoers een fundamentele taak toe te be-
delen.

Fundamentele voorwaarde: het behoud
van het concurrentievermogen

Het nastreven van deze talrijke voordelen
door middel van een valutapolitiek die ambi-
tieuzer is ten opzichte van de EMS-landen
- die ongeveer 73 pct. van de BLEU-uitvoer
voor hun rekening nemen -, doch zonder in-
vloed blijft op de verhouding tussen het EMS
en de overige belangrijke zwevende valuta's,
de dollar en de yen, zou nochtans geen kans
hebben gemaakt, was het concurrentievermo-
gen niet op een adequaat peil gevrijwaard ge-
weest. Van de concurrentiekracht hangen im-
mers rechtstreeks de prestaties van België in
het vlak van de buitenlandse handel af en
derhalve ook het vermogen van het land om
in het lopende verkeer een bevredigend saldo
te realiseren. Het concurrentievermogen is in
hoge mate ook bepalend voor de groeikansen,
omdat het niet enkel de omvang van de
binnen- en buitenlandse afzetmogelijkheden
beïnvloedt, maar ook het rendabiliteitspeil van
de bedrijven, twee factoren waarvan de in-
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vesteringen en het scheppen van arbeidsplaat-
sen afhankelijk zijn.

Deze voorwaarde is echter op een dub-
bele wijze vervuld.

Enerzijds brengt het nastreven van een
sterke-frankpolitiek, dank zij de specifieke ken-
merken van de Belgische economie, in geen
enkelopzicht het concurrentievermogen van
de nationale economie in het gedrang. Een
stijging van de wisselkoers komt immers tot
uiting in een onmiddellijke daling van de prij-
zen van ingevoerde goederen, die tamelijk
snel doordringt in het geheel van de econo-
mie, en inzonderheid in de prijzen van de
consumptie, waar de invoerprijzen zo'n
35 pct. van de totale unitaire kosten uitma-
ken. Vervolgens verspreidt die daling zich, via
de indexering van lonen en tal van andere
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inkomens, over het geheel van de binnen-
landse prijzen en kosten. Zo wordt het aan-
vankelijk door een eventuele appreciatie van
de wisselkoers teweeggebrachte concurrentie-
nadeel na verloop van nagenoeg een jaar voor
het grootste deel goedgemaakt in de vorm
van een vermindering van alle binnenlandse
kosten.

Anderzijds legt de wet van 6 januari 1989
de institutionele voorwaarden vast, die vereist
zijn om op middellange termijn het concur-
rentievermogen van de economie veilig te
stellen.

Het geregeld onderzoeken door de so-
ciale gesprekspartners, binnen de Centrale
Raad voor het Bedrijfsleven, van een stel in-
dicatoren geeft ze de mogelijkheid in verge-
lijking met het buitenland de ontwikkelingen
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inzake de kosten en prijzen alsook wat de
structurele en kwalitatieve aspecten betreft, en
de daaruit voortvloeiende beperkingen, cor-
rect in te schatten en in aanmerking te ne-
men, onder meer ter gelegenheid van hun
loononderhandelingen.

Resultaten

In deze structureel gunstige omstandighe-
den werd de aankondiging van de nieuwe
oriëntering van de valutapolitiek bijzonder po-
sitief onthaald door de markten, en leidde er
in de praktijk toe dat de beoogde doelstel-
lingen volledig werden bereikt.

Inderdaad, dank zij die aankondiging kon
de koers van de frank op de valutamarkt vrij-
welonmiddellijk en in voldoende mate ver-
stevigen om opnieuw op gelijke hoogte te
komen met zijn spilkoers ten opzichte van de
Duitse mark.

Met uitzondering van een korte periode
van spanning binnen het EMS, aan het einde
van 1990, behield de frank onafgebroken de-
ze positie. Zo is de nationale munt deel gaan
uitmaken van de beperkte groep van sterke
EMS-valuta's.

Bovendien kwam die positieve marktont-
wikkeling - die hoe dan ook absoluut nood-
zakelijk was om duidelijk gestalte te geven
aan de nieuwe oriëntering van de valutapoli-
tiek - tot stand zonder dat ook maar een
deel van de kosten, waarmee aanvankelijk re-
kening was gehouden en die de overheid er
voor over had,diende te worden gedragen.
De stijging van de koers van de frank was
uitsluitend het resultaat van het vertrouwen
dat de markten van bij de aanvang in de
nieuwe oriëntering van de valutapolitiek stel-
den - weliswaar op een gunstig ogenblik,
toen de Duitse valuta bepaalde handicaps on-
dervond ten gevolge van het herenigingspro-
ces -, zonder dat de monetaire overheid die
beweging diende te ondersteunen door een
verwijding van het verschil ten opzichte van
de Duitse rente noch, a fortiori, door inter-
venties op de valutamarkt.

Daardoor ook kon de grootste winst die
van de nieuwe politiek mocht worden ver-
wacht, te weten de verkleining van de risico-
premie die op de frank woog ten gevolge van
zijn vroegere verloop tegenover de Duitse
mark, onverwijld worden gerealiseerd. Het
korte-renteverschil op drie maanden, dat tij-
dens de eerste maanden van 1990 nog meer
dan 2 pct. beliep, ging geleidelijk en aanzien-
lijk inkrimpen; zoals reeds vermeld, was het
vanaf mei 1991 nagenoeg volledig wegge-
werkt. Tussen het eerste kwartaal van 1990
en januari 1992 is de Belgische korte rente
aldus met zowat 1 pct. gedaald, ondanks de
stijging van de Duitse rentetarieven de afge-
lopen twee jaar.

Ook het lange-renteverschil verkleinde
aanzienlijk: van bijna 2 pct. begin 1990 tot
thans zo'n 0,7 pct. Dat dit verschil niet vol-
ledig is verdwenen, heeft wellicht te maken
met tal van factoren die de kapitaalmarkten
van de verschillende landen heel wat minder
homogeen en vergelijkbaar maken dan de
geldmarkten. In dat opzicht heeft de Belgische
markt nog te lijden van enkele specifieke han-
dicaps - te weten de toestand van de over-
heidsfinanciën en inzonderheid de omvang
van de overheidsschuld. Die markt blijft wel-
licht relatief te eng en in het buitenland nog
niet voldoend bekend, wat duidelijk de nood-
zaak aantoont om de instrumenten die het
meest geschikt zijn om een uitgebreid beleg-
gerspubliek. met name buitenlanders, aan te
trekken, nog meer te promoten; het huidige
beheer van de Rijksschuld, afgestemd op een
steeds belangrijker rol voor de lineaire obli-
gaties in de financiering van de Staat, gaat
ongetwijfeld die richting uit.

Overigens kan de vooruitgang die de Bel-
gische overheid reeds boekte in de moderni-
sering en de openstelling van de financiële
markten - introductie van de lineaire obli-
gaties, verlaging van de roerende voorheffing,
beurshervorming. hervorming Van de markt
voor schatkistcertificaten - als opmerkelijk
worden bestempeld.

Het succes van die verwezenlijkingen
werd nog in belangrijke mate vergroot door
de nieuwe oriëntering van de valutapolitiek,
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die aldus op significante wijze bijdroeg aan
de positieve ommezwaai van de kapitaalstro-
men met het buitenland en aan de funda-
mentele verbetering van de structuur van de
betalingsbalans. Deze laatste was in België tra-
ditioneel bezwaard door de omvang van de
langlopende netto kapitaaluitvoer, een gevolg
van met name de aantrekkingskracht die de
in vreemde valuta's luidende effecten op de
Belgische beleggers uitoefende en van de ge-
ringe belangstelling van buitenlandse beleg-
gers voor de frank. Tot in 1989 sloot het
effectenverkeer structureel met grote, zelfs stij-
gende tekorten, die in 1990 en 1991 de
plaats ruimden voor omvangrijke overschot-
ten: in 1990 was dat naar aanleiding van
een ommekeer in het beleggingsgedreg van
de ingezetenen en in 1991 voornamelijk we-
gens de interesse van niet-ingezetenen voor
Belgische effecten.
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Geloofwaardigheid van de valutapolitiek

Het onmiddellijke welslagen van de nieu-
we oriëntering van de valutapolitiek stoelde
- zoals reeds is aangestipt - op het ver-
trouwen dat de markten er meteen in stelden.

Een nauwkeurige kwantitatieve maatstaf
voor het vertrouwen van de markten in het
statuut van een valuta kan moeilijk worden
verstrekt. De hierbijgevoegde grafische voor-
stelling steunt op definities die door diverse
internationale organisaties zijn uitgewerkt. Zij
toont, wat het rentepeil op een jaar betreft,
de plaats van verschillende EMS-valuta's ten
opzichte van credibiliteitszones, die zijn afge-
bakend door een combinetie van het rente-
en wisselkoersverloop tegenover een reieren-
tievaluta, namelijk de Duitse mark.
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De middenpositie die de Belgische frank
sedert de zomer van 7990 systematisch bin-
nen zijn zone inneemt, getuigt van een fors

toegenomen vertrouwen in de nationale
munt, na de aankondiging van de nieuwe
oriëntering van de valutapolitiek. Dat vertrou-
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wen is aldus haast ogenblikkelijk even groot
geworden als dat wat al veel langer wordt
gesteld in de gulden, die de vruchten plukt
van een valutabeleid dat reeds heel wat jaren
op stabiliteit tegenover de Duitse mark is af-
gestemd.

Deze ontwikkeling weerspiegelt ten dele
de toegenomen geloofwaardigheid van het ge-
heel van het EMS, als gevolg van de gestage
vooruitgang in de eonvergentie van de infla-
tiepercentages in Europa en ook van het feit
dat zich sedert 1987 geen valutaherschikkin-
gen meer hebben voorgedaan. Alle valuta's
waarvan de rentetarieven een hoge risicopre-
mie bevatten, wat er op wijst dat de markten
een eventuele devaluatie ten opzichte van de
mark niet uitsloten, en die zich derhalve bo-
ven hun credibiliteitszones bevonden, keerden
tijdens de eerste maanden van 1990 binnen
die zones terug.

Sedertdien heeft de frank het echter heel
wat beter gedaan dan andere valuta's, die zich
vrij systematisch aan de bovenkant van hun
zone nestelden, wat de intrinsieke verdiensten
van de valutapolitiek van de Belgische over-
heid illustreert.

De geloofwaardigheid van die politiek be-
rustte, zoals is gebleken, op stevige grondves-
ten: kwaliteit van de macro-economische
prestaties van het land en institutionele prijs-
en kostenbeheersing. Zij werd in 7991 nog
versterkt door de hervorming van 29 januari;
die zorgde ontegensprekelijk voor meer cohe-
rentie in het beleid dat de overheid in het
monetaire, financiële en valutaire vlak voert.
Ook kreeg de Bank hierdoor doeltreffender
wapens in handen om op soepele wijze, dag
aan dag haar beleidsvoering aan te passen
aan de ontwikkelingen inzake wisselkoers en
rentepeil, en om kordaat de absolute voor-
rang van de fundamentele oriëntering van dat
beleid - namelijk het verzekeren van de sta-
biliteit van de wisselkoers van de frank ten
opzichte van de Duitse valuta - op de spon-

tane geldmarktontwikkelingen te bevestigen.
Dat was onder meer het geval toen de Bank
in niet mis te verstane termen liet weten dat
ze niet zou dulden dat de Belgische korte
rente beneden het peil van de overeenstem-
mende Duitse rente zou dalen, een standpunt
dat ze in 7997 en begin 7992 herhaalde ma-
len bevestigde. Afgezien van voorbijgaande
moeilijkheden waaraan de mark soms onder-
hevig is, blijft men hem immers als de refe-
rentievaluta in het EMS beschouwen en het
Duitse rentepeil vormt een drempel, op korte
en nog meer op lange termijn, die de overige
deelnemers niet zonder risico's kunnen over-
schrijden. Die risico's zijn omstreeks het einde
van het jaar duidelijk gebleken toen, daar
waar een negatief verschil tegenover de Duitse
rente was ontstaan, de rentetarieven abrupt
opwaarts dienden te worden bijgesteld van bij
de eerste tekenen van versteviging van de
mark.

De vastberadenheid van de Belgische
overheid zal in de toekomst niet aflaten. Ste-
vig geschraagd door de institutionele zorg
voor het behoud van de concurrentiekracht
van de economie, moet de huidige oriëntering
van de valutapolitiek gehandhaafd blijven tot
aan haar natuurlijke eindpunt: de deelname
van België aan de kern van de stichtende
leden van de Economische en Monetaire
Unie.

Dank zij het tot op heden geboekte suc-
ces in het vlak van de wisselkoersstabiliteit,
de vernauwing van de renteverschillen en het
in toom houden van de inflatie, wordt nu
reeds voldaan aan de meeste selectiecriteria
die het bereiken van die doelstelling mogelijk
maken. Er blijft evenwel een hinderpaal van
formaat: het verstoorde evenwicht in de over-
heidsfinanciën. Er is dus behoefte aan een
resolute inspanning tot sanering van die
financiën, wil men de zeer positieve ver-
wezenlijkingen in de overige domeinen van
het economische beleid niet in het gedrang
brengen.
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SANERING VAN DE OVERHEIDSFINANCIEN

Recente ontwikkeling

Oe verslechtering van de begrotingstoe-
stand in 1991 heeft het probleem van de
fundamentele sanering van de overheidsfinan-
ciën opnieuw tot een hoofdbekommernis ge-
maakt van de bewindslieden die verantwoor-
delijkheid dragen voor het economische be-
leid.

Zij heeft met name aangetoond hoe
broos de toestand van die financiën nog is,
ondanks de zware inspanningen die sedert
1982 werden geleverd; het « sneeuwbalef-
fect», dat in 1989 en 1990 kon worden ge-
stuit - weliswaar in een veel beter conjunc-
tuurklimaat -, heeft opnieuw de kop opge-
stoken en de netto financieringsbehoefte van
de overheid is aanmerkelijk toegenomen,
meer zelfs dan in de Gemeenschap. België

wijkt aldus tegelijkertijd af van zijn partners
en vooral van de in Maastricht vastgelegde
Europese criteria voor de overgang naar de
derde fase van de Economische en Monetaire
Unie.

Noodzaak

Oe noodzaak om de begrotingssanering
voort te zetten en te voltooien, wordt una-
niem erkend en vloeit voort uit zowel interne
als externe redenen.

Oe overheidsfinanciën dienen immers de-
finitief gevrijwaard te worden van het sneeuw-
baleffect en, meer nog, er moet voor de be-
grotingspolitiek opnieuw manœuvreerruimte
worden gecreëerd. Op dit ogenblik is die
ruimte totaal verdrongen door de aangroei

o
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van de rentelasten, die zichzelf in stand houdt
als gevolg van de omvang van de schuld. Toch
zal België hoe dan ook het hoofd moeten
bieden aan de ongetwijfeld grote behoeften
die zich over een tiental jaar zullen manifes-
teren wegens de veroudering van de bevol-
king, die nu al, op basis van demografische
voorspellingen, met zekerheid kan worden
voorzien.

Het komt er ook op aan het laatste ne-
gatieve element in de algemene macro-econo-
mische toestand van het land eens en voor
altijd weg te werken, element dat nog op de
beoordeling van 'de Belgische economie en
wellicht ook op het lange-rentepeil weegt.

Bovenal moet men het enige overblijven-
de obstakel ruimen dat de verwezenlijking van
de rechtmatige Europese ambities van België
zou kunnen belemmeren en dat zou verhin-
deren dat het land - samen met zijn partner
in de BLEU - deelneemt aan de start van
de Economische en Monetaire Unie.

Draagwijdte

Hoe het probleem ook benaderd wordt,
het bereiken van deze doelstellingen vereist
een doortastende en volgehouden inspanning
om het tekort terug te dringen.

Oe Europese begrotingscriteria voor de
overgang naar de derde fase van de EMU zijn
immers zeer precies. Om te voldoen aan de
eerste parameter moet het netto te financie-
ren saldo van de overheid, kredieten en par-
ticipaties niet meegerekend, in 1996 tot 3 pct.
(of een peil zeer dicht in de buurt daarvan)
zijn teruggeschroefd. Oe tweede parameter is
nog dwingender, want als de overheidsschuld
tegen 1996 niet is verminderd tot 60 pct. van
het BNP - wat irrealistisch lijkt gezien de
huidige omvang van de schuld in België -,
moet er ten minste een aanvang zijn gemaakt
met een nettodaling ervan naar dat niveau
toe; daaruit vloeien verplichtingen voort die
vergelijkbaar zijn met die welke volgen uit de
noodzaak om opnieuw budgettaire manœu-
vreerruimte te creëren of het sneeuwbaleffect
tot staan te brengen.

Oe definitieve stopzetting van dit laatste
veronderstelt immers dat het netto te finan-
eieren saldo van de gezamenlijke overheid,
hier aangevuld met de kredieten en pertici-
paties (thans iets meer dan 1pct. van het
BNP), die ook het schuldpeil optrekken, in
voldoende mate beneden het nominale groei-
tempo van het BNP zou worden terugge-
bracht. Op middellange termijn kan dat tem-
po voor de komende jaren op zo'n 5,6 pct.
worden geraamd (2,5 pct. reële groei en
3 pct. inflatie). Om bovendien opnieuw bud-
gettaire manœuvreerruimte te creëren, is het
noodzakelijk dat het relatieve gewicht van de
rentelasten wordt teruggedrongen, wat een
significante en aanhoudende daling van de
overheidsschuld in verhouding tot het natio-
nale produkt vereist. Opdat die daling jaarlijks
zo'n 2 pct. van het BNP zou bereiken - wat
een minimum doelstelling lijkt -, dient het
netto te financieren saldo, met inbegrip van
de kredieten en participaties, derhalve tot een
cijfer in de buurt van 3,5 pct. te worden te-
ruggebracht.

Overigens zou het illusoir zijn te specu-
leren op de datum van de effectieve start van
de derde fase van de EMU en inzonderheid
op het feit dat een meerderheid van 'Lid-
Staten niet zou voldoen aan de voorwaarden
welke aan die overgang zijn gesteld. Hoe dan
ook, de evaluatie van de convergentie zal in
1996 worden gemaakt, en als daar, luidens
het advies van de communautaire overheid,
uit blijkt dat België af te rekenen heeft met
een buitensporig begrotingstekort, waardoor
het land niet in staat wordt geacht de stap
naar de EMU te zetten, dan zal deze vast-
stelling in ieder geval een negatieve weerslag
hebben op de beoordeling van het land en
van de geloofwaardigheid van zijn economi-
sche beleid: de gevolgen voor onder meer
het rentepeil zouden ernstig kunnen zijn.

Bovendien hebben de Europese vervalda-
tums ook een meer onmiddellijk karakter:
België heeft er zich immers toe verbonden,
zoals trouwens bijna al de partnerlanden, een
over verschillende jaren gespreid convergen-
tieplan uit te werken in de domeinen waar
daar behoefte aan is. Een saneringsplan voor
de overheidsfinanciën, dat rekening houdt
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met de Europese evaluatie van 1996, dient
dus nu al te worden uitgedacht; zoniet zou
het risico om de vereiste geloofwaardigheid
te verspelen, zeer snel werkelijkheid kunnen
worden.

Aanpak

Oe doelstelling is dus klaar: het netto te
financieren saldo van de gezamenlijke over-
heid terugbrengen van 6,3 pct. in 1991, tot
zo'n 3 pct. ten laatste in 1996, wat neerkomt
op een gemiddelde jaarlijkse inspanning van
ongeveer 0,7 pct. van het BNP of, uitgedrukt
in termen van overschot exclusief rentelasten,
een jaarlijkse inspanning van 0,5 pct. Gelet
op de ervaring uit het verleden, lijkt dat niet
onhaalbaar. Oe van 1981 tot 1987 gereali-
seerde sanering bedroeg zowat 1pct. per jaar,
terwijl de economie nochtans slechts zeer
zwakjes groeide; van 1987 tot 1990, welis-
waar een periode van veel snellere groei, doch
gedurende welke de fiscale en parafiscale druk
met 2,4 pct. van het BNP verminderde, beliep
de sanering nog 0,6 pct.

Hoe sneller de inspanning wordt gele-
verd, hoe lichter zij zal uitvallen en hoe vlug-
ger budgettaire ruimte zalontstaan; de re-
sultaten van de bij de aanvang gebrachte of-
fers werken immers cumulatief, in de vorm
van een versnelde vermindering van de schuld
en de rentelasten.

Deze onloochenbare technische vaststel-
ling mag evenwel niet tot het uiterste worden
doorgedreven : bij het treffen van maatregelen
moet men realistisch te werk gaan en de ge-
loofwaardigheid van de aanpassing tot het
einde toe waarborgen; zij moeten verenigbaar
blijven met de fundamentele principes inzake
de sociale bescherming, een van de grond-
vesten van 's lands sociaal-economische con-
sensus.

Men zal dus een beroep moeten doen
op een evenwichtig maatregelenpakket, waar-
bij de inspanningen billijk worden gespreid
over de verschillende binnenlandse sectoren.
Oe vermindering van het overheidstekort kan
enkel slagen als zij van bij het begin wordt

opgevat als een allesomvattende inspanning,
die ertoe noopt het geheel van de overheids-
activiteiten opnieuw kritisch te onderzoeken,
zonder daarbij a priori ook maar een domein
uit de weg te gaan.

Bijzondere aandacht zal worden besteed,
zowel aan de uitgaven- als aan de ontvang-
stenzijde, aan de materies waar nog misbrui-
ken kunnen bestaan of waar merkbare rela-
tieve verschillen vastgesteld worden in verge-
lijking met, onder meer, de toestand bij de
belangrijkste Europese partners.

Om succesrijk te kunnen zijn, moeten de
inspanningen op een dwingend scenario be-
rusten, dat, om ideaal te zijn, zodanig in de
tijd moet worden gespreid dat tijdens de eer-
ste jaren een beslissende vooruitgang mogelijk
wordt gemaakt.

Bovendien zal men de gezamenlijke over-
heid in aanmerking moeten nemen. Precies
wegens haar allesomvattende karakter, kan de
sanering immers niet beperkt blijven tot één
enkele overheidssector, hoe belangrijk die ook
is. Zo zouden de verschuivingen van ontvang-
sten en uitgaven tussen de verschillende ge-
zagsniveaus al te gemakkelijk het saldo van
een van de sectoren kunnen flatteren, ten na-
dele van de andere; de ervaring van 1991
heeft dat gevaar trouwens aangetoond. Ook
de begrotingscriteria waarmee de EEG reke-
ning houdt, hebben betrekking op de geza-
menlijke overheid, al houdt de Gemeenschap
alleen de centrale overheid verantwoordelijk
voor het naleven ervan.

In de huidige Belgische institutionele con-
text impliceert dit dat afzonderlijke scenario's
zouden worden uitgewerkt voor de grote ge-
zagsniveaus, dat wil zeggen het geheel ge-
vormd door de nationale overheid en de so-
ciale zekerheid, enerzijds, en het geheel van
de regionale en communautaire autoriteiten
en de onder hun voogdij vallende lokale over-
heden, anderzijds. Het zou eveneens wenselijk
zijn dat, overeenkomstig de beslissingen van
Maastricht, de begrotingsprocedures zouden
worden herwerkt zodat de nationale overheid
in staat wordt gesteld er op toe te zien dat
die scenario's worden gevolgd.
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Oe inspanningen die moeten worden ge-
leverd, zijn ongetwijfeld zwaar. Maar de inzet
is van levensbelang. Oe Bank is ervan over-
tuigd dat zodra de noodzaak van de sanering
van de overheidsfinanciën klaar wordt inge-
zien, die sanering zal kunnen stoelen op een
voldoende consensus in de belangrijkste so-
ciaal-economische geledingen van het land,
waarvan de bijdrage uiteindelijk bepalend is
voor het succes van de hele onderneming. Zo
zal men er verzekerd van kunnen zijn dat

België, als het daarnaast ook blijft steunen op
de overige pijlers van de economische politiek
- het behoud van de concurrentiekracht en
de vastkoppeling van de frank aan de sterkste
EMS-valuta's -, zijn hoogste Europese ambi-
ties waar zal kunnen maken en zal behoren
tot de groep van stichtende leden van de Eco-
nomische en Monetaire Unie.

Brussel, 29 januari 1992
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ECONOMISCHE EN FINANCIELE ONTWIKKELING

Voorafgaande toelichting

Wanneer gegevens voor verschillende jaren met elkaar worden vergeleken, hebben ze,
behoudens andersluidende aanduiding, betrekking op dezelfde periode van elk van de be-
schouwde jaren.

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

Om voor heel 1991 het verloop van verschillende belangrijke economische gegevens over
België te kunnen beschrijven, dienden ramingen te worden verricht; het voor 1991 beschikbare
statistische materiaal is immers onvermijdelijk nog zeer fragmentarisch. 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 te belichten, die zich nu al lijken af te
tekenen.

Vanaf 1990 hebben de gegevens in verband met Duitsland niet altijd op dezelfde entiteit
betrekking. In de meeste gevallen, en met name wat de nationale rekeningen betreft, slaan
de gegevens alleen op het westelijke deel van Duitsland. De betalingsbalansgegevens daaren-
tegen hebben tot aan het einde van het eerste halfjaar van 1990 betrekking op het westelijke
deel van Duitsland en nadien op het eengemaakte Duitsland. De begrotingsgegevens, ten slotte,
slaan vanaf begin 1990 op het eengemaakte Duitsland. In de tabellen en grafieken zijn die
verschillen met conventionele tekens aangeduid.

Conventionele tekens

het gegeven bestaat niet of heeft geen zin

nihil of te verwaarlozen

n. niet beschikbaar

pct.

p.m.

Duitsland

Duitsland 0

procent

pro memorie

raming van de Bank

de gegevens voor 1990 en 1991 betreffen het eengemaakte Duitsland

de gegevens voor heel de beschouwde periode betreffen het westelijke deel
van Duitsland

Duitsland 00 de gegevens tot en met het eerste halfjaar van 1990 betreffen het westelijke
deel van Duitsland, nadien hebben ze betrekking op het eengemaakte Duitsland.
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.1. INTERNATIONALE OMGEVING

1.15

1.1 GROEI, WERKGELEGENHEID EN
PRIJZEN

OESO-gebied bedroeg de toename van het
BNP nog slechts 1,1 pct., tegen 2,6 pct. het
jaar voordien.

De vertraging van de economische groei
heeft zich in 1991 veralgemeend en uitge-
diept. Die ontwikkeling viel in alle grote in-
dustrielanden waar te nemen; voor het hele

Een en ander betekent evenwel niet dat
de conjunctuur in de voornaamste industrie-
landen een synchroon beeld te zien gaf. Zoals
onder meer uit het verloop van de vooroplo-

GRAFIEK 1 - CONJUNCTUURCYCLI'
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Bronnen: OESO, NBB.

1 Verhouding tussen de samengestelde vooroplopende indicator van de industriële produktie en de trendmatige component ervan, oie met een half jaar naar
achteren verschoven werd.
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pende indicator van de industriële produktie
ten opzichte van zijn trendwaarde valt op te
maken, bleven er immers faseverschillen tus-
sen de conjunctuurcycli bestaan.

In Japan en in Duitsland is de economi-
sche groei weliswaar verzwakt, maar tegelijk
is hij er hoger gebleven dan elders. De lang-
durige en krachtige expansiefase die in
1982-1983 een aanvang had genomen, loopt
er nog maar pas ten einde. Ook in de landen
die sterk afhankelijk zijn van de economische
gang van zaken in Duitsland, viel een soort-
gelijke - zij het minder uitgesproken - ont-
wikkeling waar te nemen.

Daartegenover staat dat voor de Verenig-
de Staten, het Verenigd Koninkrijk en de
meeste andere OESO-landen, waar het groei-
tempo nog vertraagde of zelfs negatief werd,
het verslagjaar blijkbaar het eindpunt vormde
van het afkoelingsproces dat na het conjunc-
turele hoogtepunt van 1989 of 1990 op gang
was gekomen.

De ontwikkelingen in de loop van het jaar
waren overigens kenschetsend voor dit asyn-
chrone conjunctuurverloop. In Duitsland ver-
traagde de groei pas in het tweede halfjaar,
terwijl in Japan de reeds in de eerste helft

TABEL 1 - BESTEDINGEN

ECONOMISCHE EN FINANCIELE ONTWIKKELING

van 1991 merkbare activiteitsverflauwing naar
het einde van het jaar toe verscherpte. Op
dat moment leek zich in de overige grote lan-
den evenwel al enig herstel af te tekenen.

Oorsprong van de groei

De algemene conjunctuurverzwakking trof
alle binnenlandse bestedingscategorieën van
het OESO-gebied. De gebeurtenissen in de
Golf lieten, met name in de Verenigde Staten,
noch het gezinsverbruik, noch de privé-inves-
teringen onberoerd. Daardoor verminderde
hun bijdrage aan de groei of werd die zelfs
negatief. Ook de groeibijdrage van de over-
heidsuitgaven nam af. Het uitvoersaldo fun-
geerde daarentegen als buffer. Die tendensen
werden vrijweloveral waargenomen, maar
hun intensiteit en tijdpad verschilden soms
sterk van land tot land.

In de Verenigde Staten werd de inkrim-
ping van de binnenlandse vraag slechts ten
dele opgevangen door een andermaal positie-
ve groeibijdrage van het uitvoersaldo. De Ver-
enigde Staten verkeerden dan ook onmisken-
baar in een recessiefase,zeker in het eerste
halfjaar. Daarna zouden het teruggevonden
vertrouwen van bedrijven en particulieren en

(procentuele bijdragen aan de verandering van het BNP of BBP 1 tegen vaste prijzen)

BNP Uitvoersaldo Particulière Prtvé-tnvesterfngen Overheidsuitgaven 2

consumptie

1990 1991 1990 1991 1990 1991 1990 1991 1990 1991
---- ---- ---- ---- ----

Totaal OESO ..................... 2,6 1,1 0,3 0,6 1,5 0,8 0,5 -0,5 0,4 0,2

Verenigde Staten . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,0 -0,5 0,5 0,4 0,6 0,2 -0,7 -1,2 0,5 0,1

Japan ........................... 5,6 4,5 -0,2 1,2 2,3 1,7 3,2 1,2 0,4 0,4

Duitsland 0 ....................... 4,5 3,2 -0,4 2,7 1,3 1,8 1,8 0,4

Frankrijk ......................... 2,8 1,4 -0,4 -0,1 1,9 0,9 0,6 -0,1 0,7 0,6

Verenigd Koninkrijk ............... 0,8 -1,9 1,0 1,4 0,7 -0,5 -1,4 -3,0 0,7 0,2

Overige EG-landen ................ 2,8 1,6 -0,2 -0,1 1,9 1,6 0,8 -0,1 0,2 0,2

Overige OESO-landen ............. 1,8 -0,3 0,5 1,0 1,3 0,2 -1,8 0,6 0,4

Bron: OESO.

1 BNP voor de Verenigde Staten, Japan, Duitsland, Turkije en Ierland, en BBP voor de overige OESO-landen.

2 Totaal van de verbruiks- en investeringsuilgaven van de overheid voor de Verenigde Staten, Japan, Duitsland, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk;
overheidsconsumptie voor de overige landen en het OESO-totaal. In het laatste geval zijn de overheidsinvesteringen in de rubriek « privé-investeringen»
opgenomen.
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de versoepeling van het monetaire beleid aan
een zeer bescheiden groeiherstel hebben bij-
gedragen.

In Japan bleef de binnenlandse vraag in
1991 verder toenemen, maar in een trager
tempo dan het voorgaande jaar. Ofschoon alle
belangrijke bestedingscategorieën tot die ver-
zwakking bijdroegen, was zij toch vooral te
wijten aan de geringere expansie van de be-
drijfsinvesteringen en aan een teruggang van
de woningbouw, die onder meer verband
hield met de regeringsmaatregelenter beper-
king van het bouwkrediet. De bijdrage aan
de BNP-groei van het saldo van het goederen-
en dienstenverkeer met het buitenland werd
daarentegen opnieuw positief. Die verschillen-
de ontwikkelingen hielden het hele jaar aan:
de trends die zich in de eerste maanden van
het jaar aftekenden, wonnen in het tweede
halfjaar immers nog aan kracht.

Ook binnen de groep van de Europese
OESO-landen was de situatie van land tot
land erg uiteenlopend.

In Duitsland waren de gevolgen van de
hereniging nog steeds merkbaar: in het wes-
telijke deel handhaafde de activiteit zich op
een beduidend hoger peil dan in de rest van
Europa. Niettemin viel het groeitempo er heel

wat zwakker uit dan in 1990, toen een uit-
zonderlijk snelle expansie was opgetekend.
Die verslapping kwam overigens in alle bin-
nenlandse bestedingscategorieën tot uiting.

Anders verging het het Verenigd Konink-
rijk, waar de binnenlandse particuliere beste-
dingen tijdens het eerste halfjaar een inkrim-
ping, maar' nadien een bescheiden herstel ver-
toonden. In Frankrijk viel een zelfde, maar
minder uitgesproken conjunctuurpatroon waar
te nemen.

De conjunctuurvertraging in de industrie-
landen woog eveneens op het netto te finan-
cieren saldo van de overheid in de OESO-
landen, dat voor het tweede jaar op rij ne-
gatiever of minder positief uitviel. In Duitsland
nam het in 1990 weer opgedoken begrotings-
tekort wegens de herenigingskostennog verder
toe. Bovendien zorgden in heel wat landen
de automatische stabiliseringsmechanismen,
die in een periode van recessie of conjunc-
turele verzwakking de overheidsinkomsten
drukken en nieuwe uitgaven uitlokken, in
1991 voor een verslechtering van de begro-
tingssaldo's, en dat in weerwil van het feit dat
verscheidene regeringen maatregelen hadden
genomen om de omvang van hun financie-
ringsbehoefte op middellange termijn terug te
dringen.

(procenten van het BNP of BBP)

TABEL 2 - NETTO FINANCIERINGSBEHOEFTE OF -VERMOGEN VAN DE OVERHEID

1986

Verenigde Staten .

Japan .

Duitsland .

Frankrijk .

-3,4

-0,9

-1,3

-2,7

-2,3

-8,7

-2,6

-3,2

Verenigd Koninkrijk

Overige EG-landen 1 .••..••.•••••••••••..•

Overige OESO-landen 2 ••••.•••.••••••••••

Totaal voor de bovenvermelde landen

1987 1988 1989 1990 1991

-2,4

0,5
-1,9

-1,9

-1,2

-7,8

-1,2

-2,3

-2,0

1,5

-2,1

-1,8

1,2

-7,6

-0,3

-1,7

-2,4

2,7

-2,5

-1,7

-0,7

-7,8

-0,6

-1,8

-2,7

2,3

-3,7

-1,7

-2,1

-7,2

-3,0

-2,3

-1,7

2,4

0,2

-1,2

1,3

-7,2

-0,1

-1,1

Bron: OESO.

I Italië, België, Denemarken, Griekenland, Ierland, Nederland, Spanje.

2 Canada, Australië, Oostenrijk, Finland, Noorwegen, Zweden.
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GRAFIEK 2 - ARBEIDSMARKT

ECONOMISCHE EN FINANCIELE ONTWIKKELING

JAARLIJKSE VERANDERING IN MILJOENEN EENHEDEN
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Bron: OESO.
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-* Verenigde Staten

Werkgelegenheid en werkloosheid

De algemene activiteitsverflauwing gaf te-
vens aanleiding tot een verslechtering van de
situatie op de arbeidsmarkt. In het OESO-
gebied stagneerde de werkgelegenheid, terwijl
de beroepsbevolking nog met 0,8 pct. aan-

___ Duitsland

1991
o

*- Japan

groeide; de werkloosheidsgraad klom er der-
halve van 6,3 pct. in 1990 tot 7,1 pct. in
1991. Met name in de Verenigde Staten, waar
de arbeidsmarkt sterker op de conjunctuur re-
ageert dan elders, was de werkloosheidstoe-
name bijzonder scherp. De werkgelegenheids-
groei was er in 1990 al merkbaar verzwakt,
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maar in 1991 ging de recessiefasezelfs met
een inkrimping van de werkgelegenheid ge-
paard. In Japan bleef het groeitempo van de
werkgelegenheid traditiegetrouw zeer dicht in
de buurt van dat van de beroepsbevolking,
zodat het aantal werklozen er amper vermeer-
derde. In de Europese Gemeenschap stabili-
seerde de werkgelegenheid, nadat er in 1990
nog een forse stijging was opgetekend. Bij een
verdere aanwas van de beroepsbevolking re-
sulteerde dit in een toename van de werk-

GRAFIEK 3 - GRONDSTOFFENPRIJZEN

(indexcijfers 1985 ~ 100)

PRIJZEN IN VS-DOLLARS
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loosheid, die de teruggang van het voorgaande
jaar bijna volledig teniet deed.

Ondanks de lange periode van krachtige
conjuncturele expansie, die in 1982 een aan-
vang had genomen, kon de werkloosheids-
graad in de Europese Gemeenschap aan het
begin van de jaren negentig niet worden te-
ruggebracht tot het peil van vóór de tweede
oliecrisis. In 1991 lag het werkloosheidscijfer
in de Gemeenschap met 8,9 pct. van de be-
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- - - Uitgedrukt in Duitse marken

1990 1991

Bronnen: HW\NA, Internationaal Energieagentschap. NBB.

1 Het indexcijfer van de energieprijzen werd gecorrigeerd om rekening te houden met de noteringen van petroleumprodukten op de vrije markt.
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roepsbevolking trouwens nog steeds hoger dan
in de Verenigde Staten, waar het inmiddels
tot 6,7 pct. was opgelopen. Achter dat totaal-
beeld gaan evenwel uiteenlopende ontwikke-
lingen in de verschillende lidstaten schuil. Zo
is de werkloosheidsgraad in het westelijke deel

van Duitsland nog gedaald tot 4,6 pct., een
van de laagste percentages van de Gemeen-
schap. In de rest van de Gemeenschap daar-
entegen klom de werkloosheid opnieuw, tot
zowat 10 pct. Dat had onder meer te maken
met de forse opgang van het werkloosheids-

GRAFIEK 4 - CONSUMPTIEPRIJZEN

(Veranderingspercentages t.o.v. de overeenstemmende maand van het voorgaande jaar)

Bron: EEG.
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percentage - van 5,9 pct. in 1990 tot
8,7 pct. in 1991 - in het Verenigd Konink-
rijk.

Kosten en prijzen

In weerwil van de vrij veralgemeende
werkloosheidstoename is het stijgingstempo
van de loonkosten nauwelijks verminderd.
Daar de produktiviteitswinsten bovendien
maar weinig veranderden, was er ook amper
sprake van een tragere toename van de loon-
kosten per eenheid produkt.

Het prijsverloop van de basisprodukten
lag niet zo ver achterop bij de conjunctuur
als de ontwikkeling van de arbeidskosten. De
langzame prijsvermindering van de niet-ener-
getische grondstoffen hield immers het hele
verslagjaar aan.

De opstoot van de aardolieprijzen als ge-
volg van de Golfcrisis bleek slechts van korte
duur: de hausse van juli tot oktober 1990
werd in de daaropvolgende vier maanden ge-
volgd door een vrijwel even grote daling. In
maart 1991 lagen de aardolieprijzen in dollars
ruim 1 pct. lager dan een jaar tevoren. Over
het gehele jaar was hun gemiddelde teruggang
zelfs versneld tot 16 pct.

Alle in dollars uitgedrukte grondstoffen-
prijzen samen verminderden met gemiddeld
13,4 pct. In hoeverre die baissede invoerprij-
zen van de verschillende industrielanden beïn-
vloedde, was uiteraard afhankelijk van het
wisselkoersbeloopvan hun respectievevaluta's
t.o.v. de dollar: in yens werd de daling nog
aangescherpt door de appreciatie van de Ja-
panse munt, terwijl zij in Duitse marken om
de tegenovergestelde reden juist werd getem-
perd, zij het in mindere mate.

Zowel de daling van de aardolieprijzen
als de slappere conjunctuur hadden in de
meeste OESO-landen een remmende uitwer-
king op het stijgingstempo van de consump-
tieprijzen. Voortgaande op de beschikbare ge-
gevens, klommen ook de consumptieprijzen
ongerekend energieprijzen minder snel, zij het
niet in alle landen: in de Verenigde Staten

en het Verenigd Koninkrijk was de vertraging
aanzienlijk, maar in Duitsland en Nederland
versnelden de prijsstijgingen daarentegen.

1.2 BALANS VAN HET LOPENDE VERKEER

Industrielanden

Het blijvend asynchrone eonjunctuurver-
loop in de belangrijkste drie industrielanden
vergemakkelijkte de voortzetting van het ex-
terne aanpassingsproces.Het lopende tekort
op de betalingsbalansvan de Verenigde Staten
smolt in 1991 nagenoeg volledig weg, terwijl
het Duitse lopende overschot in een tekort
omsloeg. Het Japanse surplus, van zijn kant,
nam weliswaar nog beduidend toe, maar
bleef, uitgedrukt in procenten van het BNP,
ver beneden de eerder bereikte maxima.

De onevenwichtigheden inhet lopende
betalingsverkeer, die vooral de evenwichtsver-
storing op de handelsbalansenweerspiegelden,
hadden in 1987 een culminatiepunt bereikt.
In dat jaar beliep het lopende tekort van de
Verenigde Staten 160 miljard dollar, of
3,5 pct. van het BNP, terwijl de overschotten
van Japan en Duitsland respectievelijk 87 en
46 miljard dollar of 3,6 en 4,1 pct. van het
BNP bedroegen.

Dank zij de kentering in het handelsver-
keer konden de lopende betalingsbalansone-
venwichtigheden van de Verenigde Staten en
Japan vervolgens van 1988 tot 1990 gestadig
worden teruggedrongen.

Aan de verkleining van het handelstekort
van de Verenigde Staten lag in hoofdzaak een
volumeverbetering van de buitenlandse handel
ten grondslag, die ten dele op rekening kan
worden geschreven van het herstelde concur-
rentievermogen van de Amerikaanse econo-
mie. Gemeten naar het indexcijfer van de re-
latieve loonkosten per eenheid produkt, is de
Amerikaanse concurrentiepositie, die er na de
koersval van de dollar in 19'86 reeds fors op
vooruit was gegaan, nog verder verbeterd. Tot

INTERNATIONALE OMGEVING 9
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GRAFIEK 5 - MUTATIES IN DE HANDELSSALDO'S EN HUN DETERMINANTEN

A B
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D Verandering van het handelssaldo tegen werkelijke prijzen (procenten van het BNP) (linkerschaal) 1

• Verandering van het handelssaldo tegen vaste prijzen (procenten van het BNP) (linkerschaal) 1

Indicator van de relatieve conjunctuurpositie (rechterschaal A) 2

Indexcijfer van het concurrentievermogen (rechterschaal B) 3

Bronnen: OESO, NBB.

1 Een positieve verandering wijst op een verbetering van de handelsbalans van het land in kwestie (vergroting van het overschot of verkleining van het
tekort), en omgekeerd.

1 Verschil tussen de trendafwijking van de BBP-groei van het bewuste land en die van de overige vier landen van de « Groep van Vijf». Is die indicator
positief, dan is de conjunctuur van het land in kwestie steviger dan het gemiddelde van de overige vier landen.

3 Relatieve loonkosten per eenheid produkt op basis van indexcijfers 1986 - 100. Deze variabele wordt met een vertraging van één jaar in aanmerking
genomen, teneinde rekening te houden met de termijn die moet verstrijken opdat een verandering van de loonkosten een uitwerking zou hebben op de
handelsbalans. Een stijging van het indexcijfer duidt op een verslechtering van de concurrentiepositie en omgekeerd.
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1989 werd de gunstige uitwerking daarvan op
het lopende saldo evenwel gedeeltelijk teniet-
gedaan doordat de binnenlandse vraag in de
Verenigde Staten sterker groeide dan in de
rest van de industrielanden. Sedert 1990 is
daar verandering in gekomen en is het uit-
eenlopende conjunctuurverloop het externe
evenwichtsherstel juist in de hand gaan wer-
ken.

De inkrimping in volumetermen van het
japanse handelsoverschot tussen 1987 en
1989 hield zowel verband met een licht con-
currentieverlies in het vlak van de kosten als
met het feit dat de conjunctuur er geleidelijk
sterker aantrok dan in het buitenland. In 1990
verbreedde die conjunctuurkloof nog, maar
niet voldoende om het effect van de weer
verstevigende japanse concurrentiepositie te
compenseren.

In Duitsland werd niet eerder dan in
1990 een gevoelige inkrimping van het han-
delssurplus opgetekend, dit ten gevolge van
de met het eenmakingsprocesgepaard gaande
sterke opleving van de binnenlandse vraag.

Tijdens het verslagjaar hebben de zoëven
beschreven tendensen in twee van de drie
landen nog aan kracht gewonnen. Door ont-

wikkelingen in de volumesfeer verkleinden het
handelstekort van de Verenigde Staten en het
handelsoverschot van Duitsland, uitgedrukt
tegen werkelijke prijzen, met respectievelijk
33 en 73 pct. ten opzichte van 1990. Het
japanse handelssurplus daarentegen veerde
opnieuw op van 63 miljard dollar in 1990 tot
98 miljard in 1991. Deze stijging had te ma-
ken met 'de ruilvoetverbetering die onder
meer het gevolg was van de daling van de
aardolieprijzen en de appreciatie van de yen.
Naar volume brokkelde het japanse handels-
overschot evenwel nog verder af, zij het in
zeer geringe mate, daar de weerslag van de
in vergelijking met het buitenland stevigere
conjunctuur werd geneutraliseerd door een
nieuwe verbetering van het concurrentiever-
mogen.

In de Verenigde Staten ging de inkrimping
van het handelstekort vergezeld van een zeer
geringe toename van de netto-ontvangsten uit
hoofde van diensten en particuliere overdrach-
ten. Als gevolg daarvan liep het tekort op de
lopende rekening exclusief officiële overdrach-
ten in een jaar tijd met meer dan de helft
terug, al bleef het duidelijk negatief. Het feit
dat het gezamenlijke lopende verkeer in 1991
nagenoegopnieuw in evenwicht was, hing sa-
men met de betalingen die verscheidene bui-

(saldo's in miljarden VS-dollars)

TABEL 3 - LOPENDE REKENING VAN DE BELANGRIJKSTE ECONOMIEEN

Verenigde Staten Japan Duitsland 0 0

1989 1990 1991 1989 1990 1991 1989 1990 1991
--------- --------- ---------

Handelsbalans ................ -116 -108 -72 77 63 98 78 73 20

Diensten en particuliere
overdrachten ............... 23 36 40 -17 -23 -15 -8 -10 -15
waarvan inkomens uit

beleggingen ............... (3) (12) (13) (23) (23) (28) (12) (17) (17)

Totaal exclusief officiële
overdrachten ............... -93 -72 -32 60 40 83 70 63 5

Officiële overdrachten ......... -13 -20 28 -3 -5 -13 -12 -15 -26

Saldo van het lopende verkeer .. -106 -92 -4 57 35 70 57 48 -21

p.m. Procenten van het BNP (-2,0) (-1,7) (-0,1) (2,0) (1,2) (2,1) (4,8) (3,2) (-1,3)

Bran: OESO.
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(miljarden VS-dollars)

TABEL 4 - LOPENDE SALDO'S VAN 'S WERELDS BELANGRIJKSTE REGIO'S

Verenigde Staten .

Japan .

EG .

TotaalOESO .

Oosteuropese landen .
waarvan in convertibele valuta's .

Aziatische nieuwe industrielanden .

OPEC .

Overige ontwikkelingslanden

1987 1988 1989 1990 1991

-160

87
35

-58

17
(5)

31

-6
-18

-126

80

15

-53

12
(4)

28
-15

-26 -33

-92

35

-8
-102

-9
(-9)

15

-4
70

-56

-15

-6
(-6)

5

-42

-40

-106

57

7

-81

5
(-1)

24

17

-35

Bron: OESO.

tenlandse regeringen verrichtten als bijdrage in
de door de Verenigde Staten tijdens de Golf-
oorlog gedragen kosten.

De bijdrage van Japan aan die oorlogsfi-
nanciering woog niet op tegen de aanwas van
zijn handelssurplus. Door de geslonken uitga-
ven voor toerisme verminderde bovendien ook
het tekort in het dienstenverkeer. Een en an-
der bracht mee dat het Japanselopende over-
schot in 1991 opnieuwopliep en 2,1 pct. van
het BNP bereikte.

De inkrimping van het Duitse lopende
overschot exclusief officiële overdrachten
weerspiegelde hoofdzakelijk de ontwikkelingen
in het handelsverkeer. Neemt men de onder
meer met de Golfoorlog verband houdende
officiële overdrachten mee in aanmerking, dan
resulteerde het lopende verkeer van Duitsland
in een tekort van 1,3 pct. van het BNP.

Het Duitse lopende saldo buiten beschou-
wing gelaten, is het lopende tekort van de EG
als geheel in 1991 met zowat 21 miljard dol-
lar afgenomen, wat vooral aan de halvering
van het handelsdeficit van het Verenigd Ko-
ninkrijk was toe te schrijven. In de overige
landen vielen slechts geringe en bovendien te-
gengestelde, elkaar per saldo opheffende, be-
wegingen op te tekenen.

Overige landen

Het lopende verkeer van de Oosteurope-
se landen sloot in 1991 met een tekort dat
een weinig onder dat van 1990 bleef. Die
ontwikkeling was evenwel niet homogeen,
doordat zij de resultante was van, enerzijds,
een herstel van het lopende saldo van de
USSR en, anderzijds, een forse verslechtering
van de lopende rekening van Polen en Roe-
menië. Die tegengestelde ontwikkelingen wa-
ren toe te schrijven aan het uiteenvallen van
de COMECON en aan het feit dat de kleine
landen zich verplicht zagen hun toevoer van
aardolie uit de USSR tegen internationale
marktprijzen en in harde valuta's te betalen.
Die verstoring van de handelsstromen ging
overal vergezeld van een daling van de in-
dustriële produktie, die voor het geheel van
de Oosteuropese landen meer dan 10 pct.
zou hebben belopen.

Het lopende overschot van de nieuwe
Aziatische industrielanden bleef traag slinken
ten gevolge van de stijging van hun invoervo-
lume, die op haar beurt verband hield met
de uitbundige expansie van de binnenlandse
vraag in deze landen.

Significante wijzigingen in de balans van
het lopende verkeer werden vooral in de
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OPEC-landen opgetekend. Het saldo van de
lidstaten van deze organisatie werd in 1991
immers opnieuw deficitair, wegens de daling
van zowel de prijs als het volume van hun
aardolie-uitvoer, en wegens de door de Golf-
staten verrichte officiële overdrachten ter fi-
nanciering van hun aandeel in de oorlogsin-
spanningen.

De verdere verslechtering van het lopen-
de tekort van de overige ontwikkelingslanden
in 1991 was hoofdzakelijk gelokaliseerd in de
Aziatische landen die geen aardolie exporte-
ren.

1.3 MONETAIR BELEID EN FINANCIELE
ONTWIKKELINGEN

Monetair beleid

Ook in 1991 hebben de conjunctuurver-
schillen tussen de belangrijkste drie industrie-

landen tot een uiteenlopende aanpak van het
monetaire beleid geleid. Dat uitte zich onder
meer in een aanzienlijke verbreding van de
korte-renteverschillen.

In de Verenigde Staten, waar de econo-
mische recessie zich eerder liet gevoelen en
vrij scherp was, bestendigde de Federal Re-
serve het op verlaging van de korte rente af-
gestemde beleid, waarmee ze reeds in het
vierde kwartaal van 1990 een aanvang had
gemaakt. In de loop van het verslagjaardaalde
de rente op driemaands eurodollardeposito's
aldus van 7,9 tot 4,5 pct. en bereikte daar-
door in december haar laagste peil sedert
meer dan twintig jaar.

De Japanse monetaire autoriteiten van
hun kant bleven tijdens de laatste maanden
van 1990 een tamelijk krap monetair beleid
voeren, teneinde het inflatiegevaar te beteu-
gelen dat van het snelle expansietempo en

(maandgemiddelden)

GRAFIEK 6 - RENTE OP DRIEMAANDS DEPOSITO'S IN EUROVALUTA'S
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van de Golfcrisis uitging. Vanaf begin 1991
deed de dreigende groeivertraging hen even-
welopteren voor een aanzienlijke neerwaartse
bijstelling van de korte rente. De aanvankelijk
schuchtere renteverlagingen - de eerste se-
dert 1987 - ruimden later, naarmate de con-
junctuur verzwakte, de plaats voor meer in-
grijpende verminderingen. De rente op drie-
maands euroyendeposito's daalde aldus van
8,2 pct. in december 1990 tot 6 pct. in de-
cember 1991.

In tegenstelling tot de monetaire autori-
teiten van de andere twee grote landen, ble-
ven de Duitse een restrictieve koers varen.
Voor de Bundesbank was het immers zaak de
inflatoire spanningen te bedwingen die ver-
band hielden met de looneisen en de leven-
dige vraag. Deze laatste was een gevolg van
het herenigingsprocesen het daarmee gepaard
gaande oplopende begrotingstekort. De geld-

GRAFIEK 7 - RENTETARIEVEN OP lANGE TERMIJN 1

(maandgemiddelden)
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1 Rendement van overheidsleningen op lange termijn op de secundaire markt.
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markttarieven, die tijdens de laatste drie
maanden van het voorgaande jaar waren op-
getrokken, werden derhalve het hele verslag-
jaar door op een zeer hoog peil gehandhaafd
en trokken in de laatste weken van het jaar
nog aan.

Van dergelijke uiteenlopende beleids-
oriëntaties en renteontwikkelingen was binnen
het EMS helemaal geen sprake; integendeel,
de waaier van korte rentes vernauwde er. In
alle landen die aan het wisselkoersmechanis-
me van het EMSdeelnemen en waar de korte
rente hoger lag dan in Duitsland, stelde de
verhoogde credibiliteit van de aangegane
EMS-verbintenissende autoriteiten in staat dat
renteverschil te verkleinen. Zo slonk het rente-
ecart tussen driemaands beleggingen in pon-
den sterling en in Duitse marken van maxi-
mum zowat 7 pct. in april 1990 tot iets meer
dan 1 pct. in december 1991. In Frankrijk
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werd in oktober van het verslagjaar de rente
op kortlopende beleggingen zelfs terugge-
bracht tot ietwat onder het Duitse rentepeil.
De Franse monetaire autoriteiten zagen zich
echter al snel verplicht opnieuween positief
renteverschil ten gunste van de Franse frank
tot stand te brengen. In Nederland, waar de
centrale bank haar beleid reeds geruime tijd
op dat van de Bundesbank afstemt, liepen de
rentebewegingen gewoon parallel met die in
Duitsland.

Rentetarieven op lange termijn

De bewegingen van de lange rentes wa-
ren over het algemeen niet zo uitgesproken
als die van de korte rentetarieven; evenmin
verliepen ze steeds in dezelfde richting. Als
gevolg van de door de Golfcrisis aangewak-
kerde inflatieverwachtingen had het rende-
ment van obligaties tussen augustus en okto-
ber 1990 zowat overal een piek bereikt.
Sindsdien zwakte de inflatievrees af en liepen
de lange rentes meestal terug, waarbij omvang
en patroon van die rentedaling van land tot
land verschilden. De lange-termijnrente was
evenwel nergens opwaarts gericht.

In de landen waar de korte rente fors
daalde, werd de rendementscurve (« yield"
curve ») steiler. In Duitsland en in die landen
waar de korte rente nauw bij het Duitse ren-
tebeloop aansloot, vlakte de rendementscurve
daarentegen af.

Financiële markten

Kort na de Iraakse inval in Koeweit, in
augustus 1990, waren de aandelenkoersen
scherp gedaald. Onder invloed van het afglij-
den van de lange-termijnrente vertoonden ze
vervolgens, tijdens het laatste kwartaal van dat
jaar, enig herstel, dat in januari 1991 in een
forse hausse uitmondde. De oorsprong daar-
van ligt onder meer in het feit dat op het
ogenblik dat in de Golf de vijandelijkheden
losbarstten, de olieprijzen opnieuw gingen af-
nemen en - meer in het algemeen - bij
het herstelde vertrouwen in de afloop van de
Golfcrisis.

In de Verenigde Staten, het Verenigd Ko-
ninkrijk en Frankrijk hield die opgaande be-
weging tijdens de rest van het jaar weliswaar
aan, maar wegens het aarzelende conjunctuur-
herstel boette ze veel aan kracht in.

In Duitsland en Japan ging de activiteits-
verflauwing vanaf het einde van het tweede
kwartaal gepaard met een terugval van de
aandelenkoersen. In december lagen ze on-
danks de baissevan de lange-termijnrente nog
nauwelijks hoger dan een jaar eerder.

Wisselkoersbeloop

In de eerste helft van 1991 boekte de
dollar zowel tegenover de yen als tegenover
de Ouitse mark een forse waardevermeerde-
ring: de gewogen gemiddelde koerswinst van
de Amerikaanse munt beliep in die periode
meer dan 10 pct. Een dergelijke ontwikkeling,
die in het licht van het karte-renteverloop ver-
rassend kon overkomen, had wellicht te ma-
ken met het feit dat de markt op een opleving
van de Amerikaanse economie rekende en bij-
gevolg een relatief snellere rentestijging voor
dollarbeleggingen verwachtte.

Toen die verwachting niet bewaarheid
werd, is de dollarkoers vanaf juli 1991 op-
nieuw gaan afglijden. Die ontwikkeling werd
eveneens in de hand gewerkt door het op-
duiken van aanzienlijke renteverschillen op
korte termijn, in het bijzonder ten gunste van
de mark, maar ook - zij het in mindere ma-
te - ten gunste van de yen.

Onder invloed van de verruiming van Ja-
pans' lopende betalingsbalansoverschoten de
krimpende netto-uitvoer van langlopend kapi-
taal is de gewogen gemiddelde koers van de
yen tot in september van het verslagjaar trou-
wens vrijwelonafgebroken gestegen.

De effectieve wisselkoers van de Duitse
mark daarentegen is tot het midden van het
jaar sterk teruggelopen, maar heeft zich ver-
volgens hersteld. Beide bewegingen kunnen
warden verklaard door de symmetrische uit-
werking op de mark van de hierboven vermeI-
de factoren die de dollarkoersbelnvloedden.
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Europees Monetair Stelsel Die toegenomen stabiliteit kan worden
beoordeeld aan de hand van een globale
kwantitatieve maatstaf, namelijk de volatili-
teitsindicator, die de spreiding uitdrukt van de
maandelijkse wisselkoersveranderingen van de

Het onderlinge wisselkoersverloop van de
drie grote valuta's stak af bij de stabieler ge-
worden verhoudingen tussen de EMS-valuta's.

GRAFIEK B - WISSELKOERSEN VAN DE BELANGRIJKSTE VALUTA'S

(maandgemiddelden, indexcijfers 1988 ~ 100)
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verschillende EMS-valuta's tegenover de mun-
ten van de groep van de zeven landen die
reeds van bij het ontstaan van het EMS op
volwaardige wijze aan het wisselkoersmecha-
nisme deelnemen, te weten: Duitsland,
Frankrijk, Nederland, België, Luxemburg, De-
nemarken en Ierland. Aldus gemeten, is de
gemiddelde volatiliteit van de wisselkoersen
van de zeven genoemde landen afgenomen
van 0,28 in 1990 tot 0,22 in 1991. Voor de
groep van de drie landen die niet van bij de
oprichting met een smalle schommelingsmarge
aan het EMS-wisselkoersmechanismedeelna-
men - te weten Italië, het Verenigd Konink-
rijk en Spanje -, nam de gemiddelde wis-
selkoersvolatiliteit af van 1,02 in 1990 tot
0,57 tijdens het verslagjaar.

Terzelfder tijd vernauwden zowel de
korte- als de lange-renteverschillen. Voor de
bovengenoemde groep van zeven landen liep
de discrepantie tussen de korte-termijntarie-
ven, gemeten aan de hand van de gemiddelde
absolute afwijking tussen de rentestand van
de verschillende groepsleden, terug van 0,93
tot 0,30; voor de groep van de overige drie
landen nam de discrepantie af van 1,20 tot
0,62. Ook de discrepantie tussen de rente-

tarieven op lange termijn is voor beide lan-
dengroepen verkleind, zij het in geringere
mate.

Die recente ontwikkelingen bevestigen de
tendens die reeds sedert de oprichting van
het EMS viel waar te nemen. In de drie
opeenvolgende fasen die in het bestaan ervan
kunnen worden onderscheiden, is de conver-
gentie van het economische beleid en van de
economische ontwikkelingen allengs toegeno-
men.

Gaandeweg zijn de muntherschikkingen
in het EMS steeds zeldzamer geworden. In de
eerste fase, van 1979 tot 1982, hebben zich
nog vijf, veelal ingrijpende herschikkingen
voorgedaan en in de tweede fase, van 1983
tot 1987, nog vier, waarvan echter slechts één
belangrijke. In de derde fase, ten slotte, die
in september 1987 aanving met het akkoord
van Bazel-Nyborg, vond geen enkele noe-
menswaardige herschikking meer plaats. De
aanpassingvan de spilkoers van de Italiaanse
lire in januari 1990 was immers niets meer
dan een technische operatie ter aanvulling van
de vernauwing van de schommelingsmarge
van deze valuta tot 2,25 pct.

TABEL 5 - CONVERGENTIE-INDICATOREN VAN DE WISSELKOERSEN EN RENTETARIEVEN VAN DE EMS-LANDEN

Wisselkoersen

Rentetarieven

op korte termijn op lange termijn

Aantal munt-
herschikkingen

Gemiddelde
volatiliteitsindicator 1

Gemiddelde discrepantie-indicator 2

7 landen J

1979-1982 .. . . . . . . . . . . . . . 5

1983-1987 4

1988

0,80 1,73

0,57 1,21

0,27 0,84
0,23 1,20
0,28 1,02
0,22 0,57

1989
1990
1991

3 landen 4 7 landen 3 landen 7 landen 3 landen

2,38 1,46 3,58 1,66

2,32 2,20 2,21 1,71

1,42 0,51 1,61 1,18
0,92 0,78 1,07 1,67
0,93 1,20 0,82 1,31
0,30 0,62 0,47 1,27

Bron: NBB.

1 Voor ieder jaar en voor ieder van de twee landengroepen stemt die indicator overeen mei het gemiddelde van de standaardafwijkingen - berekend op
jaarbasis - van de maandelijkse veranderingen in de bilaterale wisselkoers van de beschouwde valut.a t.o.v. iedere andere valuta die ten volle aan het
EMS-wisseJkoersmechanisme deelneemt.

2 Voor iedere landengroep is die indicator gelijk aan de gemiddelde absolute afwijking tussen de rentetarieven van de verschilfe-rde groepsleden.

3 Landen die van bij de oprichting van het EMS op volwaardige wijze - d.w.z. met een smalle schommelingsmarge - aan het wisselkoersmechanisme
deelnemen: Duitsland, Frankrijk, Nederland, België, Luxemburg, Denemarken en Ierland.

4 Landen die aanvankelijk met een brede schommelingsmarge aan het EMS-wisselkoersmechanisme deelnamen: Italië, het Vereni-gd 'Koninkrijk en Spanje.
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In de zeven landen die een smalle schom-
melingsmarge in acht nemen, zijn de wissel-
koersvolatiliteit en de discrepantie van zowel
de korte als de lange rentes in de loop van
de tweede en aan het begin van de derde
fase aanzienlijk afgenomen. Nadien werd ge-
leidelijk minder vooruitgang geboekt. Voor de
groep van de drie landen die niet van bij het
begin met smalle schommelingsmargesaan het
EMS-wisselkoersmechanismedeelnamen, is de
convergentie van wisselkoersenen lange rentes
vooral sedert 1990 vergroot, nadat de marge
van de Italiaanse lire was versmald en het
pond sterling tot het wisselkoersmechanisme
was toegetreden.

1.4 EUROPESE INTEGRATIE EN
INTERNATIONALE SAMENWERKING

Economische en Monetaire Unie

De Staatshoofden en Regeringsleiders,bij-
een op de Europese Raad van 9 en 10 de-
cember 1991 te Maastricht, zijn tot een po-
litiek akkoord gekomen over het ontwerp-
verdrag inzake de Europese Unie, dat de re-
sultaten bundelt van de in december 1990
van start gegane intergouvernementele confe-
renties over de Politieke Unie en de Econo-
mische en Monetaire Unie.

Wat de EMU betreft, resulteerden die on-
derhandelingen onder meer in een akkoord
betreffende de karakteristieken van de tweede
en de derde fase van de EMU, de overgangs-
procedures en bepaalde termijnen.

Op 1 januari 1994 moeten de nog reste-
rende beperkingen op het kapitaalverkeer tus-
sen Lid-Staten en tussen Lid-Staten en derde
landen opgeheven zijn. Terzelfder tijd dienen
in de betrokken landen de programma's ter
bevordering van de economische en monetai-
re convergentie te zijn goedgekeurd.

Tweede fase van de EMU

Op die datum begint de tweede fase van
de EMU, waarin het Comité van Presidenten
van de centrale banken en het Europees Fonds

ECONOMISCHE EN FINANCIELE ONTWIKKELING

voor Monetaire Samenwerking (EFMS)vervan-
gen worden door een Europees Monetair In-
stituut. Het EMI zal worden bestuurd door
een Raad bestaande uit de Presidenten van
de centrale banken van de Lid-Staten en een
President, die wordt gekozen uit personen
met een erkende reputatie op monetair ge-
bied. De belangrijkste taken van het EMI zuI-
len erin bestaan de coördinatie van het mo-
netaire beleid van de Lid-Staten te bevorderen
teneinde prijsstabiliteit te verzekeren, de in-
strumenten en de procedures voor te bereiden
die vereist zijn voor het voeren van één mo-
netair beleid in de derde fase en toe te zien
op de ontwikkeling van de ecu. Het zal ad-
viezen uitbrengen en niet-verbindende aanbe-
velingen doen over de algemene richting van
het monetaire beleid en het wisselkoersbeleid
van iedere Lid-Staat. Tot aan de derde fase
blijft de beslissingsbevoegdheid ter zake im-
mers integraal bij de bevoegde nationale au-
toriteiten berusten.

Reedsvanaf het begin van de tweede fase
zal de bepaling die monetaire financiering van
begrotingstekorten uitsluit, in werking treden.
Tevens zal dan het proces op gang worden
gebracht dat tegen de aanvang van de derde
fase tot de onafhankelijkheid van de centrale
banken moet leiden en zullen de maatregelen
ter bevordering van de economische conver-
gentie worden versterkt.

Overgang naar de derde fase

Bij haar besluitvorming met betrekking tot
de overgang naar de derde fase zal de Ge-
meenschap een viertal convergentiecriteria
hanteren:

- het eerste, dat de aan het indexcijfer van
de consumptieprijzen gemeten inflatie betreft,
bepaalt dat het inflatiepercentage van een Lid-
Staat tijdens het jaar dat aan de beoordeling
voorafgaat niet méér dan 1,5 procentpunt ho-
ger mag liggen dan het inflatiepeil van de
- ten hoogste drie - landen die op het ge-
bied van prijsstabiliteit de beste resultaten
boeken;

- het tweede criterium heeft betrekking op
de toestand van de overheidsfinanciën. Of die
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al dan niet aanvaardbaar is, wordt uitgemaakt
door de Raad, die zich daarbij laat leiden
door aanbevelingen van de Commissie. Deze
laatste baseert haar beoordeling op twee pa-
rameters. Enerzijds mag het overheidstekort
niet meer dan 3 pct. van het BBP belopen
of, indien zulks wel het geval is, moet het
voortdurend aanmerkelijk afnemen en die re-
ferentiewaarde benaderen. Een tekort dat de
3 pct. lichtjes overschrijdt, is eventueel accep-
tabel als het door uitzonderlijke en tijdelijke
factoren is veroorzaakt. Anderzijds mag de
overheidsschuld niet meer dan 60 pct. van het
BBP bedragen, ofwel moet zij op zijn minst
in voldoende mate afnemen om de referen-
tiewaarde te benaderen. Indien een Lid-Staat
niet aan deze of een van deze vereisten vol-
doet, stelt de Commissie een verslag op. Daar-
in wordt er tevens rekening mee gehouden of
het overheidstekort groter is dan de investe-
ringsuitgaven van de overheid en worden alle
andere relevante factoren in aanmerking ge-
nomen, met inbegrip van de economische en
budgettaire situatie van de Lid-Staat op mid-
dellange termijn;

- het derde criterium stelt dat een land ge-
durende ten minste twee jaar de smalle
schommelingsmargesvan het EMS-wisselkoers-
mechanisme in acht moet hebben genomen,
zonder dat daarbij ernstige spanningen optra-
den en, meer bepaald, zonder zijn valuta te
devalueren;

- het vierde criterium betreft het lange-
renteverloop dat geacht wordt de duurzaam-
heid van de door een Lid-Staat bereikte con-
vergentie en van haar deelneming aan het wis-
selkoersmechanisme tot uitdrukking te bren-
gen. Het houdt in dat tijdens de periode van
één jaar die aan de beoordeling voorafgaat,
de gemiddelde nominale rente op lange ter-
mijn in een Lid-Staat hooguit 2 procentpunten
hoger mag liggen dan in de - ten hoogste
drie - landen met de laagste inflatiecijfers.

De beoordeling zal uiterlijk op 31 decem-
ber 1996 plaatsvinden. Als een meerderheid
van Lid-Staten op die datum aan de voor-
waarden voor de overgang naar de derde fase
voldoet, zal de Raad met gekwalificeerde
meerderheid van stemmen de datum van in-

werkingtreding van die fase vaststellen. Als
eind 1997 op basis van deze procedure de
datum voor het ingaan van de derde fase niet
is vastgesteld, begint deze op 1 januari 1999
voor de Lid-Staten die daar op dat moment
technisch klaar voor zijn, terwijl de overige
Lid-Staten een tijdelijke derogatie wordt toe-
gestaan. Het Verenigd Koninkrijk van zijn kant
stond erop het beslissingsrechtom al dan niet
naar de derde fase over te gaan, aan zijn
Regering en zijn Parlement voor te behouden,
terwijl Denemarken de mogelijkheid bedong
over zijn deelneming aan de derde fase een
referendum te houden.

Bij de overgang naar de derde fase zullen
de wisselkoerspariteiten van de valuta's van
de landen die noch een derogatie, noch een
uitzondering genieten, onderling onherroepe-
lijk worden vastgelegd, waarbij de omreke-
ningskoersen met eenparigheid van stemmen
van de betrokken Lid-Staten door de Raad
worden vastgesteld. Volgens dezelfde proce-
dure zal de Raad op dat moment ook de
overige maatregelen nemen die nodig zijn om
de ecu snel als enige munteenheid in te voe-
ren.

Enkele maanden vóór de begindatum van
de eindfase zal het Europees Stelsel van Cen-
trale Banken (ESCB)worden opgericht, dat uit
de nationale centrale banken en de Europese
Centrale Bank (ECB)zal bestaan. Deze laatste
komt in de plaats van het EMI. De protocollen
met betrekking tot de statuten van deze in-
stellingen zijn opgesteld op basisvan de werk-
zaamheden die het huidige Comité van Pre-
sidenten van de centrale banken in de loop
van 1990 en 1991 heeft verricht overeenkom-
stig de aan dit Comité voorbehouden advise-
rende rol in geval van institutionele verande-
ringen in de monetaire sfeer.

Europees Stelsel van Centrale Banken

Het hoofddoel van het ESCBis het hand-
haven van prijsstabiliteit. Zonder afbreuk te
doen aan die doelstelling zal het ESCB ook
het algemene economische beleid in de Ge-
meenschap ondersteunen teneinde bij te dra-
gen tot de verwezenlijking van de doelstellin-
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gen van deze laatste. De via het ESCBuit te
voeren fundamentele taken zijn het bepalen
en ten uitvoer leggen van het monetaire be-
leid van de Gemeenschap, het verrichten van
valutamarktoperaties en het beheren van de
officiële externe reserves van de Lid-Staten.
Het zal bovendien instaan voor het bevorde-
ren van de goede werking van het betalings-
verkeer en bijdragen tot de beleidsvoering van
de bevoegde autoriteiten ten aanzien van het
bedrijfseconomisch toezicht op de kredietin-
stellingen en de stabiliteit van het financiële
stelsel. Aan de ECB zullen met betrekking tot
het bedrijfseconomisch toezicht op financiële
instellingen overigens specifieke taken kunnen
worden toevertrouwd.

Bij de uitoefening van zijn bevoegdheden
en het vervullen van de taken die hem inge-
volge het Verdrag zijn opgedragen, zal het
ESCBeen ruime institutionele en functionele
autonomie genieten. De ECB en de nationale
centrale banken zullen over alle instrumenten
beschikken om een monetair beleid te kunnen
voeren dat gebaseerd is op de marktmecha-
nismen. Binnen de in het Verdrag bepaalde
grenzen, zal de ECB ook regelgevende be-
voegdheid hebben. Haar beschikkingen zullen
verbindend zijn voor degenen tot wie zij zijn
gericht, terwijl haar verordeningen in alle Lid-
Staten direct toepasselijk en algemeen verbin-
dend zullen zijn.

Het zal de ECB en de nationale centrale
banken verboden zijn voorschotten in re-
kening-courant of andere kredietfaciliteiten
aan de overheid te verstrekken, alsmede van
deze laatste rechtstreeksschuldbewijzen te ko-
pen. Dat verbod zal ten aanzien van zowel
lokale, regionale, nationale als Europese over-
heden gelden.

De besluitvormende organen van het
ESCB en de ECB zijn de Raad van Bestuur,
de Directie en de Algemene Raad.

De Raad van Bestuur zal bestaan uit de
leden van de Directie en de Presidenten van
de centrale banken van de Lid-Staten die geen
tijdelijke derogatie of uitzonderingsregeling ge-
nieten. Hij zal het monetaire beleid van de
Gemeenschap formuleren en de richtsnoeren

ECONOMISCHE EN FINANCIELE ONTWIKKELING

opstellen voor de uitvoering ervan. Hij zal bo-
vendien het alleenrecht hebben om machti-
ging te geven tot de uitgifte, door de ECB en
de nationale centrale banken, van bankbiljet-
ten binnen de Gemeenschap.

De Directie, samengesteld uit een Presi-
dent, een Vice-President en maximum vier an-
dere leden, allen gekozen uit personen met
een erkende reputatie op monetair of bancair
gebied, zal instaan voor de uitvoering van het
door de Raad van Bestuur uitgestippelde mo-
netaire beleid en daartoe de nodige instructies
aan de nationale centrale banken kunnen ge-
ven.

De Algemene Raad, waarvan de President
en de Vice-President van de ECB alsook alle
Presidenten van de centrale banken van de
Lid-Staten deel zullen uitmaken, zal de taken
van het EMI voortzetten die nog moeten wor-
den vervuld zolang niet alle Lid-Staten op vol-
waardige wijze aan de derde fase deelnemen.
Hij zal bovendien medewerking verlenen aan
de uitoefening van de adviserende bevoegd-
heden die aan de ECB worden toevertrouwd,
onder meer wat het bedrijfseconomische toe-
zicht betreft.

Binnen deze institutionele context zullen
de centrale banken van de Lid-Staten integre-
rend deel uitmaken van het ESCB en zullen
zij handelen in overeenstemming met de
richtsnoeren en de instructies van de ECB. Zij
mogen evenwel andere functies vervullen, ten-
zij de Raad van Bestuur vaststelt dat deze
functies de doelstellingen en de taken van het
ESCBdoorkruisen.

De inschrijving door de centrale banken
van de Lid-Staten op het kapitaal van de ECB
- dat 5.000 miljoen ecu bedraagt - zal ge-
schieden volgens een verdeelsleutel waarbij
aan elke nationale centrale bank een weging
wordt toegekend die voor de ene helft op
basis van het BBP en voor de andere helft
op basis van het bevolkingscijfer van het be-
trokken land zal worden vastgesteld. De in-
breng door de nationale centrale banken van
externe reserves in de ECB en de toedeling
van de « monetaire inkomsten» van het ESCB
aan de nationale centrale banken zullen vol-
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gens dezelfde verdeelsleutel worden bepaald.
De Raad van Bestuur van de ECB kan noch-
tans een uitzondering maken op de regel van
de inkomensverdeling, en dit voor een perio-
de van ten hoogste vijf jaar na het ingaan van
de derde fase.

Tijdens de derde fase zal de toezichts-
procedure over de ontwikkeling van de be-
grotingssituatie en de omvang van de over-
heidsschuld in de Lid-Staten nog worden ver-
scherpt. In geval van overschrijding van de
vorenvermelde criteria, die van toepassing blij-
ven, voorziet deze procedure in de mogelijk-
heid de betrokken Lid-Staat aan te manen de
toestand te verhelpen en, zo de genomen be-
slissingen niet worden nageleefd, sancties toe
te passen die kunnen gaan tot het opleggen
van boetes.

Fiscale harmonisatie

In 1991 is ook enige vooruitgang geboekt
in het vlak van de fiscale harmonisatie.

Zo heeft de Raad van Ministers van de
Europese Gemeenschappen binnen de toege-
stane termijn een algemeen akkoord inzake
de indirecte belastingen bereikt. Deze over-
eenkomst houdt in dat vanaf 1 januari 1993
een normaal BTW-tarief van minimum 15 pct.
en een of twee verminderde tarieven van mi-
nimum 5 pct. van kracht worden. Op die zelf-
de datum worden voor de accijnzen eveneens
minimumtarieven toegepast. Op die maatre-
gelen zijn tijdelijk evenwel nog een aantal uit-
zonderingen toegestaan.

Op het gebied van de bedrijfsbelastingen
heeft de Commissie twee voorstellen gedaan
voor een gemeenschappelijke fiscale regeling
inzake, enerzijds, de afschaffing van de bron-
belasting op de tussen vennootschappen van
een zelfde groep betaalde interesten en roy-
alties en, anderzijds, het in aanmerking nemen
van in een andere Lid-Staat door dochteron-
dernemingen en filialen geleden verliezen.

Volgens een op de conferentie van Maas-
tricht afgelegde verklaring zullen de fiscale dis-
criminaties die gebaseerd zijn op de plaats

van vestiging of van kapitaalinvestering vanaf
31 december 1993 worden bevroren. Een be-
slissing omtrent een versoepeling van de be-
sluitvormingsprocedures inzake fiscale harmo-
nisatie bleef daarentegen uit.

Samen met het Europese integratieproces
getuigden rl0g andere initiatieven van de Eu-
ropese Gemeenschap en van Europese
niet-EG-Ianden van de over het hele continent
toenemende bereidheid tot economische sa-
menwerking.

Uitdieping van de samenwerking met de
EVA

Tussen de EEG en de Europese Vrijhan-
delsassociatie (Finland, Usland, Noorwegen,
Oostenrijk, Zweden, Zwitserland en, sedert
1991, Liechtenstein) is een politiek akkoord
tot stand gekomen over de verwezenlijking
van een Europese economische ruimte waarin
vrij verkeer van goederen, diensten, kapitaal
en personen mogelijk is onder dezelfde voor-
waarden als binnen de Gemeenschap. Dat ak-
koord zou in de loop van 1993 in werking
moeten treden.

Sommige EVA-landen beschouwen dit ak-
koord als een tussenstop op de weg naar hun
uiteindelijke toetreding tot de EEG. Dit is het
geval voor Oostenrijk, dat reeds in 1990 zijn
toetredingsverzoek had ingediend, voor Zwe-
den, dat het in juli 1991 indiende, en voor
Zwitserland, waar de Federale Raad in okto-
ber de integratie in de Europese Gemeen-
schap als einddoei vooropstelde.

Nadat de Noorse autoriteiten reeds in
1990 een dergelijke stap hadden gezet, be-
sloot Zweden in mei 1991 tot de unilaterale
koppeling van de Zweedse kroon aan de ecu,
door de schommelingsmarge van de kroon te
begrenzen tot 1,5 pct. aan weerszijden van
een centrale koers. In juni 1991 kondigde Fin-
land op zijn beurt de koppeling van zijn valuta
aan de ecu aan met een schommelingsmarge
van 3 pct. In november kwam de Finse munt
evenwelonder zeer hevige neerwaartse druk
te staan, wat de autoriteiten tot een devaluatie
tegenover de ecu noopte, nadat ze eerder
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reeds tijdelijk hadden moeten afzien van het
handhaven van de Finse mark binnen de voor-
opgestelde marges.

Samenwerking met de landen van
Oost-Europa

De Oosteuropese landen maakten in
1991 het voorwerp uit van talrijke, door de
internationale gemeenschap uitgewerkte pro-
gramma's die hen moeten helpen bij de gron-
dige herstructurering van hun economieën. Zij
kunnen niet alleen rekenen op de bijstand van
het IMF en de Internationale Bank voor Her-
stel en Ontwikkeling (IBHO), maar ook op
hulpverlening vanwege de Europese Investe-
ringsbank en, vooral, vanwege de Europese
Gemeenschap. De bijstand van deze laatste
neemt talrijke vormen aan, waarvan de voor-
waarden van land tot land verschillen: het
PHARE-programma voor hulp bij de econo-
mische wederopbouw van Polen en Hongarije,
nadien uitgebreid tot verscheidene andere lan-
den; financiële hulp op middellange termijn
in het kader van de Groep van de 24 OESO-
lidstaten; coördinatie van de door die Groep
verleende hulp; handels- en samenwerkings-
akkoorden; associatie-akkoorden; technische
en voedselhulp aan de USSR. De Europese
Bank voor Wederopbouwen Ontwikkeling
(EBWO), waarvan het kapitaaloverwegend in
handen is van de landen en de instellingen
van de Gemeenschap, vatte in april 1991 haar
activiteiten officieel aan.

De Club van Parijs herschikte bovendien
de buitenlandse schuld van Polen.

Coördinatie tussen de belangrijkste
industrielanden

De noodzaak het in Oost-Europa op gang
gekomen hervormingsproces verder uit te die-
pen en de betekenis van de internationale
hulp in dit verband, werden door de Ministers
van Financiën en de Presidenten van de cen-
trale banken van de Groep van Zeven her-
haaldelijk beklemtoond. Deze laatsten hebben
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tevens de aandacht gevestigd op de doorslag-
gevende rol die de internationale coördinatie
van het economische beleid vervult bij het
bewerkstelligen van een met prijsstabiliteit ge-
paard gaande, bevredigende groei.

Wegens het verband tussen de internatio-
nale handel en de groei hebben de leden van
de Groep van Zeven beklemtoond hoe be-
langrijk het voor de wereldeconomie is dat de
onderhandelingen in het kader van de Uru-
guay Round met betrekking tot het interna-
tionale verkeer van goederen en diensten,
spoedig tot een succesvol einde worden ge-
bracht. De verklaringen van de Ministers van
Financiën en van de centrale-bankpresidenten
van de Groep van Tien wijzen erop dat hun
opties nauwaansluiten bij die van de Groep
van Zeven.

Schuldenvraagstuk van de
ontwikkelingslanden

De in het plan-Brady afgelijnde strategie
voor de debiteurlanden met een middelgroot
inkomen werd met de financiële steun van
het IMF en de IBHO voortgezet. Die steun
wordt evenwel slechts toegekend als de auto-
riteiten van die landen een aanpassingspro-
gramma op middellange termijn op touw zet-
ten. Dank zij deze aanpak zijn sommige lan-
den met een zware schuldenlast (Mexico, Ve-
nezuela en Chili) er in 1991 in geslaagd het
vertrouwen van de markten te herwinnen en
opnieuw voor aanzienlijke bedragen buiten-
lands particulier kapitaal aan te trekken.

Internationaal Monetair Fonds

De ingrijpende liberalisatie in de Oosteu-
ropese landen heeft ertoe geleid dat het IMF
in de loop van het jaar een toetredingsaan-
vraag van de USSRen van de Baltische Staten
(Estland, Letland en Litouwen) heeft ontvan-
gen. Het Fonds verleende de USSRhet statuut
van geassocieerd lid, waardoor dat land een
beroep kan doen op technische bijstand van
het Fonds. Gelet op de gebeurtenissen die
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zich sedertdien hebben voorgedaan, zal dat
statuut echter moeten worden aangepast.

De Volksrepubliek Mongolië werd in fe-
bruari lid van het IMF, Albanië volgde in ok-
tober.

De vijfjaarlijkse herziening van de korf
van valuta's waaruit de SOR zijn samenge-
steld, leidde op 1 januari 1991 tot een ver-
andering van hun gewichten. Tussentwee her-
zieningen in schommelen die gewichten naar
gelang van de wisselkoersbewegingen van de
betrokken valuta's; aan het begin van de
nieuwe periode bedroegen zij 40 pct. voor de
VS-dollar, 21 pct. voor de Duitse mark,

17 pct. voor de yen, 11 pct. voor de Franse
frank en 11 pct. voor het pond sterling.

De negende quotaherziening waartoe in
juni 1990 was besloten, komt neer op een
algemene quotaverhoging met 50 pct. In de
loop van 1992 zou zij in werking moeten
treden; zij. is evenwel afhankelijk gesteld van
de goedkeuring van het derde amendement
op de Statuten van het Fonds. Dit amende-
ment, dat moet worden bekrachtigd door drie
vijfde van de leden met ten minste 85 pct.
van de stemmen, verruimt de waaier van
sancties die het Fonds kan treffen tegen de
landen die hun statutaire verplichtingen niet
vervullen.
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2. BESTEDINGEN, PRODUKTIE EN WERKGELEGENHEID

2.1 BESTEDINGEN

In België werd de conjuncturele omme-
keer die zich reeds in 1990 aftekende, in
1991 bevestigd: de BNP-groei slonk van 3,4
tot 1,6 pct. Aan die forse teruggang lagen zo-
wel de verzwakkende buitenlandse vraag
- ondanks de aanzienlijke inbreng van de
Duitse economie - als de verflauwing van
de binnenlandse bestedingen van de niet-
collectieve sector ten grondslag.

Als kleine open volkshuishouding is België
sterk onderhevig aan schommelingen van de
buitenlandse vraag, die via de uitvoer recht-
streeks inwerken op de binnenlandse activiteit
en indirect ook de werkgelegenheid, de lonen
en de winsten beïnvloeden. De duidelijke ver-
slechtering van het internationale economische
klimaat, die sedert begin 1989 waarneembaar
was, trof dan ook nagenoeg alle bestedings-
categorieën.

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

TABEL 6 - BNP EN BELANGRIJKSTE BESTEDINGSCATEGORIEEN TEGEN PRIJZEN VAN 1985

Particuliere consurnptie ' .

Overheidsuitgaven .
Overheidsconsu rnptie .
Overheidsinvesteringen .

Woongebouwen 2

Brutovorming van vast kapitaal door bedrijven .
Eenmanszaken .
Vennootschappen .

p.m. Totale brutovorming van vast kapitaal' 3 •.•.•••••

Voorraadwijzigi ng ' 4 ••...••..•.•••••.•••.••.••••••.•

Totaal van de binnenlandse bestedingen .

Uitvoer van goederen en diensten .

Totaal van de finale bestedingen

Invoer van goederen en diensten

Netto-uitvoer van goederen en diensten 4 •••••••••••••

Statistische aanpassingen' 4 ••••••••••••••••••••••••••

BBP .

Saldo van de factorinkomens 4 ••.•.•.•.••••••••••••.•

BNP .

1988 1989 1990

3,2 3,5

-1,1 1,1
-0,4 1,0
-7,6 2,0

19,1 8,4

16,5 9,1
0,2 -2,2

18,8 10,5

14,3 8,3

0,2 0,1

4,8 4,1

7,9 5,0

6,2 4,5

9,3 4,6

-1,2 0,3

0,2 -0,7

3,8 3,7

0,2 -0,3

4,0 3,4

1991 r

3,2 1,7

0,9
1,0

-0,4

-5,0

1,5
1,5
1,5

-0,2

-0,3
1,9

22,3

15,4
5,9

16,9

15,1

4,5

9,3

6,6

8,7

0,4

1,2

4,0

2,5

3,7

0,2

4,9

-0,1

4,9

1,4

0,2

1,6

Bron: NIS.

1 In de nationale rekeningen van het NIS worden de statistische aanpassingen, die hel mogelijk maken de verschillende invalshoeken van die rekeningen op
elkaar af te stemmen, aan bepaalde rubrieken toegerekend (in de bestedingsoptiek, bijvoorbeeld, aan de particuliere consumptie en aan de bruto kapi-
taalvorming). Deze werkwijze heeft als nadeel dat de ontwikkeling van jaar tot jaar van de betrokken rubrieken er soms door vertekend wordt (met name
tussen 1989 en 1990). Aangezien niet valt uit te maken aan welke rubrieken die aanpassingen precies dienen te worden toegerekend, is er in dit Verslag
de voorkeur aan gegeven ze in een afzonderlijke rubriek samen te brengen; zodoende blijven zowel de eonsistentie van de drie invalshoeken van de
rekeningen als de betrouwbaarheid van de specifieke ontwikkelingen van de afzonderlijke rubrieken gehandhaafd.

2 Met inbegrip van de registratierechten.

) Overheidsinvesteringen, woongebouwen en brutovorming van vast kapitaal door bedrijven .

• Bijdrage tot de BNP-groei.
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Op de eerste plaats is in 1991 de uit-
voergroei verder afgenomen. In het bijzonder
de uitvoer van goederen ging er nog maar
met 3,5 pct. op vooruit, tegen 5,8 pct. in
1990, en berustte bovendien uitsluitend op
de door het eenmakingsprocesgestimuleerde,
levendige vraag vanuit Duitsland en enkele an-
dere landen, zoals Oostenrijk en Nederland,
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wier economie sterk op de Duitse is afge-
stemd. De uitvoer naar Duitsland was in het
tweede halfjaar van 1990 inderdaad krachtig
opgeveerd en stabiliseerde zich in 1991 op
een peil dat 30 pct. hoger lag dan voorheen.
Na aftrek van de invoerstroom waartoe de
Belgische uitvoer naar Duitsland aanleiding
gaf, kan de directe weerslag ervan op de BNP-

(indexcijfers 1985 ~ 100, seizoengezuiverde kwartaa/gegevens)

GRAFIEK 9 - VERLOOP VAN DE BELANGRIJKSTE CATEGORIEEN VAN DE FINALE VRAAG TEGEN PRIJZEN VAN 1985
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1 Exclusief statistische aanpassingen.
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groei voor 1991 op ongeveer 1,3 pct. worden
geraamd, tegen 1 pct. in 1990.· De export-
hausserichting Duitsland verhulde aldus enigs-
zins de zwakke vraag vanuit de andere lan-
den, die onder meer als gevolg van de recessie
in de Angelsaksische landen, sedert begin
1989 niet meer is toegenomen.

De groeivertraging van de binnenlandse
vraag nam in 1991 eveneens scherpere pro-
porties aan. Dat was zowel te wijten aan de
verzwakking van de particuliere investeringen,
die gedurende verscheidene jaren een zeer
snelle expansie hadden doorgemaakt, als aan
de tragere opgang van de particuliere con-
sumptie. Voor het tweede opeenvolgende jaar
vertoonden de overheidsuitgaven een - wel-
iswaar bescheiden - toename. AI bij al is
daarmee het stijgingstempo van de binnen-
landse vraag, dat drie jaar lang meer dan
4 pct. had bedragen, in 1991 tot 1,2 pct.
teruggevallen.

Als grootste binnenlandse bestedingscate-
gorie had de particuliere consumptie deel aan
de algemene conjunctuurverslapping : de ex-
pansie ervan bedroeg nog slechts 1,7 pct.,
daar waar die sedert 1986 om en bij 3 pct.
had belopen. Tussen begin 1990 en medio
1991 stagneerden deze bestedingen zelfs na-
genoeg, maar in het tweede halfjaar herstel-
den ze opnieuw.

Schommelingen in de particuliere con-
sumptie komen doorgaans vooral tot uiting in
de aankopen van duurzame verbruiksgoede-
ren, waaronder auto's. Nadat het groeitempo
van deze bestedingscategorie tussen 1986 en
1990 nog bijna 7 pct. per jaar had bedragen,
liep het in 1991 met 1 pct. terug. De ver-
flauwing van het verbruik van andere catego-
rieën van goederen en diensten, van 3 tot iets
meer dan 2 pct., was duidelijk minder uitge-
sproken.

Hoewel het trendmatige verloop van de
particuliere consumptie nauwelijks afwijkt van
dat van het beschikbare inkomen van de ge-
zinnen, kunnen er op korte termijn toch vaak
verschillen optreden, bijvoorbeeld wegens de
gewijzigde samenstelling van de inkomens, in-
flatieverwachtingen of de vertraagde aanpas-

sing van het bestedingsgedrag.Met een aan-
was van 1,7 pct. bleef de particuliere con-
sumptie in 1991 beduidend ten achter bij de
groei van het reële beschikbare inkomen van
de gezinnen, die 3,7 pct. beliep, hetgeen be-
tekent dat deze laatste hun spaarquote aan-
zienlijk opvoerden. Die ongemeen sterke toe-
name is wellicht in belangrijke mate toe te
schrijven aan de factoren die bepalend waren
voor de expansie van de beschikbare inko-
mens van de gezinnen. Deze was immers voor
ongeveer 1 pct. het gevolg vanhet feit dat
terugbetalingen van belastingen gedeeltelijk
van 1990 naar 1991 werden verschoven en
waarschijnlijk grotendeels aan gezinnen met
een hoge spaarquote toekwamen. Het door
de opflakkerende werkloosheid teweegge-
brachte vertrouwensverlies bij de consumen-
ten, dat aan het begin van het jaar door de
Golfcrisis nog werd aangescherpt, heeft allicht
ook tot een behoedzamer consumptiepatroon
geleid.

Samen met het sedert begin 1990 tame-
lijk hoge peil van de hypotheekrente zette het
ongunstige conjunctuurklimaat ook een dom-
per op de bestedingen voor woongebouwen,
die met 5 pct. terugliepen. Nadat ze in het
eerste kwartaal van 1990 een piek hadden
bereikt, vielen deze uitgaven vanaf het daar-
opvolgende kwartaal terug tot op een peil dat
meer in overeenstemming was met het pro-
duktievermogen in de bouwnijverheid. Die te-
ruggang hield daarna gestadig aan, tot om-
streeks begin 1991 een stabilisering intrad.
Een en ander neemt evenwel niet weg dat de
bestedingen voor woongebouwen eind 1991
nog een heel stuk boven het peil van vóór
1989 uitstaken.

De algemene vraagverslapping woog
uiteraard ook op de bedrijfsinvesteringen,
waarvan de groei nog slechts 1,5 pct. bedroeg.

Vooral de ondernemingen uit de verwer-
kende nijverheid, die de voorgaande jaren
hun produktiecapaciteit nog in aanzienlijke
mate hadden uitgebreid, keken nu tegen een
vraaginzinking aan en schroefden hun inves-
teringen dientengevolge met zowat 2 pct. te-
rug. Laat men de auto-industrie, waar nog
belangrijke projecten werde-i gerealiseerd,
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buiten beschouwing, dan slonken de investe-
ringen in de verwerkende nijverheid zelfs met
6 pct., een cijfer dat beter de vrijwel algeme-
ne verzwakking van de investeringen in deze
bedrijfstak weergeeft.

De investeringsgroei in de takken handel
en dienstverlening aan bedrijven bleef even-
eens veel bescheidener dan voorheen en
kwam in 1991 ternauwernood boven de
2 pct. uit.

Alleen de investeringen in de vervoer- en
verkeerssector, waar hoofdzakelijk overheids-
bedrijven actief zijn, bleven onverminderd stij-
gen. Met een expansie van zowat 10 pct. zet-
ten die hun reeds twee jaar durende herstel
voort.

Net als het jaar voordien vermeerderde
de overheidsconsumptie met 1 pct. Die toe-
name was voornamelijk het gevolg van de her-
waardering van de lonen van het overheids-
personeel en van de pensioenen ten laste van
de Schatkist en de lokale overheid. De
overheidsinvesteringen van hun kant ondergin-
gen nauwelijks enige verandering en hand-
haafden zich dus op een zeer laag peil.

De expansie van de finale vraag, waartoe
zowel de binnenlandse vraag als de uitvoer
van goederen en diensten behoren, is bij dit
alles aanzienlijk verzwakt, namelijk van 4,5 tot
2,5 pct. Het accres van de invoer - meer
bepaald die van goederen - dat sterk van
die finale vraag afhankelijk is, vertraagde dus
eveneens, van 4,6 tot 3,7 pct.

Doordat de uitvoer van goederen en
diensten ietwat sneller steeg dan de invoer,
ging van het handelsverkeer met het buiten-
land nog een geringe groeistimulans uit. Alles
samen nam het BBP tijdens het verslagjaar
met 1,4 pct. toe, tegen 3,7 pct. in 1990. An-
ders dan tijdens het voorgaande jaar vertoon-
de het saldo van de factorinkomens een lichte
verbetering, waardoor de groei van het BNP
op 1,6 pct. uitkwam.
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2.2 TOEGEVOEGDE WAARDE VAN DE
VERSCHILLENDE BEDRIJFSTAKKEN

De in 1990 ingezette activiteitsverflau-
wing hield in het eerste kwartaal van 1991
nog aan. Tijdens de daaropvolgende maanden
leek de conjunctuur over haar dieptepunt
heen te zijn, maar duidelijke tekenen van een
duurzame herleving bleven vooralsnog uit.
Ook in de andere EG-landen, waar het kli-
maat overigens reeds in 1989 was versom-
berd, bereikte de conjunctuur tijdens de eer-
ste helft van het verslagjaar een dieptepunt.
Enkel de Duitse economie trok, onder impuls
van het eenmakingsproces, tijdens de eerste
maanden van 1991 nog stevig aan, maar na-
dien tekende zich ook daar een uitgesproken
groeiverzwakking af.

Nagenoeg alle bedrijfstakken hadden tij-
dens het verslagjaar aan die groeivertraging
deel. In de verwerkende nijverheid en, in min-
dere mate, in de bouwnijverheid liep de toe-
gevoegde waarde zelfs gevoelig terug. De ac-
tiviteit in de landbouw daarentegen veerde
krachtig op.

De stijging van de toegevoegde waarde
in die bedrijfstak compenseerde immers de
teruggang van 1990 en kan geheel worden
toegeschreven aan de groei van de dierlijke
produktie. Aan de ene kant kwam de pro-
duktie van voor consumptie bestemd varkens-
vlees de klap van de varkenspestvan het voor-
gaande jaar te boven, terwijl anderzijds ook
de produktie van rundvlees toenam, als gevolg
van de aangroei van de veestapel en de invoer
van runderen uit Oost-Europa met het oog op
vetmesting in België. De plantaardige produk-
tie liep daarentegen terug: de tuinbouwen
vooral dan de fruitteelt hadden immers zwaar
te lijden onder het vriesweer tijdens de len-
temaanden.

De terugloop van de toegevoegde waarde
in de industrie kwam geheel voor rekening
van de verwerkende nijverheid. De tak « elek-
triciteit, gas en water» boekte daarentegen
nog vooruitgang, zij het niet meer in dezelfde
mate als in 1990. De afgenomen industriële
activiteit had nadelige gevolgen voor de pro-
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GRAFIEK 10 - SYNTHETISCHE VERTROUWENSINDICATOREN 1

(indexcijfers 1986 ~ 100)
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Bronnen: EEG, NBB.

1 De synthetische vertrouwensindicator is een gewogen gemiddelde van de vertrouwensindicatoren in de verwerkende nijverheid en in de bouwnijverheid
en de vertrouwensindicator van de consumenten. De afvlakking ervan gebeurt op dezelfde wijze als voor de synthetische conjunctuurcurve. Voor nadere
bijzonderheden zij verwezen naar het artikel Vernieuwing van de synthetische conjunctuurcurve, verschenen in het Tijdschrift van de Nationale Bank van
België, LXV' jaargang, deel Il, nrs. 2-3, augustus-september 1990, blz. 53-64.

duktie van hoogspanningsstroomen de leve-
ringen van aardgas aan industriële bedrijven.
De prijsdalingen voor zware stookolie deden
trouwens heel wat ondernemingen voor hun
energievoorziening op stookolie overschake-
len. Daar stond evenwel tegenover dat, mede
door de ongunstige weersomstandigheden, de
vraag naar laagspanningsstroomen de leverin-
gen van aardgasvoor particulier verbruik een
aanzienlijke toename vertoonden. Bovendien
steegook het aantal aansluitingen op het aard-
gasnet.

De sectorale uitsplitsing van het verloop
van de toegevoegde waarde in de verwerken-
de nijverheid levert een tamelijk heterogeen
beeld op. Blijkens gegevens omtrent de be-
zettingsgraad van het produktievermogen,
handhaafde de activiteit zich op een hoog peil
in die branches die hoofdzakelijk voor de bin-
nenlandse markt produceren. In de meer ex-
portgerichte branches liep de bezettingsgraad
daarentegensterk terug, behalve dan in enkele
activiteitstakken die volop profijt trokken van
het elan van de Duitse economie.
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Zo heeft de automobielsector, waar het
aandeel van de uitvoer naar Duitsland aan-

zienlijk is, ruimschoots kunnen profiteren van
de Duitse hoogconjunctuur. Ondanks de we-

TABEL 7 - TOEGEVOEGDE WAARDE VAN DE VERSCHILLENDE BEDRIJFSTAKKEN TEGEN PRIJZEN VAN 1985

(veranderingspercentages La. v. het voorgaande jaar)

1986 1988 1989 1990 1991 r p.m.
Procenten

van het BBP
van 1990

1987

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

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

Industrie ............................................. -1,3 2,8 5,4 5,3 3,9 -0,6 (24,8)
waarvan : Verwerkende nijverheid ..................... -1,0 1,9 5,6 5,6 4,2 -1,2 (20,8)

Elektriciteit, gas, water ...................... -1,7 8,0 6,0 4,2 3,7 3,1 (3,8)

Bouwnijverheid ........................................ 3,4 2,7 11,6 6,1 6,1 -0,9 (5,9)

Verhandelbare diensten ................................ 3,2 3,9 5,2 4,3 3,2 2,1 (58,6)

Niet-verhandelbare diensten ............................ 1,6 0,1 0,5 1,0 1,0 1,5 (12,5)

BBP' ................................................ 1,6 2,3 4,9 3,8 3,7 1,4 (100,0)

Bron: NIS.

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

GRAFIEK 11 - BEZETTINGSGRAAD I VAN HET PRODUKTIEVERMOGEN IN DE VERWERKENDE NIJVERHEID

(indexcijfers 1986 ~ 100)
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Bron: NBB.

1 Glijdend gemiddelde over vier kwartalen van de resultaten van de driemaandelijkse enquêtes naar het produktievermogen.
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reldwijde inkrimping van de automarkt, kon
de Belgischeautomobielsector dan ook stevig
blijven exporteren. De vraag naar tweede-
handswagens vanuit het oostelijke deel van

Duitsland en Oosteuropese landen heeft heel
wat Westduitsers er gedurende het afgelopen
jaar immers toe bewogen hun wagen van de
hand te doen en zich een nieuwe aan te

GRAFIEK 12 - EXPORTGERICHTHElD 1 EN VERLOOP VAN DE TOEGEVOEGDE WAARDE TEGEN VASTE PRIJZEN IN 1991
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Bronnen: NIS, NBB.

I De exportgerichtheid is gedefinieerd als hel op basis van de input-outputtabellen berekende aandeel van de toegevoegde waarde dal' voor de uitvoer is
bestemd.
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schaffen. Een zelfde verschijnsel deed zich in
mindere mate ook in België voor. Ook de
kledingsector en de petroleumraffinaderijen,
waar de produktie in 1990 bovendien te lij-
den had gehad onder belangrijke onderhouds-
werkzaamheden, haalden voordeel uit de zeer
levendige vraag vanuit Duitsland.

Het positieve effect van de Duitse een-
making heeft trouwens ook in de meeste an-
dere exportgerichte sectoren gespeeld, maar
kon er geen activiteitsdaling voorkomen. Dit
was onder meer het geval voor de chemische
nijverheid. In de textielnijverheid ontsnapte de
produktie van tapijten, dank zij de export naar
Duitsland, aan de algemene achteruitgang. In
de metaalverwerkende nijverheid deed de ex-
port van bouwmaterialen naar Duitsland het
bijzonder goed, maar dit bood onvoldoende
compensatie voor de sterke terugval van de

ECONOMISCHE EN FINANCIELE ON1WIKKELING

omzet van andere bedrijfstakken zoals de ma-
chinebouw, die werd getroffen door de afkoe-
ling van het internationale investeringsklimaat.

Debet aan de activiteitsdaling in de glas-
nijverheid waren vooral de tijdelijke werkon-
derbrekingen in enkele bedrijfseenheden die
vlakglas produceren.

De toegevoegde waarde van de takken
van de verwerkende nijverheid die hoofdza-
kelijk op de binnenlandse markt gericht zijn,
nam tijdens het verslagjaar toe, met uitzon-
dering dan van de terracotta- en keramieknij-
verheid, die gebukt ging onder de conjunc-
tuurverzwakking in de woningbouw.

De activiteit in de bouwnijverheid, die
tijdens de voorgaande jaren een sterke groei
had doorgemaakt, vertoonde tijdens het ver-

GRAFIEK 13 - VERZEKERDE ACTIVITEITSDUUR I EN TOEGEVOEGDE WAARDE IN DE BOUWNIJVERHEID
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Bron: NBB.

1 Verschil lussen het percentage positieve en negatieve antwoorden op de in de maandelijkse conjunctuurtest gestelde vraag met betrekking tot de beoordeling
van de verzekerde activiteitsduur.
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slagjaareen lichte inkrimping: zij stagneerde
in de niet-woningbouw en verminderde in de
woningbouw. Hoewel de activiteit in de
bouwnijverheid zich nog op een vrij hoog ni-
veau bevond, bracht zij minder spanningen
teweeg. Zo bleek nog 42 pct. van de deelne-
mers aan de enquêtes van de Bank die ver-
klaarden hun personeelsbestandte hebben
uitgebreid, moeilijkheden te hebben onder-
vonden bij het indienstnemen van arbeids-
krachten, tegen 62 pct. het jaar voordien.

Ook in de meeste bedrijfstakken van de
verhandelbare diensten viel de toename van
de toegevoegdewaarde merkelijk lager uit dan
de voorgaande jaren. Vooral in de groot- en
kleinhandel, de horeca en de overige diensten
aan gezinnen, die bijzonder gevoeligzijn voor
schommelingen in de particuliere consumptie,
was slechtsvan een geringe activiteitsexpansie
sprake. De verdeling van aardolieprodukten
vertoonde een stagnatie, die een uitvloeisel
was van het feit dat heel wat gezinnen na
het uitbreken van de Golfcrisis, in augustus
1990, speculatievestookolievoorradenhadden
aangelegd. In de vervoer- en verkeerssector
vertraagde de groei na vier jaar van krachtige
expansie: met name het luchttransport en, in
mindere mate, het goederenvervoerper spoor
ondergingen de terugslagvan de verminderde
industriële activiteit.

TABEL 8 - WERKGELEGENHEID PER BEDRIJFSTAK

(veranderingen in duizendtallen, per 30 juni)

In de branchesvan de dienstensectordie
uitsluitend voor bedrijven werken en die in
de jaren tachtig tot de meest dynamische be-
drijfstakken van de Belgische economie be-
hoorden, werd voor het tweede jaar op rij
nog slechts een bescheiden vooruitgang ge-
boekt. De forse groei in de gezondheidszorg
hield daarentegenonverminderd aan.

De stijging van de toegevoegde waarde
in de niet-verhandelbare diensten, ten slotte,
hangt samen met de herwaardering van de
lonen en pensioenenten lastevan de overheid
in het kader van de sociale programmatie.

2.3 ARBEIDSMARKT

Werkgelegenheidsverloop

De afkoeling van het conjuncturele kli-
maat liet eveneenssporen na op de arbeids-
markt. Na zes achtereenvolgende jaren van
werkgelegenheidsgroei,waarbij 230.000 nieu-
we banen tot stand kwamen, is het aantal
werkzame personen tussen juni 1990 en ju-
ni 1991 met ongeveer 10.000 eenheden of
0,3 pct. afgenomen.

De teruggang was het opvallendst in de
industrie, waar de personeelsaanwasvan 1989

1989

landbouw .

Industrie .

Bouwnijverheid .

Verhandelbare diensten .

Overheid .

Personeel in gewone overheidsdienst .

Speciale werkgelegenheidsprogramma's .

Grensarbeid (saldo) .

Totaal .

Gemiddelde
1985·1987

1990 1991 r

-1 -3
-17

10 2

39 9
4 -1

4

-1

2

54 -10

1988

-2
-17

-2
-13

8

58

3

-1

12

13
37

-2
-4

2

35
4

-2
6 2

21 53 58

Bron: Ministerie van Tewerkstelling en Arbeid.
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werd tenietgedaan. Dat was met name het
gevolg van herstructureringen in de metaalver-
werkende nijverheid. In de landbouw is de
structurele achteruitgang van de werkgelegen-
heid versneld. In de bouwnijverheid daaren-
tegen vermeerderde het aantal banen nog
enigszins,ofschoon die stijging slechtseen vijf-
de bedroeg van de gemiddelde aangroei tus-
sen 1988 en 1990. Ook in de verhandelbare
diensten liet de werkgelegenheideen heel wat
minder expansief verloop zien, vooral in de
op de bedrijven afgestemde branches van de
dienstensector,waar het personeelsbestandde
jongste jaren aanzienlijk was uitgebreid; in het
bank- en verzekeringswezen zou de werkge-
legenheid zelfs zijn teruggelopen.

Het personeelsbestandvan de overheid is
in 1991 enigszins gekrompen. Die verminde-
ring kwam uitsluitend voor rekening van het
aantal personen werkzaam in het kader van
de speciale werkgelegenheidsprogramma's.

De inkrimping van de werkgelegenheid in
1991 tekent zich nog scherper af als zij in
volledige arbeidsjaren in plaats van in perso-
nen wordt uitgedrukt. Vooral de sterke stijging
van de tijdelijke werkloosheid (voorheen « ge-
deeltelijke werkloosheid» genoemd) lag hier-
aan ten grondslag. Deze stelt de ondernemin-
gen, met name in de industrie en de bouw-
sector, immers in staat het arbeidsvolume op
soepelewijze aan het wisselendeactiviteitspeil
aan te passen,zonder hun personeelsbestand
te wijzigen. Die tijdelijke werkloosheid trof in

ECONOMISCHE EN FINANCIELE ONTWIKKELING

1991 zowat 52.000 personen, tegen slechts
38.000 in zowel 1989 als 1990. Tegenover
die, veeleer conjuncturele, aangroei van de
tijdelijke werkloosheid stond een tragere op-
gang van de deeltijdarbeid. Zo namen de
deeltijdse loopbaanonderbrekingen nog maar
met 1.500 eenheden toe, tegen gemiddeld
5.000 eenheden tijdens de voorgaande twee
jaar. Het aantalonvrijwillig deeltijds werken-
den - dit zijn personen die een deeltijdse
baan aanvaardden om aan de werkloosheid
te ontkomen, maar waarvan het merendeel
intussen een werkloosheidsuitkering blijft ont-
vangen - liep in 1991 voor het eerst met
ruim 8.000 eenheden terug, tegen een gemid-
delde groei van 17.000 eenheden gedurende
de voorgaande drie jaar. Die ommekeer is ten
dele toe te schrijven aan een striktere toepas-
sing van de reglementering van de deeltijdse
werkloosheid.

Het in volledige arbeidsjaren uitgedrukte
arbeidsvolume nam in de bedrijven met zowat
0,9 pct. af. Doordat heel wat ondernemingen
in eerste instantie gebruik maakten van de
soepelheid die het stelsel van tijdelijke werk-
loosheid hen bood, kon de terugloop van hun
personeelsbestandtot ongeveer 0,2 pct. wor-
den beperkt. Achter dit gezamenlijke resultaat
gingen echter uiteenlopende ontwikkelingen
bij de zelfstandigen en de loontrekkenden
schuil. Zo klom het aantal zelfstandigen in de
bedrijfssector in 1991 nog met iets meer dan
8.000 eenheden of 1,2 pct., terwijl het aantal
loontrekkenden met ruim 0,6 pct. verminderde.

(jaarlijkse veranderingspercenlages)

TABEL 9 - TOEGEVOEGDE WAARDE, WERKGELEGENHEID EN PRODUKTIVITEIT IN DE BEDRIJVEN

Gemiddelde
1985-1987

1988 1989 1990 1991 r

5,8 4,6 3,3 1,3

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

2,0 1,8 1,2 -0,9

4,1 2,7 1,9 1,5

3,7 2,7 2,1 2,1

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

Toegevoegde waarde "..................... 1,8

Aantal tewerkgestelde personen........................... 0,5

Aantal volledige arbeidsjaren 0,3

Toegevoegde waarde per tewerkgestelde persoon 1,3

Toegevoegde waarde per volledig arbeidsjaar 1,5

p.m. Toegevoegde waarde per gesalarieerd volledig arbeidsjaar 1,7

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

34 BESTEDINGEN, PRODUKTIE EN WERKGELEGENHEID



ECONOMISCH.E EN FINANCIELE ONTWIKKELING

Zoals kon worden verwacht, ging de con-
junctuurvertraging in de loop van het verslag-
jaar gepaard met een verdere afbrokkeling van
de produktiviteitswinst. Die teruggang komt
echter alleen duidelijk tot uiting als de pro-
duktiviteit per tewerkgestelde persoon wordt
berekend. Hij had dan ook geen weerslag op
het werkgelegenheidsvolume in volledige ar-
beidsjaren.

Beroepsbevolking

Na in 1990 een hoogtepunt te hebben
bereikt, zakte de jaarlijkse aanwas van de be-
roepsbevolking terug tot het peil van de ja-
ren 1988 en 1989, dit is ongeveer
17.000 eenheden. Daarbij speelden zowel de-
mografischeals sociologischefactoren een rol,
de laatstgenoemdevia hun invloed op de ac-
tiviteitsgraad.

Zo is de bevolking op arbeidsleeftijd ver-
der aangegroeid. De negatieve uitwerking van
de natuurlijke bewegingen - de uitstroom te

TABEL 10 - VRAAG NAAR EN AANBOD VAN ARBEIDSPlAATSEN

(veranderingen in duizendtallen, per 30 juni)

wijten aan overlijdens en aan het uittreden
van 65-jarigen overtrof de instroom van 15-ja-
rigen - was weliswaar even sterk als het
voorgaande jaar, maar werd nu overvleugeld
door het oplopende positieve migratiesaldo.
Wellicht in samenhang met de uitbouw van
de Europese interne markt lagen aan die ont-
wikkeling vooral intra-Europese migratiestro-
men ten grondslag.

De verandering in de activiteitsgraad van
haar kant droeg in 1991 bij tot een verho-
ging van de beroepsbevolking met zowat
14.000 personen, of duidelijk minder dan in
1989 en 1990. De verschillende determinan-
ten van de activiteitsgraadvertoonden een uit-
eenlopende ontwikkeling.

De structurele participatiegraad van de
bevolking op arbeidsleeftijd bleef verder op-
lopen, zij het in een aanzienlijk langzamer
tempo dan de voorgaande jaren. Dit hangt
wellicht samen met de minder gunstige eco-
nomische context, waardoor minder niet-
werkzame personen geneigd zijn zich op de
arbeidsmarkt aan te melden.

1991 r

Beroepsbevolking (vraag naar arbeidsplaatsen)

Weerslag van :

Bevolking op arbeidsleeftijd 1 •••••••••.••••••••.•••••••.

- Demografische factoren .
- Migratiesaldo .

Activiteitsgraad .

Structurele participatiegraad .
Vervroegde en tijdelijke uittredingen .

uit het beroepsleven .
uit de werkloosheid .

Werkgelegenheid (aanbod van arbeidsplaatsen) .

Werkloosheid

Geregistreerde werkloosheid (RVA) .
Werkzoekenden zonder baan (EEG) .

Gemiddelde
1985·1987

1988 1989

18

-2
-3 -7

7

35

55
-21
-7

-14

1990

35 17

58

-19
-26

3
-7
10

14

20
-7

4
-10

54 -10

-6 12

26
22

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

1 Mannen en vrouwen tussen 15 en 64 jaar.

8
6

-13
19

-32

-9
-23

11

26
-16
-7
-9

20

43
-23

-8
-15
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Het aantal personen dat gebruik maakte
van de gelegenheid om tijdelijk of vervroegd
uit het beroepsleven te treden, nam voor het
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eerst sinds de creatie van deze uittredingsre-
gelingen af. Het aantal volledige loopbaanon-
derbrekingen steeg in 1991 weliswaar nog met

GRAFIEK 14 - RECHTHEBBENDEN OP DE WERKLOOSHEIDSVERZEKERING IN RUIME ZIN

(jaargemiddelden, duizendtallen)

Bron: RVA.

AANTALPERSONEN
1000

800

600

400

200

o
1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 r

1000
OMGEZET IN VOLLEDIGE UITKERINGSJAREN

800

600

o
1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 r

1000

800

600

400

200

o

1000

800

600

400

200

o

36

400

200

@!!l Conventionele brugpensioenen D Werklozen in beroepsopleiding

• Loopbaanonderbrekingen • Tijdelijk werklozen

• Deeltijds werklozen D Uitkeringsgerechtigde volledig werklozen

• Niet-werkzoekenden

BESTEDINGEN, PRODUKTIE EN WERKGELEGENHEID



ECONOMISCHE; EN FINANCIELE ONTWIKKELING

gemiddeld 2.000 eenheden, maar het aantal
bruggepensioneerden slonk met ongeveer
5.000 eenheden.

Het effect van de maatregelen die een
tijdelijke of een definitieve uittreding uit de
werkloosheid mogelijk maken, begint blijkbaar
eveneens te verflauwen. Het aantal niet meer
werkzoekende oudere werklozen bleef tijdens
het verslagjaar nagenoeg stabiel, terwijl de
aangroei van het aantal personen met een tij-
delijke werkloosheidsonderbreking op sociale
of familiale gronden terugviel van 15.000 een-
heden in 1990 tot 7.500 in 1991. Naar het
einde van het jaar toe gaf die laatste groep
zelfs een daling te zien.

Bij overschouwing van de jongste twaalf
jaar blijkt dat het totale aantal personen die
op een of andere wijze in het kader van de
werkloosheidsverzekering in ruime zin een uit-
kering genieten, onafgebroken is gestegen. In
1991 was hun aantalopgelopen tot iets meer
dan 900.000 eenheden.

Die ontwikkeling is toe te schrijven aan
de verdere uitbreiding van verscheidene uit-
tredingsregelingen. Deze laatste betreffen zo-
wel uittredingen uit het beroepsleven, zoals
de conventionele bruggepensioneerden
(141.000 eenheden in 1991) en de loopbaan-
onderbrekingen (49.000), als uittredingen uit
de werkloosheid, zoals de niet-werkzoekende

(procenten van de burgerlijke beroepsbevolking!

GRAFIEK 15 - WERKLOOSHEIDSGRAAD: INTERNATIONALE VERGELIJKING
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oudere werklozen (74.000) en de vrijgestelden
op sociale of familiale gronden (44.000). Het
succes van het systeem van deeltijdse werk-
loosheid, waaraan in 1991 ruim 230.000 per-
sonen deelnamen - waarvan ongeveer
160.000 een uitkering ontvingen -, is ook
een van de oorzaken van de algemene toe-
name van het aantal uitkeringsgerechtigden.
Ofschoon de· situatie op de arbeidsmarkt de
jongste jaren heel anders lag dan in de pe-
riode toen die regelingen werden uitgewerkt,
bleef het aantal deelnemers aan deze regelin-
gen, ondanks de forse economische groei, dan
ook verder aanzwellen; in die mate zelfs dat
hun aanwas de conjuncturele vermindering
van het aantal uitkeringsgerechtigde volledig
werklozen en tijdelijk werklozen overtrof.
Hoewel ze oorspronkelijk bedoeld waren om
de werkloosheid terug te dringen of om een
grotere flexibiliteit in de arbeidsmarkt te in-
troduceren, is men die regelingen gaandeweg
veeleer als een sociale verworvenheid gaan
beschouwen.

GRAFIEK 16 - OPENSTAANDE WERKAANBIEDINGEN

(duizendtallen, kwartaalgemiddeldenJ
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Hierboven is de ontwikkeling van de
werkloosheidsverzekering in ruime zin bere-
kend op basisvan het aantal rechthebbenden.
Dit aantal rechthebbenden werd in volledige
uitkeringsjaren omgezet om beter rekening te
houden met het groeiende belang van de
deeltijdse werkloosheid. Deze invalshoek le-
vert voor de jaren van krachtige economische
expansie een enigszins ander beeld op. Het
blijkt immers dat het aantal volledige uitke-
ringsjaren tussen 1987 en 1990 met ongeveer
25.000 eenheden terugliep, terwijl het totale
aantal rechthebbenden met zowat
35.000 eenheden aangroeide.

Werkloosheidsverloop

Door de daling van de werkgelegenheid
met 10.000 eenheden en de aanwas van de
beroepsbevolking met iets meer dan
16.000 eenheden, nam de werkloosheid tij-
dens het verslagjaarvoor het eerst sedert 1984
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Bron: RVA.
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TABEL 11 - RECENTE ONTWIKKELINGEN OP DE ARBEIDSMARKT

1990 1991

(veranderingen t.o.v. de overeenstemmende periode
van hel voorgaande jaar, in duizendtallen)

Niet-werkende werkzoekenden .. . . · . · . .. . . . · . · . . . .. . . . -27,6 -5,5 20,8 32,6

Uitsplitsing naar de duur van de werkloosheid 1

- 1 jaar .. . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . ... . .. . . . 0,5 9,1 25,1 25,7

1 - 2 jaar ......... ... . ...... . . ... . .. · . · . ... . ... -7,8 0,9 5,0 8,4

+ 2 jaar .. . . . . .... . . . . . .. . . . · . · . . .... · . ... . ..... . -18,3 -15,9 -13,0 -6,4

Uitsplitsing naar leeftijd
- 25 jaar .. .. . . . . . . . . . .. . . . . . . . .... . . . . . ... . . . . . -13,8 -2,6 8,3 10,3

25 - 50 jaar ......... ...... . · . . ........ · . . . . ..... -17,1 -5,1 10,8 19,5

+ 50 jaar .. . . .. . . . . . . . .. . ... . · . · . .. . . . · . ... . .. . . . 3,3 2,2 2,1 2,8

Werkloosheidsgraad (geharmoniseerde EEG-cijfers) .

Mannen .

Vrouwen

(procenten van de burgerlijke beroepsbevolking,
seizoengezuiverde gegevens)

7,6

4,8

12,0

7,7

4,9

12,1

8,0

5,2

12,3

8,3

5,5

12,6

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, noch met de « vrij ingeschreven werkzoekenden ».

weer toe. Het aantal ingeschreven niet-
werkende werkzoekenden klom aldus tussen
juni 1990 en juni 1.991 met 26.000 eenhe-
den, terwijl in de twaalf voorafgaande maan-
den een daling met 19.000 eenheden was op-
getekend.

Volgens de geharmoniseerdegegevensvan
de EEG, die gebaseerd zijn op enquêtes die
naar de effectieve beschikbaarheid van de
werklozen peilen, zou de werkloosheid met
zowat 22,000 eenheden zijn vermeerderd,
waardoor de teruggang met 26.000 eenheden
van het jaar voordien grotendeels zou zijn te-
nietgedaan. Op jaarbasis klom de Belgische
werkloosheidsgraad daarmee van gemiddeld
7,7 pct. van de burgerlijke beroepsbevolking
in 1990 tot 8,1 pct. in 1991. In de meeste
landen van de Europese Gemeenschap heeft
zich een soortgelijke ontwikkeling voorgedaan.
In het geheel van de Gemeenschap liep de
werkloosheidsgraad immers op van gemiddeld
8,5 pct. in 1990 tot 9 pct. in 1991. Voor het

derde opeenvolgende jaar bleef de Belgische
werkloosheidsgraad onder het EG-gemiddelde
(0,9 procentpunt tijdens het verslagjaar). De
mannelijke werkloosheidsgraad lag met
5,3 pct. in 1991 weliswaar meer dan 1,5 pro-
centpunt lager dan het EG-gemiddelde, maar
de vrouwelijke werkloosheidsgraad bleef met
12,5 pct. een van de hoogste in de Europese
Gemeenschap.

Bekijkt men het werkloosheidsverloop aan
de hand van seizoengezuiverde maandgege-
vens, dan komt men tot de bevinding dat de
werkloosheidsgraadvanaf midden 1990 begon
op te lopen. Deze stijging is grotendeels toe
te schrijven aan het groeiend aantal werkzoe-
kenden dat minder dan een jaar werkloos is.
Aangezien die werklozen precies de onmid-
dellijk inzetbare arbeidsreserve uitmaken,
duidt dit erop dat de algemene activiteitsver-
slapping de conjuncturele werkloosheid deed
opveren. Die tendens wordt eveneens beves-
tigd door het feit dat het aar-tal openstaande
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werkaanbiedingen in de loop van 1991 is te-
ruggevallentot het niveau van het midden van
de jaren tachtig.

De daling van de langdurige werkloos-
heid, d.w.z. langer dan twee jaar, zette zich
tijdens het grootste deel van het jaar voort.

ECONOMISCHE EN FINANCIELE ONTWIKKELING

Die ontwikkeling kan echter ten dele worden
toegeschrevenaan het succes van het stelsel
van werkloosheidsonderbreking op sociale of
familiale gronden. Bovendien werd die ten-
dens in het eerste halfjaar van 1991 versterkt
door de uitsluiting van sommige langdurig
werklozen.
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3. PRIJZEN EN KOSTEN

3.1 CONSUMPTIEPRIJZEN

Afgemeten aan het verloop van de con-
sumptieprijzen, handhaafde de inflatie zich in
1991 gemiddeld op nagenoeg hetzelfde ma-
tige peil als de voorgaande twee jaar: zij be-
liep 3,2 pct., tegen 3,5 pct. in 1990 en
3,1 pct. in 1989. Van het ene jaareinde tot
het andere had zij nochtans de neiging om
te verminderen, vermits zij terugliep van
3,5 pct. in december 1990 tot 2,8 pct. in de-
cember 1991. Worden de energieprodukten
evenwel buiten beschouwing gelaten, dan was
in dezelfde tijdsspanne sprake van een zeer
geringe versnelling van het prijsstijgingstempo,
namelijk van 3,1 tot 3,5 pct.

Vanaf 1 januari 1991 is een nieuw index-
cijfer van de consumptieprijzen van kracht ge-
worden dat op een representatieverconsump-

GRAFIEK 17 - CONSUMPTIEPRijZEN: BELANGRIJKSTE CATEGORIEEN

tiepakket berust, waardoor de ontwikkeling
van de kosten van levensonderhoud van de
gezinnen nauwkeuriger kan worden gemeten.
Voortaan zijn de wegingen van de verschil-
lende goederen en diensten waarvan het prijs-
verloop wordt gevolgd, afgeleid van de door
het NIS tussen mei 1987 en mei 1988 ge-
houden gezinsbudgettenenquête. Bovendien
werden er wijzigingen aangebracht in de be-
rekeningsmethode van sommige partiële in-
dexcijfers. Uit de vergelijking tussen de bij het
vroegere indexcijfer (1981 = 100) gehanteer-
de wegingen na correctie voor het relatieve
prijsverloop tussen 1981 en 1988, en de we-
gingen van het nieuwe indexcijfer
(1988 = 100), blijkt dat een verandering van
de levensmiddelenprijzen en van de prijzen
van de overige niet-energetische produkten
een geringere weerslag heeft op het nieuwe
indexcijfer dan op het oude. De gewichten
van beide genoemde produktencategorieën

(veranderingspercentages t.o.v. het overeenstemmende kwartaal van het voorgaande jaar)
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werden immers teruggebracht van respectie-
velijk 21,9 en 32,8 pct. tot 19 en 30,3 pct.
Het prijsverloop van de overige categorieën
(energieprodukten, diensten en huurgelden)
sorteert daarentegen een groter effect op het
algemene indexcijfer. Bijzonder fors gestegen
is de invloed van de diensten, waarvan het
gewicht is verhoogd van 29,4 tot 34,2 pct.

De vernieuwing van het indexcijfer maakt
het weliswaar mogelijk het kostenverloop van
de particuliere consumptie vanaf 1991 nauw-
keuriger te meten, maar bemoeilijkt enigszins
de interpretatie van de prijsbewegingen tussen
1990 en 1991 : de omzettingscoëfficiënten
die worden gehanteerd om van het oude op
het nieuwe indexcijfer over te stappen, geven
bij het vergelijken van beide jaren aanleiding

ECONOMISCHE EN FINANCIELE ONTWIKKELING

tot vertekeningen. Die vertekeningen kunnen
zich in op- of neerwaartse zin voordoen en
groter of kleiner zijn naar gelangvan de maan-
den of de produkten. In termen van jaarge-
middelde hebben die mutaties echter zo goed
als geen weerslag op de beweging van het
algemene prijsindexcijfer.

De toename van de levensmiddelenprij-
zen, die sedert eind 1989 onafgebroken was
vertraagd, versnelde tijdelijk in de loop van
het derde kwartaal van 1991, maar viel daar-
na naar een relatief laag peil terug. Die
schommelingen hangen grotendeels samen
met het feit dat de prijzen van seizoengebon-
den levensmiddelen zeer gevoelig zijn voor de
weersomstandigheden.

GRAFIEK 18 - DIRECTE WEERSLAG 1 VAN DE AARDOLIEPRIJS IN DOLLARS EN VAN DE DOLLARKOERS OP DE
CONSUMPTIEPRIJZEN 2

(veranderingspercentages t.o. v. de overeenstemmende maand van het voorgaande jaar)
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Bron: NBB.

I D.w.z. zonder het via de indexeringsmechanismen uitgestelde effect op de lonen.

2 Ramingen gebaseerd op vaste gewichten van de aardolieprijs en van de dollarkoers in de prijsvorming van de verschillende verbruikte goederen en diensten
en op variabele reactietijden naar gelang van de produkten.
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De prijzen van de diensten en de huur-
prijzen werden in grafiek 17 samengenomen
teneinde de verstoringen ten gevolge van de
indexverandering af te zwakken. Het stijgings-
tempo van die prijzen, dat sedert 1988 trend-
matig opliep, versnelde krachtig aan het begin
van het jaar wegens de herziening van de
tarieven van de geneeskundige verzorging en
van het openbaar vervoer en de prijsverho-
gingen voor reizen. Dit percentage stabiliseer-
de zich vervolgensop een lager niveau, vooral
dank zij de langzamere toename van de au-
toverzekeringspremiesen de minder uitgespro-
ken kostenverhoging van de reizen na afloop
van de Golfcrisis. In het laatste kwartaal brach-
ten nieuwe tariefverhogingen voor het stads-
vervoer en prijsstijgingen van reizen, alsmede
het duurder worden van verscheidene dien-
sten, onder meer in het bouwbedrijf en van
kapsalons,opnieuween snellere toename van
de prijzen in de dienstensector teweeg.

Het prijsverloop van de produkten exclu-
sief energiedragers en levensmiddelen bleef
stabieler, behalve aan het einde van het jaar,
toen met name het tempo van de prijsverho-

gingen voor tabak, nieuwe wagens en artike-
len voor lichaamsverzorging en woninginrich-
ti ng aantrok.

Het maandelijkse inflatiepatroon was on-
regelmatiger dan uit de hierboven toegelichte
kwartaalgegevens blijkt. Die schommelingen
vloeiden niet alleen voort uit de indexwijzi-
ging, maar ook en vooral uit de fluctuaties
van de voedings- en energieprijzen. Zo weer-
spiegelden de bijzonder lage inflatiepercenta-
gesop jaarbasis in september en oktober voor-
al de prijsopstoot van het voorgaande jaar vlak
na de Iraakse inval in Koeweit.

Hoe gevoelig de consumptieprijzen zijn
voor de internationale noteringen van ruwe
aardolie en voor de dollarkoers, wordt aan-
getoond door grafiek 18, die is opgesteld op
basisvan de volgende, sterk vereenvoudigende
hypothesen: alle niet in aanmerking genomen
kosten blijven constant, met name - en in
weerwil van de koersschommelingen van de
dollar - ook de in dollars uitgedrukte prij-
zen; er vinden geen loonindexeringen plaats;
na een zekere tijd keren de winstmarges op-

GRAFIEK 19 - CONSUMPTIEPRIJZEN: INTERNATIONALE VERGELIJKING

(veranderingspercentages t.o. v. bet. overeenstemmende kwartaal van het voorgaande jaar)
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TABEL 12 - DEFLATOREN

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

ECONOMISCHE EN FINANCIELE ONTWIKKELING

Binnenlandse bestedingen 1 •••••••••••••••••••••••••••••...

Uitvoer van goederen en diensten .

Totale finale bestedingen .

Invoer van goederen en diensten .

Statistische aanpassing 2 •••••••••••••••••••••••••••••••••••

BBP

p.m. Ruilvoet

1988 1989 1990 1991 r

3,4 3,3

-1,6 -0,2

1,2 1,7

-1,0 0,1

0,2

3,0 3,1

-0,6 -0,3

1,5

2,9

1,9

3,5

7,1

4,9

6,5

0,2

4,5

0,5

2,7

-0,4

1,3

0,2

Bron: NIS.

1 Exclusief statistische aanpassingen.
2 Bijdrage aan de verandering van de deflator van het BBP.

nieuw naar hun oorspronkelijke peil terug; de
hoeveelheden reageren niet op de prijsbewe-
gingen.

De aldus geraamde invloed van de
schommelingen in de noteringen van ruwe
aardolie op het verloop van de consumptie-
prijzen was in de eerste helft van 1991 nog
positief, maar werd in de tweede jaarhelft dui-
delijk negatief. Toen de oliecrisis van 1990
haar hoogtepunt bereikte, werd de weerslag
van de prijsstijging van ruwe aardolie op de
consumptieprijzen gedeeltelijk ontkracht door
de depreciatie van de dollar. Dit matigende
effect van het koersverloop van de Amerikaan-
se valuta zou medio 1991 evenwel zijn weg-
gevallen, doordat de waardevermeerdering
van de dollar tijdens het eerste halfjaar de
uitwerking van eerdere waardeverminderingen
volledig had tenietgedaan.

Zelfs als de energieprijzen buiten be-
schouwing worden gelaten, waren de resulta-
ten van België op inflatiegebied beter dan die
van Duitsland en Nederland, waar de con-
sumptieprijzen een duidelijke opgang vertoon-
den. In Duitsland vloeide de inflatieversnelling
onder meer voort uit de sterkere stijging van
de loonkosten en de verhoging van sommige
indirecte belastingen en de posttarieven. In
Nederland was zij het gevolg van de ontwikke-
ling van de kosten van de gezondheidszorg,
de accijnsrechten op brandstoffen en de ge-
reglementeerde huurprijzen.

3.2 DEFLATOREN VAN DE BESTEDINGEN
EN VAN HET BBP

De deflator van de totale binnenlandse
bestedingen sloot traditiegetrouw zeer dicht
aan bij het verloop van het indexcijfer van de
consumptieprijzen; de jongste twee jaar over-
trof de toename van de deflator van de over-
heidsconsumptie immers het stijgingstempo
van de consumptieprijzen, terwijl de prijsver-
hoging van investeringsgoederenerbij ten ach-
ter bleef. De deflatoren van de buitenlandse
handel daarentegen, ondergingen slechts wei-
nig verandering. De daling van de internatio-
nale prijzen van verscheidene grondstoffen en
halffabrikaten oefende immers een matigende
invloed uit. Over het gehele jaar trad een
minieme ruilvoetverslechtering met 0,3 pct.
op, die verklaart waarom het stijgingstempo
van de BBP-deflator, net als in 1990, ietwat
lager uitviel dan dat van de deflator van de
binnenlandse bestedingen.

3.3 PRIJZEN EN KOSTEN IN DE SECTOR
VAN DE BEDRIJVEN

De gemiddelde verkoopprijs van de goe-
deren en diensten van particuliere en over-
heidsbedrijven is in 1991 met 1,5 pct. geste-
gen, tegen 0,9 pct. in 1990.
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(veranderingspercentages t.o. v. het voorgaande jaar)

TABEL 13 - VORMING VAN DE EENHEIDSPRIJZEN IN DE SECTOR VAN DE BEDRIJVEN 1

Verkoopprijzen per eenheid .

Op de binnenlandse markt .

Bij de uitvoer .

Kosten per eenheid .

Kosten van de ingevoerde goederen en diensten .

Kosten van binnenlandse oorsprong? .

waarvan: Indirecte belastingen min subsidies .
Loonkosten per eenheid produkt .
Ondernemersinkomen van zelfstandigen .

Bruto exploitatieoverschot van de vennootschappen per ver-
kochte eenheid .

1988

1,9

1,4

2,9

0,9

2,7

-0,8

0,5
-1,7

1,6

6,7

Statistische aanpassingen 1 ••• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 0,3

p.m. Procentuele verandering van de loonquote . . . . . . . . . . . . . - 2,7

1989 1990

5,0 0,9

3,4 3,2

7,1 -1,6

5,0 0,7

6,5 -1,0

3,2 2,7

5,5 2,0
1,7 3,7
6,2

5,7 4,7

-0,3

-2,4 0,4

1991 r

1,5

3,1

-0,2

1,4

0,1

2,7

1,7
2,8
3,3

2,0

Bronnen: NIS, NBB.

1 Alle gegevens zijn berekend zonder rekening te houden met de eventuele weerslag van de statistische aanpassingen die in iedere, in dit Verslag opgenomen
invalshoek van de nationale rekeningen niet over de verschillende rubrieken zijn verdeeld, maar per saldo in een afzonderlijke rubriek zijn ondergebracht.
Hier zorgt deze rubriek ervoor dat de verkoopprijzen per eenheid en de som van de kosten per eenheid en het bruto exploltatieoverschot van de
vennootschappen overeenstemmen; zij is uitgedrukt als veranderingsbijdrage.

2 De kosten van binnenlandse oorsprong en de componenten ervan zijn per eenheid produkt uitgedrukt, d.w.z. dat zij allemaal gedeeld zijn door de
toegevoegde waarde van de bedrijven tegen vaste prijzen.

Daar de eenheidswaarden bij de invoer
geen verandering ondergingen, waren het niet
de kosten van de ingevoerde goederen en
diensten maar de binnenlandse kosten die aan
de verhoging van de gemiddelde verkoopprijs
ten grondslag lagen. De voornaamste drie be-
standdelen van de binnenlandse kosten, na-
melijk het saldo van de afgedragen indirecte
belastingen en de ontvangen subsidies, de
loonkosten per eenheid produkt en het on-
dernemersinkomen van zelfstandigen, lieten
een opwaartse tendens zien, die voor de
eerstgenoemde twee evenwel minder uitge-
sproken was dan in 1990.

Per saldo stegen de kosten per verkochte
eenheid iets minder snel dan de verkoopprij-
zen per eenheid, zodat het bruto exploitatie-
overschot van de vennootschappen, eveneens
per verkochte eenheid, met zowat 2 pct. zou
zijn vermeerderd, wat aanzienlijk minder was
dan in 1990.

Wellicht meer nog dan in de grote in-
dustrielanden, is in België het verloop van het
bruto exploitatieoverschot afhankelijk van wij-

zlgmgen in de loonkosten: doordat de bedrij-
ven gedwongen zijn rekening te houden met
de prijszetting van hun buitenlandse concur-
renten op zowel de binnenlandse als de ex-
portmarkt, kunnen ze een relatief snellere stij-
ging van hun binnenlandse kosten immers niet
zonder meer op hun afnemers afwentelen.

In de loop van de jaren tachtig heeft de
loonkostenontwikkeling een beduidend herstel
van het bruto exploitatieoverschot van de ven-
nootschappen mogelijk gemaakt. Uit gra-
fiek 20 komt inderdaad naar voren dat het
verloop van het relatieve aandeel van het bru-
to exploitatieoverschot in de toegevoegde
waarde tussen 1981 en 1989 een vrij getrouw
spiegelbeeld vormde van het verloop van het
relatieve aandeel van de loonkosten. Aange-
zien het aandeel van zowel de indirecte be-
lastingen min subsidies als het ondernemers-
inkomen van zelfstandigen in die toegevoegde
waarde tijdens de beschouwde periode vrij
stabiel bleef, stond tegenover de groei van het
aandeel van het bruto exploitatieoverschot van
de vennootschappen een bijna even grote in-
krimping van het aandeel var' de loonkosten.
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(procenten)

GRAFIEK 20 - VERDELING VAN DE TOEGEVOEGDE WAARDE VAN DE BEDRIJVEN

60

55

50

30

25

20
.'

45 ~-----------------------------------------------
", "~,,:,.'.- - - - - - - - - - - - - - --

15

40
1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 r

10

- - - - Bruto exploitatieoverschot van de vennootschappen (rechterschaal)

-- Lonen en salarissen (linkerschaal)

-- Ondernemersinkomen van zelfstandigen (rechterschaal)

- - - - Indirecte belastingen min subsidies (rechterschaal)

Bronnen: NIS, NBB.

Wel dient te worden aangestipt dat in 1981,
toen die beweging inzette, het relatieve belang
van het bruto exploitatieoverschot van de ven-
nootschappenzich wellicht op zijn na-oorlogse
dieptepunt bevond,

In 1990 en in 1991 lijkt aan die aanpas-
sing een einde te zijn gekomen : het aandeel
van het bruto exploitatieoverschot van de ven-
nootschappen zou nog een zeer lichte expan-
sie hebben vertoond, maar ditmaal ten nadele
van het aandeel van de indirecte belastingen
min subsidies en, althans in 1990, van dat
van het ondernemersinkomen van zelfstandi-
gen, inzonderheid van de land- en tuinbou-
wers.

Gelet op de uiteenlopende ontwikkeling
van de verkoopprijzen op de binnen- en bui-
tenlandse markt, verhult de toename van het

bruto exploitatieoverschot van de vennoot-
schappen per verkochte eenheid wellicht dat
de winstmarge van de exporterende bedrijven
in 1991, net als in 1990, een minder gunstig
beloop vertoonde dan die van de bedrijven
die voor de binnenlandse markt produceren.

De verhoging van de loonkosten per een-
heid produkt met 2,8 pct. in 1991 resulteerde
uit een vermeerdering met 5,8 pct. van de
loonkosten per volledig arbeidsjaar, en uit een
produktiviteitsverbetering met 3 pct. De loon-
stijging, die sneller verliep dan in 1988 en
1989, kon dus gedeeltelijk worden gecompen-
seerd door de produktiviteitswinst die, reke-
ning houdend met de huidige conjunctuurtoe-
stand, als relatief groot te bestempelen is. Uit
deel 2.3 is immers gebleken dat de bedrijven,
naast het ontslaan van werknemers, in belang-
rijke mate op het stelselvan de tijdelijke werk-
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TABEL 14 - LOONKOSTEN IN DE BEDRIJVEN 1

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

1988 1989

1,1
1,0

2,7
2,0

1990 1991 r

5,8 5,8

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

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 3 .

1,5 4,3

-0,6

3,3

-1,7

-0,4
2,6

1,7

Bronnen: NIS, NBB.

I Exclusief de eventuele weerslag van de statistische aanpassingen die voorkomen in de produktie- en de inkomensoptiek van de nationale rekeningen.

2 Wage drift, discrepantie tussen de geraamde en de werkelijke loonindexering en vergissingen en weglatingen.

J Per eenheid toegevoegde waarde in de bedrijven, tegen vaste prijzen.

GRAFIEK 21 - CONSUMPTIEPRIJZEN EN INDEXERINGEN 1

(veranderingspercenlages t.o. v. de overeenstemmende maand van het voorgaande jaar)

4 4

3 3

2 2

1989 1990 1991

Indexeringen

Indexcijfer van de consumptieprijzen

Glijdend viermaands gemiddelde van het indexcijfer van de consumptieprijzen

Bronnen: MEZ, NBB.

I Aangezien deze grafiek is opgesteld voor een specifiek indexeringsmechanisme, namelijk een systeem met tweemaandelijkse aanpassingen, heeft zij slechts
een illustratieve waarde. Toch gelden de conclusies die eruit kunnen worden getrokken in grote lijnen ook voor de overige indexeringsmechanismen.
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loosheid een beroep hebben gedaan teneinde
de arbeidsprestaties van een deel van hun
personeel terug te schroeven en aldus de pro-
duktiviteit op te voeren.

De loonkosten gingen vooral in de hoogte
als gevolgvan indexeringen, waarvan de weer-
slag op 3,5 pct. kan worden geraamd, dat is
iets meer dan het inflatiepercentage (3,2 pct.).
Het verschil is toe te schrijven aan de vertra-
gingen eigen aan de verschillende indexerings-
mechanismenovereengekomen in de paritaire
comités en aan de wettelijke verplichting,
krachtens het koninklijk besluit nr. 180 van
30 december 1982, om bij de indexeringen
een glijdend viermaands gemiddelde van het
indexcijfer van de consumptieprijzen in aan-
merking te nemen. De weerslagvan deze ver-
tragingen wordt geïllustreerd aan de hand van
grafiek 21. Zo kwam het dat de medio 1990
door de Golfcrisis veroorzaakte inflatie-opstoot
in datzelfde jaar slechts een beperkte uitwer-
king had op de loonkosten, en er pas in de
eerste maanden van 1991 ten volle op ging
doorwegen. Evenzo heeft de in de loop van

ECONOMISCHE EN FINANCIELE ONTWIKKELING

de tweede jaarhelft ingezette inflatievertraging
de indexeringen nog maar gedeeltelijk beïn-
vloed, en zal zij in 1992 effect blijven sorteren.

Daarnaast zouden, net als in 1989 en
1990 en ondanks de conjunctuurverslapping,
de aanpassingenten gevolge van collectieve
arbeidsovereenkomstende lonen in 1991 met
zowat 2 pct. hebben doen stijgen. Het Cen-
traal Akkoord voor de periode 1991-1992, dat
op 27 november 1990 door de sociale ge-
sprekspartnerswerd ondertekend, hield voor
1991 weinig of geen kostenverhogingen in,
zodat de CAO-loonstijgingen tijdens het ver-
slagjaar vooral aan sectorale en bedrijfsover-
eenkomsten waren toe te schrijven.

Uitgedrukt in nationale munt, bleef de
loonkostenonwikkeling per werknemer in Bel-
gië gelijke tred houden met die bij de be-
langrijkste handelspartners. Uitgedrukt in een
gemeenschappelijkemunteenheid, in dit geval
de Belgische frank, viel de loonkostenstijging
in België lager uit dan bij de zeven belang-
rijkste handelspartners.

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

TABEL 15 - LOONKOSTEN PER WERKNEMER IN DE PRIVE-SECTOR: INTERNATIONALE VERGELIJKING

1988 1989 1990 1991

In Belgische franken In nationale Wisselkoers In Belgische Indexcijfers
munt franken 1987 - 100

(Belgische
franken)

België' ................... - .......... 2,4 4,2 6,0 5,6 5,6 119,4

Vijf belangrijkste Europese handelspartners 5,6 4,6 3,4 6,2 -O,S 5,6 120,9

Zeven belangrijkste handelspartners ..... 5,8 5,2 0,9 5,8 0,3 6,1 119,1

Duitsland .......................... 4,0 3,1 2,5 5,6 -0,4 5,2 115,6

Nederland ......................... 2,8 0,3 3,4 5,2 -0,4 4,7 111,7

Frankrijk .......................... 4,1 5,1 4,2 4,9 -1,3 3,5 118,0

Verenigd Koninkrijk ................. 15,6 7,4 2,7 9,5 1,3 10,9 141,5

Italië .............................. 5,9 11,0 5,5 8,5 -1,2 7,2 133,0

Verenigde Staten ................... 3,3 10,2 -12,0 4,0 2,3 6,4 106,5

Japan ................. - ....... - ... 14,7 3,7 -15,6 3,8 9,8 14,0 114,4

Bron: OESO.

1 De ramingen voor België verschillen enigszins van die in tabel 14. Enerzijds zijn zij niet in volledige arbeidsjaren omgerekend, en anderzijds zijn ten
behoeve van de internationale vergelijking andere bronnen gebruikt.
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Geraamd op basis van het criterium van
de loonkosten zoals dat is vastgelegd in de
wet van 6 januari 1989 - namelijk de rela-
tieve ontwikkeling van de loonkosten per
werknemer in vergelijking met de zeven be-
langrijkste handelspartners -, bereikte het
Belgische concurrentievermogen opnieuw het
peil van het referentiejaar 1987. Ten opzichte
van datzelfde jaar bleef ook de gunstige po-
sitie in vergelijking met de vijf belangrijkste
Europese partners behouden.
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4. SYNTHESE VAN DE VERRICHTINGEN VAN DE GROTE BINNENlANDSE
SECTOREN

4.1 ALGEMEEN OVERZICHT

Net als de voorgaande jaren liet het ge-
heel van de grote sectoren van de economie
in 1991 een belangrijk netto financieringsver-
mogen (ten belope van 1,2 pct. van het BNP)
optekenen. De krachtige opleving van de
Duitse vraag, die gepaard ging met een forse
inkrimping van het netto financieringsvermo-
gen van dat land, kwam in belangrijke mate
aan België en de overige EG-landen ten goe-

de. Niettemin bleven deze laatste als geheel
een netto financieringsbehoefte boeken.

De grote tendensen die zich vanaf het
midden van de jaren tachtig in België afte-
kenden, zijn tijdens het verslagjaaronderbro-
ken en zelfs omgeslagen.Zo nam de in pro-
centen van het BNP uitgedrukte netto finan-
cieringsbehoefte van de overheid weer toe
tot in de buurt van het peil van de ja-
ren 1988-1989, terwijl het netto financierings-
vermogen van de particulieren en de vennoot-

(procenten van het BNP)

GRAFIEK 22 - NETTO FINANCIERINGSBEHOEFTE (-) OF -VERMOGEN (+) VAN DE GROTE SECTOREN VAN DE ECONOMIE 1
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-10

-15

-10

-15
1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 r

OverheidGeheel van de drie grote binnenlandse sectoren

Particulieren en vennootschappen

Bron: NIS.

1 Exclusief de kredietverlening en de partietpartes van de overheid en inclusief statistische aanpassingen.
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(procenten van het BNP)

GRAFIEK 23 - SYNTHESE VAN DE VERRICHTINGEN VAN DE PARTICULIEREN EN DE VENNOOTSCHAPPEN 1

PARTICULIEREN
18

... .. .
14 -O. ..

t' ....,'

:

10

6 .-, .... .--..... -._-_ ...... -.

2
1980 1982 1984 1986 1988 1990

- - _. Brutobesparingen

- _.. Bruto kapitaalvorming

Bron: NIS.

1 Exclusief statistische aanpassingen.

schappen - dat, afgezien van de kapitaal-
overdrachten en de statistische aanpassingen,
overeenstemt met het verschil tussen hun bru-
tobesparingen en hun bruto kapitaalvor-
ming - een verbetering te zien gaf. Die ont-
wikkeling kwam volledig voor rekening van de
particulieren: door hun spaarquote te verho-
gen en, voor het eerst sedert 1984, hun be-
stedingen voor woongebouwen terug te
schroeven, kwam hun netto financieringsver-
mogen 1,9 procentpunt van het BNP hoger
uit dan in 1990.

De vennootschappen van hun kant wer-
den tijdens het verslagjaar voor het eerst se-
dert 1984 met een netto financieringsbehoefte
geconfronteerd. Die verslechtering lag in het
verlengde van de in 1987 ingezette daling van
hun netto financieringsvermogen. Die was
aanvankelijk te wijten aan het feit dat de in-
vesteringen van de vennootschappen krachti-

VENNOOTSCHAPPEN
15

..',,',::: ......:......... .. .
................ ,.,':":", ....

..~....'.. ....... -
.'

12
........

9

........
6

-3
1980 1982 1984 1986 1988 1990

- Netto financieringsbehoefte of -vermogen

ger stegen dan hun brutobesparingen. De
jongste twee jaar namen hun brutobesparin-
gen in procenten van het BNP af, maar te-
gelijkertijd bleef hun investeringsquote op een
hoog peil.

4.2 VENNOOTSCHAPPEN EN
PARTICULIEREN

4.21 INKOMENS VAN DE
VENNOOTSCHAPPEN

De conjunctuurvertraging werkte door in
het bruto exploitatieoverschot van de vennoot-
schappen, dat in 1991 met 4,6 pct. bedui-
dend minder is toegenomen dan tijdens de
voorgaande jaren. Die verslechtering was het
resultaat van zowel de tragere groei van de
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(veranderingspercentages La. v. het voorgaande jaar)

:rABEl 16 - INKOMENS VAN DE VENNOOTSCHAPPEN TEGEN WERKELIJKE PRIJZEN

Bruto exploitatieoverschot van de vennootschappen .

Bruto exploitatieoverschot per verkochte eenheid 1 ••••••.•.

Eindverkopen tegen vaste prijzen .

Op de binnenlandse markt 1 ••••••••••••••.•••.•••.•.•

Bij de uitvoer .

Aan andere sectoren uitgekeerd netto-inkomen uit vermogen

Primair bruto-inkomen .

Belastingen .

Beschikbaar inkomen .

Afschrijvingen .

Gereserveerde winsten

1988 1989 1990 1991 r

8,8 4,6

4,7 2,0

4,0 2,6

2,9 1,1

5,0 4,0

31,6 23,0

3,6 -0,4

3,1

3,7 -0,5

5,4 3,8

1,8 -5,6

14,4

6,7

13,0

5,7

7,2 6,9

6,0

7,9

30,7

14,2

2,5

17,3

9,1

28,4

5,2

9,3

22,8

11,2

8,1

12,1

9,8

15,4

Bronnen: NIS, NBB.

1 Exclusief de statistische aanpassingen die voorkomen in de produktie- en de inkomensoptiek van de nationale rekeningen.

winstmarge, die besproken werd in deel 3.3,
als de minder krachtige expansie van de afzet.

Op de binnenlandse markt klommen de
eindverkopen in 1991 met slechts 1,1 pct.
tegen vaste prijzen,. tegen 2,9 pct. in 1990 :
de expansie van de particuliere consumptie
vertoonde immers een sterke vertraging, ter-
wijl de groei van de investeringen, die de
voorgaande drie jaar zeer aanzienlijk was ge-
weest, stilviel. Op de buitenlandse afzetmark-
ten was de verflauwing van de vraag minder
uitgesproken. Alles samen namen de eindver-
kopen met 2,6 pct. toe, tegen 4 pct. in 1990.

Ofschoon het aan andere sectoren uitge-
keerde netto-inkomen uit vermogen iets trager
toenam dan in 1990, zowel wat de betaalde
interesten als de uitgekeerde dividenden be-
treft, handhaafde de groei ervan zich op een
hoog peil. Daardoor zouden zowel het pri-
maire bruto-inkomen van de vennootschappen
als hun beschikbare inkomen in zeer geringe
mate zijn verminderd.

Wat de verschillende componenten van
het beschikbare inkomen van de vennoot-
schappen betreft, zouden de afschrijvingen,
ook al ondergingen ze in 1991 vermoedelijk
enigszins de invloed van de forse groeivertra-

ging van de bedrijfsinvesteringen, er toch nog
merkbaar op vooruit zijn gegaan. Zij worden
immers maar voor een deel door de investe-
ringen van het lopende jaar bepaald, vermits
de afschrijvingen op de hele voorraad vast ka-
pitaal betrekking hebben. De gereserveerde
winsten, de andere component van het be-
schikbare inkomen van de vennootschappen,
zouden aldus, per saldo, met ongeveer
5,6 pct. zijn verminderd.

AI bij al nam in 1991 het aandeel in het
BNP van zowel het primaire bruto-inkomen
als het beschikbare inkomen van de vennoot-
schappen voor het tweede opeenvolgende jaar
af.

4.22 INKOMENS VAN DE
PARTICULIEREN

Het aandeel van het beschikbare inkomen
van de particulieren in het BNP is tijdens het
verslagjaar merkelijk toegenomen, namelijk
van 75,1 tot 76,7 pct. Dit accres was groten-
deels - voor ruim 1 procentpunt - toe te
schrijven aan de teruggang van de per saldo
aan de overheid betaalde lopende overdrach-
ten. Deze herverdeling ten nadele van de
overheid vormde, zoals verder zal blijken,
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TABEL 17 - INKOMENS VAN DE PARTICULIEREN TEGEN WERKELIJKE PRIJZEN 1

Primair bruto-inkomen .

Beschikbaar inkomen .

1988 1989 1990 1991 r

Procenten van her BNP

83,8

75,4

84,3

76,7

83,4

75,8

83,9

75,1

Veranderingspercentages t.o, v. her voorgaande jaar

Primair bruto-inkomen ................................... 4,6 8,3 7,0 5,3

Lonen en salarissen .................................... 3,2 6,1 6,9 4,7

Ondernemersinkomen van zelfstandigen .................. 7,5 11,1 3,3 4,7

Inkomen uit vermogen ................................. 6,6 12,7 9,6 7,2

Lopende overdrachten 2 .................................. 2,7 -1,4 21,9 -9,5

Beschikbaar inkomen ..................................... 4,8 9,4 5,5 7,0

p.m. Tegen vaste prijzen 3 . ............................. 3,3 6,2 2,1 3,7

Bronnen: NIS, NBB.

I Exclusief statistische aanpassingen, die in de volgens de inkomensoptiek opgestelde nationale rekeningen aan de lonen en salarissen en aan het onderne-
mersinkomen van zelfstandigen worden toegerekend.

'1 Het betreft netto-overdrachten, d.w.z. het verschil tussen de gestorte en de ontvangen bedragen.

3 Gedefleerd met de deflator van de particuliere consumptie.

echter hoofdzakelijk de tegenhanger van een
beweging in omgekeerde zin in 1990. Over
de twee jaar samen was de verhoging van het
aandeel van het beschikbare inkomen van de
particulieren in het BNP dan ook vrijwel uit-
sluitend toe te schrijven aan de stijging van
het aandeel van hun primaire bruto-inkomen.

De aangroei van het primaire bruto-inko-
men van de particulieren tegen werkelijke prij-
zen liep weliswaar terug van 7 pct. in 1990
tot 5,3 pct. in 1991, maar kwam daarmee,
net als tijdens het voorgaande jaar, toch boven
het groeitempo van het BNP uit.

Die ontwikkeling weerspiegelde groten-
deels het verloop van de door de bedrijven
betaalde lonen en salarissen. De groeivertra-
ging van de loonsom in de bedrijven
- 4,2 pct., tegen 7,1 pct. in 1990 - was
uitsluitend te wijten aan de inkrimping van
de werkgelegenheid, die, uitgedrukt in volle-
dige arbeidsjaren, 1,6 pct. beliep, tegen een
aanwas met 1,2 pct. in 1990.

In de overheidssector, daarentegen, liep
het stijgingstempo van de salarissen en de
pensioenen op van 6 pct. in 1990 tot 6,9 pct,

dus duidelijk meer dan de nominale BNP-
groei. Deze versnelling is uitsluitend toe te
schrijven aan de verhoging van de gemiddelde
bezoldiging en van het gemiddelde pensioen,
vooralonder invloed van de sociale program-
matie. Deze laatste gaf aanleiding tot een
reële toename met 3,1 pct. van de salarissen
en de pensioenen samen, tegen 2,1 pct. in
1990. De stijging was bijzonder opvallend
voor de gepensioneerden, die uit hoofde van
het perekwatiemechanisme, achterstallen ont-
vingen.

Alles samen genomen, is het accres van
de lonen en salarissen in 1991 vertraagd tot
4,7 pct. Het ondernemersinkomen van zelf-
standigen zou ongeveer even sterk zijn toege-
nomen.

Het inkomen uit vermogen zou in 1991
eveneens een gematigder groei hebben laten
zien. Aan de ene kant werd er nochtans meer
interest verdiend op in franken luidende kas-
bons en obligaties als gevolg van de hogere
rentetarieven die in 1990 voor deze activa
golden. Die aantrekkende rente was er trou-
wens mede de oorzaak van dat de particu-
lieren voor belangrijke bedragen op dergelijke
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. activa hadden ingetekend. Daartegenover
stonden echter twee elementen die de rente-
inkomens uit andere activa hebben gedrukt.
In de eerste plaats waren de aankopen van
kasbons en obligaties in franken in 1990 ge-
paard gegaan met verkopen van buitenlandse
effecten, zodat het bedrag van de door par-
ticulieren in het buitenland geïnde coupons
en dividenden tijdens het verslagjaar nog
slechts een bescheiden stijging zou hebben
vertoond. Ten tweede viel de uitgesproken
voorkeur voor beleggingen op korte termijn,
die aan het begin van 1990 tot uiting was
gekomen en die mede de groei van de in dat
jaar ontvangen interesten verklaart, daarna
weg. In 1991 tekenden de particulieren vooral
in op kasbons en obligaties, die echter pas
vanaf 1992 interesten opleveren. Ten slotte
zouden ook de door Belgische vennootschap-
pen uitgekeerde dividenden in geringere mate
zijn toegenomen dan in 1990.

In 1991 stond het verloop van het be-
schikbare inkomen van de particulieren in
schril contrast met dat van hun primaire
bruto-inkomen. De lopende overdrachten na-
men immers met 9,5 pct. af, vooral ten ge-
volge van de teruglopende netto-overdrachten
aan de overheid. In 1990 hadden die de ex-
pansie van het beschikbare inkomen integen-
deel sterk beperkt. Deze uiteenlopende ont-
wikkeling van de overdrachten in 1990 en in
1991 verklaart, per saldo, de snellere groei
van het beschikbare inkomen tijdens het ver-
slagjaar.

Die respectievelijk op- en neergaande be-
weging van de netto-overdrachten in 1990 en
in 1991 was vooral toe te schrijven aan toe-
vallige factoren die invloed uitoefenden op het
verloop van de door de particulieren betaalde
directe belastingen, alsmede aan een vluggere
toename van de sociale uitkeringen. Zoals in
het deel over de overheidsfinanciën meer in
detail zal worden besproken, stegen de door
de particulieren betaalde directe belastingen
immers duidelijk trager dan in 1990, toen zij
fors waren omhooggegaan. Bovendien lieten,
parallel met de ontwikkeling van lonen en sa-
larissen, ook de sociale-zekerheidsbijdragen
een langzamere opgang zien. De sterke toe-
name van de werkloosheidsuitkeringen, de

koppeling van de pensioenen in de pnve-
sector aan de welvaartsontwikkeling en de ge-
stegen tegemoetkomingen van de ziekte- en
invaliditeitsverzekering deden de groei van de
sociale uitkeringen daarentegen versnellen van
5,3 pct. in 1990 tot 8,8 pct. in 1991.

AI deze factoren samen ondervingen
ruimschoots. de negatieve weerslag van het
conjunctuurverloop op het primaire bruto-
inkomen. Per saldo liep de aangroei van het
beschikbare inkomen op van 5,5 pct. in 1990
tot 7 pct. tijdens het verslagjaar.1n reële ter-
men kwam dit neer op een verhoging van de
koopkracht met 3,7 pct.. waarvan ongeveer
1 procentpunt kan worden toegeschreven aan
het doorschuiven, van 1990 naar 1991, van
terugbetalingen van belastingen die verband
hielden met de verlichting van de fiscale druk
op de inkomens van 1989.

4.23 FINANCIELE REKENING VAN DE
PARTICULIEREN EN DE
VENNOOTSCHAPPEN

Na een inkrimping in 1990, die volgde
op twee jaren van uitzonderlijke groei, heb-
ben de particulieren en de vennootschappen
hun vorming van activa en hun nieuwe finan-
ciële verplichtingen in 1991 opnieuw opge-
voerd. Over de eerste tien maanden steeg de
vorming van financiële activa van fr. 936 mil-
jard in 1990 tot fr. 1.173 miljard tijdens het
verslagjaar, terwijl de passivavorming opliep
van fro492 miljard tot fro 607 miljard. Het
netto financiële overschot van de particulieren
en de vennootschappen liet bijgevolg een toe-
name zien en doorbrak daarmee de tendens
van de voorgaande jaren, zoals reeds uit de
analyse van hun inkomens, overdrachten en
uitgaven is gebleken.

Financiële activa

De beleggingskeuzenvan de particulieren
en de vennootschappen weken tijdens de eer-
ste tien maanden van 1991 relatief weinig af
van die in 1990 en bevestigden derhalve de
tegenover de voorgaande jaren vastgestelde
breuk, ofschoon de substitutie tussen verschil-

55SYNTHESE VAN DE VERRICHTINGEN VAN DE GROTE BINNENLANDSE SECTOREN



ECONOMISCHE EN FINANCIELE ONTWIKKELING

(procenten van het BNP)

GRAFIEK 24 - FINANCIELE REKENING VAN DE PARTICULIEREN EN DE VENNOOTSCHAPPEN
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Bron: NBB.

lende categorieën van financiële activa enigs-
zins verminderde.

Wat de beleggingen in vreemde valuta's
betreft, werd de breuk tegenover de jaren
tachtig aldus bevestigd. In tegenstelling tot
1990 verkochten de particulieren per saldo
weliswaar geen buitenlandse effecten meer,
maar het deel van hun langlopende beleggin-
gen dat naar effecten in vreemde valuta's ging,
was te verwaarlozen, terwijl hun vorming van
deposito's in vreemde valuta's zelfs nog te-
rugliep. De particulieren bleven dus blijk ge-
ven van een uitgesproken voorkeur voor be-
leggingen in Belgische franken.

Ook inzake de looptijd van de beleggin-
gen in franken werd de trendombuiging ten

opzichte van de periode 1986-1989 beves-
tigd : ofschoon de vorming van langlopende
activa lager uitviel dan in 1990, bleef zij be-
duidend omvangrijker dan de vorming van ac-
tiva op korte termijn. Die voorkeur voor activa
op langere termijn was vooral duidelijk in het
eerste kwartaal, toen algemeen een verlaging
van de rentetarieven werd verwacht.

De toename van de vorming van activa
waarvoor de indeling in Belgische franken en
vreemde valuta's niet bekend is of geen zin
heeft, was niet alleen toe te schrijven aan de
directe investeringen in het buitenland, die de
omstreeks het midden van de jaren tachtig op
gang gekomen opwaartse tendens volgden,
maar ook, en vooral, aan het saldo van de
mutaties in de vorderingen en schulden van

56 SYNTHESE VAN DE VERRICHTINGEN VAN DE GROTE BINNENLANDSE SECTOREN



ECONOMISCH~ EN FINANCIELE ONTWIKKELING

(miljarden franken)

TABEL 18 - VORMING VAN FINANCIELE ACTIVA DOOR DE PARTICULIEREN EN DE VENNOOTSCHAPPEN 1

Eerste tien maanden

1988 1989 1990 1990 1991

Activa in franken ............................... 566 770 1.012 741 826

Activa voor ten hoogste een jaar ................ 299 622 359 147 317

waarvan : Kasmiddelen ....................... (71 ) (104) (23) (--'54) (-43)
Gewone spaardeposito's ............. (185) (190) (-258) (-358) (-159)
Overige spaardeposito's 2 ............ (2) (. ..) (53) (28) (94)

Termijndeposito's ................... (31 ) (242) (464) (480) (161 )
Schatkistcertificaten ................. C .. ) (. ..) (...) (...) (167)
Kasbons ........................... (13) (83) (90) (56) (90)

Obligaties, kasbons en deposito's voor
meer dan een jaar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 265 91 672 605 504

Aandelen ..................................... 3 56 -19 -11 6

Activa in vreemde valuta's ....................... 228 352 6 7 85

Activa voor ten hoogste een jaar . . . . . . . . . . . . . . . . 34 109 70 79 60

Obligaties ..................................... 213 166 -45 -46 16

Aandelen ..................................... -19 78 -19 -26 9

Overige activa' ................................. 397 396 50 1884 2624

Totaal .......................................... 1.191 1.518 1.068 9364 1.1734

Bron: NBB.

I Met inbegrip van de via instellingen voor collectieve belegging verworven activa.

2 Spaardeposito's waarop de roerende voorheffing van toepassing is.

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

" Exclusief de netto handelsvorderingen op het buitenland.

de financiële instellingen, dat in 1990 uitzon-
derlijk sterk was geslonken ten gevolge van de
versnelde overmakingen van creditinteresten.

Onder de activa in Belgischefranken ble-
ven de gewone spaardeposito's - waarvan de
opbrengst ten belope van een bepaald bedrag
van roerende voorheffing is vrijgesteld - de
nadelige invloed ondergaan van de scherpe
daling van hun relatieve rendement ten ge-
volge van de verlaging, in maart 1990, van
de roerende voorheffing op rente-inkomens.
Die deposito's liepen tijdens de eerste tien
maanden van het jaar nog met fr. 159 miljard
terug. Niettemin lijkt het overgrote deel van
de portefeuilleherschikkingen in 1990 en in
het eerste kwartaal van 1991 te hebben
plaatsgehad. Tussen eind 1989 en eind okto-
ber 1991 verminderde het uitstaande bedrag

van de gewone spaardeposito's met meer dan
fr. 400 miljard, waarmee hun aandeel in het
totaal van de financiële activa in Belgische
franken (ongerekend de aandelen) terugviel
van 25 tot 17 pct. De reactie was nog heviger
dan in 1980, toen het relatieve rendement
van spaardeposito's nochtans nog meer was
gezakt wegens de verhoging van de lange ren-
te. Hoewel de financiële context sedertdien
ingrijpend is veranderd, en vergelijkingen dus
riskant zijn, hangt die verschillende reactie
wellicht samen met een grotere gevoeligheid
van het publiek voor rendementsverschillen,
die nog werd aangescherpt door de concur-
rentie tussen de financiële instellingen bij het
aantrekken van spaargelden.

De teruggang van de gewone spaardepo-
sito's werd voor meer dan de helft gecom-
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GRAFIEK 25 - BELANGRIJKSTE VASTRENTENDE FINANCIElE ACTIVA IN BElGISCHE FRANKEN VAN DE PARTICULIEREN EN DE
VENNOOTSCHAPPEN
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D Driemaandelijkse veranderingspercentages van de uitstaande bedragen (1). op jaarbasis (linkerschaal)
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I Seizoengezuiverde gegevens.

2 Inclusief de getrouwheidspremie.

J Inclusief de spaardeposito's waarop de roerende voorheffing van toepassing is.
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GRAFIEK 26 - MONETAIRE KASMIDDELEN EN RENTETARIEVEN
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GIJ Monetaire kasmiddelen in procenten van de finale bestedingen van de gezinnen (1): trendafwijking (2) (linkerschaal)

_ Nettorente op gewone termijndeposito's (rechterschaal)

Bron: NBB.

1 Particulière consumptie en investeringen in woongebouwen ; seizoengezuiverde gegevens.

2 De lineaire trend over de periode 1979-1991 komt neer op een vermindering met 0,46 procentpunt per kwartaal.

penseerd door de vorming van spaardeposito's
waarvan de vergoeding te hoog is om vrij-
stelling van roerende voorheffing te genieten.
Tijdens de eerste tien maanden van 1991 be-
reikte de vorming van dergelijke deposito's
fr. 94 miljard, terwijl het uitstaande bedrag
kasbons voor een jaar, die in vergelijking met
gewone spaardeposito's eveneenseen aantrek-
kelijk rendement bieden, met fro 90 miljard
aangroeide.

In het eerste kwartaal van 1990 waren
de opvragingen van gewone spaardeposito's
vergezeld gegaan van een sterke stijging van
de termijndeposito's, die, onder meer gelet
op de omgekeerde rentestructuur en de ver-
wachte hausse van de lange rente, op dat
ogenblik zeer aantrekkelijk waren. Tijdens de
eerste tien maanden van 1991 vertoonden de
termijndeposito's daarentegen een veel zwak-
kere groei. Dat had wellicht te maken met
het ontstaan van een nieuw beleggingsinstru-
ment dat voor het kasbeheer van de onder-
nemingen een valabel alternatief bood voor
grote termijndeposito's: door de hervorming

van de markt voor schatkistcertificaten konden
immers ook de vennootschappen in dergelijke
kortlopende effecten gaan beleggen. Tussen
29 januari en 31 oktober 1991 bereikten de
aankopen van schatkistcertificaten door Belgi-
sche vennootschappen - met inbegrip van
de verzekeringsmaatschappijen - fr. 95 mil-
jard. De aankopen van schatkistcertificaten via
Luxemburgse instellingen voor collectieve be-
legging kunnen bovendien op zowat
fr. 72 miljard worden geraamd.

Beleggingen in obligaties en in kasbons
voor meer dan een jaar bleven in 1991 even-
eens een levendige belangstelling genieten,
maar de uitzonderlijk sterke expansie die deze
beleggingsvormen het jaar voordien hadden
vertoond, werd niet meer geëvenaard. Vanaf
het tweede kwartaal zwakte de portefeuille-
herschikking ten nadele van gewone spaarde-
posito's immers af.

De samenhangtussen het renteverloop en
wijzigingen in de monetaire kasmiddelen is
minder duidelijk. Doorgaans stelt men vast dat
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GRAFIEK 27 - BELANGRIJKSTE VORMEN VAN KREDIETVERSTREKKING DOOR DE BELGISCHE KREDIETINSTELLINGEN AAN
PARTICUliEREN EN VENNOOTSCHAPPEN

HYPOTHECAIRE KREDIETEN

~ Driemaandelijkse verandsnnqspercenteqes van de uitstaande bedragen (1), op jaarbasis (linkerschaal)
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Bronnen: NBB, Belgische Vereniging voor Onroerend Krediet, NMKN.

1 Seizoengezuiverde gegevens.
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TABEL 19 - SCHULDGRAAD VAN DE GEZINNEN: INTERNATIONALE VERGELIJKING

(uitstaande bedragen per einde periode in procenten van het beschikbare inkomen)

Verbruikskredieten Hypothecaire kredieten

1980-1989 1990 1991 r 1980-1989 1990 1991 r

België ............................... 5,8 8,3 8,7 28,2 29,7 29,5

Verenigd Koninkrijk .................. . 10,5 13,9 n. 51,9 76,2 n.

Duitsland ........................... . 14,9 17,1 n. 30,8 34,3 n .

Frankrijk ............................ . 4,9 8,8 n. 29,72 32,6' n.

Nederland ........................... . 5,1 5,0' n. 35,62 37,7 n.

, 1989

2 '1982-1989,

Bronnen: Beschikbaar inkomen van de gezinnen: NBB en OESO. Verbruikskredieten en hypothecaire kredieten: NBB, Central Statistical Office, Deutsche
Bundesbank, INSEE, Conseil National du Crédit, De Nederlandsche Bank.

de neerwaartse trend van de verhouding tus-
sen die kasmiddelen en het transactievolume,
gemeten aan de hand van de finale bestedin-
gen van de gezinnen, wordt versterkt bij een
rentestijging en zwakker of zelfs tegengewerkt
wordt bij een rentedaling. Het verloop van de
geldhoeveelheid tijdens de jongste jaren
spreekt dit patroon evenwel tegen; het ver-
band vervaagde wellicht door het feit dat
steeds meer financiële instellingen op zichtre-
keningen een rente uitkeren die hoger ligt dan
de traditionele 0,50 pct.

Verplichtingen van de particulieren

De totale verplichtingen van de particu-
lieren namen gedurende de eerste tien maan-
den van 1991 met fr. 103 miljard toe, tegen
fr. 115 miljard in de overeenstemmende pe-
riode van 1990. Die vertraging liet zich vooral
bij de hypothecaire kredieten gevoelen.

De vermindering van de nieuwaangegane
hypothecaire verplichtingen was reeds in 1990
begonnen, meer bepaald ten gevolge van de
renteverhogingen. Tijdens de eerste tien
maanden van 1991 steeg het uitstaande be-
drag van de hypothecaire leningen met
fr. 54 miljard, of fr. 11 miljard minder dan het
voorgaande jaar. De bij de belangrijkste finan-
ciële instellingen ingediende aanvragen van
hypothecaire kredieten lieten evenwel alleen
tijdens het eerste kwartaal een daling zien.

De nieuwe verplichtingen in de vorm van
verbruikskredieten - zowel kredieten op af-
betaling als persoonlijke leningen, waarvan
een gedeelte overigens voor beroepsdoelein-
den wordt aangewend - beliepen tijdens de
eerste tien maanden van 1991 fr. 49 miljard,
tegen fr. 50 miljard het jaar voordien. In de
eerste helft van het jaar trad zelfs een daling
op als gevolg van de verminderde aankopen
van nieuwe personenwagens en van de afge-
nomen voorafbetalingen van belastingen door
de zelfstandigen, die ten dele met persoonlijke
leningen worden gefinancierd.

Uit een vergelijking met de buurlanden
blijkt dat de schuldgraad van de Belgischege-
zinnen niet erg hoog is, zeker niet in verge-
lijking met het Verenigd Koninkrijk en Duits-
land. Zowel in België als in het buitenland
gaan achter deze macro-economische groot-
heden nochtans zeer uiteenlopende indivi-
duele gevallen schuil. In dit verband kan wor-
den aangestipt dat tijdens de zomer van 1991
nieuwe wetten op de handelspraktijken en op
het verbruikskrediet werden uitgevaardigd, die
tot doel hebben de consument een betere
bescherming te bieden.

Verplichtingen van de vennootschappen
en de eenmanszaken

De nieuwe verplichtingen van de ven-
nootschappen en de eenmanszaken gingen
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Eerste tien maanden

1990 1991

12 36

-14 -6

130 226
144 110

-14 116

250 249
(15) (36)

(121 ) (146)
(76) (61)
(50) (19)

378 504

(miljarden franken)

TABEL 20 - NIEUWE VERPLICHTINGEN VAN DE VENNOOTSCHAPPEN EN DE EENMANSZAKEN

ECONOMISCHE EN FINANCIELE ONTWIKKELING

1988

Aandelen 1 •••••••••••••••••••••••••••.••••••.•..••••••• 46

Obligaties . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -16

Kredieten 2 ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 310
Investeringskredieten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145
Overige kredieten..................................... 165

Overige 3 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • . . . . • . . . . • • • . . . 186
waarvan: Kredietverlening en participaties van de overheid 4 (35)

Oprichtingen, overnamen en uitbreidingen van
vennootschappen door niet-ingezetenen 5 •••.• (116)

Leningen van verwante buitenlandse bedrijven (40)
Financiële leningen (la)

Totaal 526

1989 1990

90 16

-5 -17

445 233
154 177
291 56

326 298
(28) (20)

(129) (152)
(96) (92)
(48) (14)

857 530

Bron: NBB.

lOpenbare emissies.

2 Verstrekt door ingezeten kredietinstellingen.

3 Verplichtingen tegenover het buitenland (andere dan de openbaar uitgegeven aandelen en de obligaties) en tegenover de overheid.

4 Gegevens van tabel 25, na aftrek van de kredietverlening aan het buitenland en aan de openbare huisvestingsmaatschappijen, die als kredietinstellingen
worden beschouwd.

5 Exclusief transacties i.v.m. openbaar uitgegeven aandelen.

opnieuw stijgen en bereikten tijdens de eerste
tien maanden van 1991 fr. 504 miljard, tegen
fr. 378 miljard in 1990, terwijl zij het voor-
gaande jaar nog een daling te zien hadden
gegeven. Die ommekeer deed zich vooral bij
de kredietverlening op korte termijn voor.

De groei van de investeringskredieten is
tijdens de eerste tien maanden van 1991 wel-
iswaar verlangzaamd, maar bleef toch bedui-
dend krachtiger dan in de eerste helft van de
jaren tachtig. Indien het vermogen van de on-
dernemingen tot autofinanciering niet was af-
genomen, zou de vertraging in het licht van
het investeringsverloop wellicht nog sterker
zijn uitgevallen.

De overige door de Belgische kredietin-
stellingen aan ondernemingen verstrekte kre-
dieten namen tijdens het eerste kwartaal ta-
melijk fors toe: de verwachte rentedaling
werkte toen mogelijk een grotere voorkeur
voor korte-termijnfinanciering in de hand. Na-

dien is die kredietverlening trager gaan groei-
en, zonder dat zich evenwel een even grote
teruggang als tijdens het eerste kwartaal van
1990 voordeed.

De toename van de nieuwe verplichtin-
gen in de vorm van aandelen werd veroor-
zaakt door de uitoefening van door twee grote
ondernemingen uitgegeven warrants, die in
mei en juni hun vervaldag bereikten. Net als
het voorgaande jaar deden de niet-financiële
vennootschappen nettoterugbetalingen van
obligaties.

Het verder oplopen van de participaties
van niet-ingezetenen in Belgische vennoot-
schappen lag in het verlengde van de ont-
wikkeling die zich reeds enkele jaren aftekent.
De nieuwe verplichtingen tegenover het bui-
tenland die de vorm aannemen van door ver-
wante ondernemingen of door financiële in-
stellingen verstrekte leningen, namen daaren-
tegen af.
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4.3 OVERHEIDSFINANCIEN

De analyse van de ontwikkeling van de
overheidsfinanciën wordt soms bemoeilijkt
door problemen van statistische aard, zoals
het gebrek aan voldoend nauwkeurig cijfer-
materiaal van de gemeenschappen en de ge-
westen, bijzonderheden bij de registratie van
de directe belastingen en het ontbreken van
een adequate sectorale indeling met betrek-
king tot de lokale overheid.

4.31 ONTVANGSTEN, UITGAVEN EN
NETTO FINANCIERINGSBEHOEFTE

Ontvangsten

Na gedurende meerdere jaren te zijn ge-
daald, waren de totale overheidsontvangsten
in procenten van het BNP in 1990 met
0,7 procentpunt toegenomen, maar tijdens het
verslagjaar vielen zij opnieuw met ongeveer
0,4 procentpunt terug tot een peil dat bijna
4 punten onder de piekwaarde van 1985 lag.

Die op- en afgaande beweging van de
jongste twee jaar situeerde zich vooral bij de
directe belastingen. De directe belastingenvan
de particulieren, die het jaar voordien fors
waren gestegen,gaven in 1991 nog maar een
geringe toename te zien. Die ontwikkeling was
toe te schrijven aan twee belastingcategorieën.

Enerzijds had de achterstand bij het in-
kohieren van de personenbelasting tot gevolg
dat de terugbetalingen van belastingen die
verband hielden met de verlichting van de
fiscale druk op de particuliere inkomens van
1989, geen uitwerking hadden op de ontvang-
sten van 1990, maar zich pas in 1991 ten
volle lieten gevoelen.

Anderzijds viel in 1991 de opbrengst van
de roerende voorheffing beduidend lager uit
dan in 1990, toen uitzonderlijke factoren een
krachtige toename ervan hadden teweegge-
bracht. De verlaging van het voorheffingstarief,
begin 1990, zette de spaarderser immers toe
aan hun tegoeden snel te beleggen in activa
waarvoor het verlaagde tarief gold. Daartoe
incasseerden zij onder meer gekapitaliseerde
interesten, zodat in 1990 een voorheffing van
25 pct. op gecumuleerde interesten van meer-
dere jaren werd geïnd. Tijdens het verslagjaar
zijn dergelijke portefeuilleherschikkingen en
de daaraan verbonden fiscale meeropbreng-
sten niet meer voorgekomen.

Om het effect van die uitzonderlijke fac-
tor min of meer uit te schakelen, kan de in
1991 geïnde roerende voorheffing op interes-
ten worden vergeleken met de opbrengst er-
van in 1989. Dat levert een daling met
17 pct. op. De mechanische negatieve weer-
slag van de tariefverlaging met 60 pct. werd
bijgevolg grotendeels ongedaan gemaakt door
het positieve effect ervan op de beleggingen
in Belgische franken, die fors toenamen.

TABEL 21 - OVERHEIDSONTVANGSTEN

(procenten van het BNP)

1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 r

Directe belastingen en bijdragen .............. 34,6 34,1 34,0 32,9 31,2 31,6 31,2
Directe belastingen ........................ 19,3 18,7 18,4 17,7 16,3 16,6 16,1
Sociale-zekerheidsbijdragen ................. 15,3 15,4 15,6 15,2 14,8 15,1 15,2

Indirecte belastingen ......................... 12,5 12,0 12,5 12,3 12,3 12,3 12,2

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

Niet-fiscale en niet-parafiscale ontvangsten ...... 1,9 1,6 1,4 1,3 1,4 1,5 1,6

Totale ontvangsten ........................... 49,2 48,0 48,1 46,8 45,1 45,8 45,4

Bronnen: NIS, NBB.
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Bij een nochtans tragere aangroei van de
arbeidsinkomens is de opbrengst van de be-
drijfsvoorheffing ongeveer even sterk gestegen
als in 1990. Dat had onder meer te maken met
het inhalen van een deel van de achterstand bij
de inning van die belastingen en waarschijnlijk
ook met problemen bij de statistische registra-
tie.

Niettegenstaande de belasting op de in-
komens van de particulieren als gevolg van
de wet van 7 december 1988 verminderde,
klommen de door de lokale overheid geïnde
opcentiemen beduidend forser dan de voor-
gaande jaren. Die ontwikkeling vloeit voort uit

ECONOMISCHE EN FINANCIELE ONTWIKKELING

de inhaalbeweging bij de inkohiering van de
personenbelasting en, wat de opcentiemen op
de onroerende voorheffing betreft, voorname-
lijk uit de indexering van de kadastrale inko-
mens.

Aangezien de totale opbrengst van de
roerende voorheffing aan de hand van de be-
schikbare statistische informatie niet over de
vennootschappen en de particulieren kan wor-
den uitgesplitst, kan die opdeling, net als in
de nationale rekeningen, slechts op basis van
een vaste en forfaitaire verdeelsleutel geschie-
den. Als de opbrengst van de voorheffing we-
gens de gedragingenvan de particulieren sterk

(miljarden franken, seizoengezuiverde en afgevlakte maandcijfers)

GRAFIEK 28 - OPBRENGST VAN BTW, ACCIJNZEN EN REGISTRATIERECHTEN
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Bronnen: Minislerie van Financiën, NBB.
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verandert, is die werkwijze echter weinig be-
vredigend. Zij kan dan namelijk een sterk ver-
tekend beeld opleveren van het verloop van
de totale belastingen van de vennootschappen,
waarin de roerende voorheffing immers een
belangrijke plaats inneemt. Bijgevolg dient de
aldus geraamde ontwikkeling van de belastin-
gen der vennootschappen met de nodige om-
zichtigheid te worden geïnterpreteerd.

Ofschoon het rendement van de vennoot-
schapsbelasting in 1991 nog niet met zeker-
heid bekend is, is het toch mogelijk de be-
langrijkste determinanten ervan bloot te leg-
gen. Zo werd de fiscale druk onder meer ver-
licht door de verdere verlaging van het basis-
tarief van 41 tot 39 pct. en door de vervan-
ging van de voor de definitief belaste inkom-
sten geldende aftrekpercentages van 85 en
90 pct. door één enkel percentage van 95 pct.
Deze laatste ingreep vond plaats in het kader
van de omzetting in het Belgische recht, door
de wet van 23 oktober 1991, van de Europese
richtlijn betreffende de fiscale regeling voor
moedermaatschappijen en dochteronderne-
mingen. Beide genoemde wijzigingen gingen
evenwel vergezeld van een aantal maatregelen
die ertoe strekten de belastbare grondslag van
de vennootschappen te verruimen of te con-
solideren. Zo zijn sedert eind juli de op aan-
delen verwezenlijkte minderwaarden krachtens
de vorenvermelde wet niet langer aftrekbaar
en werd de overdracht van verliezen en van
de investeringsaftrek,waarvan het basispercen-
tage overigens werd verlaagd, per belastbaar
tijdperk begrensd. Ook de coördinatiecentra
dienden een aantal fiscale voordelen in te le-
veren. Zo is de fictieve roerende voorheffing
op de inkomsten uit nieuwe financieringen
vanaf eind juli opgeheven; in 1990 was het
tarief van die voorheffing trouwens al verlaagd
en was de mogelijkheid weggevallen om dit
voordeel met een investeringsaftrek te combi-
neren. Vanaf september 1991 werd ook het
werkterrein van de coördinatiecentra beperkt,
in die zin dat het hen verboden is, op straffe
van het verlies van hun fiscale statuut, be-
paalde beleggingen van kasmiddelen te ver-
richten.

In verhouding tot het BNP ondergingen
de indirecte belastingen nauwelijks enige ver-

andering. Enerzijds werden zij beïnvloed door
een nieuwe verhoging van de accijnsrechten,
die evenwel minder uitgesproken was dan de
voorgaande jaren. Anderzijds gingen de BTW-
ontvangsten gebukt onder de conjunctuurver-
zwakking in de woningbouwen het gedrukte
verloop van de particuliere consumptie, in het
bijzonder van duurzame consumptiegoederen
waarop een .hoog BTW-tarief van toepassing
is. In de tweede helft van het jaar ging de
BTW-opbrengst evenwel in de hoogte, met
name onder invloed van een zekere verbete-
ring van het conjuncturele klimaatin de han-
del. Andere factoren die de stijging van de
indirecte belastingen hebben afgeremd, wa-
ren, wat de accijnzen betreft, het stagnerende
brandstofverbruik en het groeiend aandeel van
de minder belaste ongelode benzine en, wat
de registratierechten betreft, het verloop van
de vastgoedtransacties.

Uitgedrukt in procenten van het BNP bIe-
ven de sociale-zekerheidsbijdragen vrijwel on-
gewijzigd; het verloop van het arbeidsinko-
men hield immers nagenoeg gelijke tred met
dat van het BNP, terwijl de parafiscale druk
op dat inkomen niet veranderde.

Uitgaven

Nadat ze sedert 1982 onafgebroken wa-
ren teruggelopen, zijn de primaire uitgaven,
d.w.z. ongerekend de rentelasten, van de ge-
zamenlijke overheid in 1991 met 0,8 procent-
punt van het BNP gestegen, waardoor ze on-
geveer terug op het peil van 1989 uitkwamen.
De toename ervan tegen vaste prijzen, waarbij
als deflator eenvoudigheidshalve het indexcij-
fer van de consumptieprijzen is gebruikt, viel
met 3,5 pct. veel groter uit dan tijdens de
voorgaande jaren. In 1990 bedroeg hun aan-
groei immers 1,1 pct. en over de periode
1985-1989 gemiddeld 0,5 pct.

Behalve de conjunctuurvertraging, die be-
paalde uitgavencategorieën en met name de
werkloosheidsuitgaven deed opveren, hebben
nog een drietal andere factoren tot die uitga-
venaanwas bijgedragen. Ten eerste werd druk
uitgeoefend opdat de salarissec en de pen-
sioenen in de overheidssector" alsmede de
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TABEL 22 - OVERHEIDSUITGAVEN

1991' r
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Procenten van het BNP

Gemiddelde 1990
1985-1989

44,6

15,5

10,3

1,7

3,3

21,9

6,6

5,9

3,2

2,8

1,4

2,1

0,9

10,6

55,2

40,5

13,9

9,2

1,7

2,8

20,4

6,2

5,8

2,7

2,4

1,3

1,7

0,8

10,8

51,3

1,7

1991 r Gemiddelde 1990
1985-1989

41,3

14,1

9,4

1,8

2,8

21,2

6,3

6,2

2,9

10,4

51,7

1,3

Veranderingspercentages tegen
vaste prijzen 1

2,2

0,5

0,4

-0,1

4,8

-0,3

1,4

1,5

2,6

-1,3

-2,0

5,3

-6,6

3,4

1,1

2,0

2,3

2,6

0,7

1,5

2,4

4,8

-0,8

-2,5

-5,7

1,3

-1,0

5,3

1,4

58,0

3,5

2,8

3,0

6,9

-0,2

4,9

3,6

6,3

8,9

-3,5

9,4

-1,0

1,1

6,3 -1,8

Uitgaven exclusief rentelasten 3 •••••.••.••••••••••••••••

Netto-uitgaven voor goederen en diensten .

waarvan: Bezoldigingen .

Pensioenen .

Aankoop van goederen en diensten .

Lopende overdrachten aan particulieren .

waarvan: Pensioenen (excl. overheid) .

Ziekte- en invaliditeitsverzekering .

Werkloosheid .

Subsidies aan bedrijven .

Lopende netto-overdrachten aan het buitenland .

Brutovorming van vast kapitaal .

Netto kapitaaloverdrachten .

Rentelasten .

Totale uitgaven 3 ••••••••••••••••••.••••••••••••••••••••

p.m. Kredietverlening en participaties .

1,4

1,6

0,8

1,4 -14,3

2,2 2,4

9,4

Bronnen: NIS, NBB.

1 Gedefleerd met het indexcijfer van de consumptieprijzen.

2 Voor 1991 werd bij de berekening van de veranderingspercentages tegen vaste prijzen de invloed uitgeschakeld van de integratie van de kas voor
gezondheidszorg van de NMBS in de rekeningen van de sociale zekerheid, en van de interne verschuivingen binnen de sociale zekerheid die voortvloeiden
uit het instellen van een flexibele pensioenleeftijd ; voor de gegevens in procenten van het BNP zijn die correcties echter niet gebeurd. Deze wijzigingen
hebben evenwel geen invloed op het saldo van de gezamenlijke overheid.

) Exclusief kredietverlening en participatles.

werknemerspensioenen, het stijgingstempo van
de bezoldigingen in de particuliere sector zou-
den volgen, dat voortvloeide uit de goede
macro-economische resultaten van de voor-
gaande jaren. Aldus vonden eind 1990 en in
de loop van 1991 herwaarderingen plaats
waartoe eerder was besloten. Ten tweede ste-
gen de uitgaven voor de ziekte- en invalidi-
teitsverzekering nog krachtiger dan de voor-
gaande jaren en ten derde nam ook de Bel-
gische bijdrage aan de financiering van de Eu-
ropese Gemeenschappen fors toe.

De volumegroei van de netto-uitgaven
voor goederen en diensten viel in 1991 nog
groter uit dan het op zichzelf reeds sterk op-
gelopen stijgingstempo van het jaar voordien.
Die versnelling was een gevolg van de inge-
bouwde vertraging bij de indexering van de
bezoldigingen en de pensioenen, van forsere

verhogingen in het kader van de sociale pro-
grammatie - waarvan via het perekwatieme-
chanisme ook de pensioenen in de overheids-
sector profiteerden - alsmede van het inha-
len van bij de perekwatie van 1990 opgelopen
achterstanden.

De lopende overdrachten aan de particu-
lieren zijn in 1991 tegen vaste prijzen met
4,9 pct. verhoogd. Ook voor deze uitgaven-
categorie is dit de grootste vermeerdering se-
dert 1979 : zij overtreft ruimschoots de ge-
middelde groeivoet van de jongste jaren, die
zowat 1,5 pct. beliep. Die ontwikkeling was
aan drie uitgavencategorieën toe te schrijven:
pensioenen, ziekte- en invaliditeitsverzekering
en werkloosheid.

Vooreerst verzwaarde de pensioenlast in
reële termen met 3,6 pct., wat aanzienlijk
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meer was dan de afgelopen jaren. Die groei-
versnelling had twee oorzaken. Enerzijds werd
op 1 januari 1991 de wet van 20 juli 1990
van kracht, die voor loontrekkenden een flexi-
bele pensioenleeftijd tussen 60 en 65 jaar in-
stelde. Mannelijke werknemers van minder
dan 65 jaar worden derhalve niet langer be-
nadeeld als zij vervroegd op pensioen gaan.
Tevens wordt mannelijke invaliden en werklo-
zen tussen 60 en 65 jaar voortaan de keuze
gelaten ofwel hun stelsel te behouden, ofwel
op pensioen te gaan. Anderzijds vergrootte de
pensioenlast doordat de herwaardering met
1 à 3 pct. van de pensioenen in oktober 1990
over een heel jaar speelde en doordat er een
jaar later een tweede verhoging met 2 pct.
plaatsvond.

Het stijgingstempo van de uitgaven voor
ziekte- en invaliditeitsverzekering van zijn
kant, dat tussen 1985 en 1989 gemiddeld
2,6 pct. bedroeg en hoger lag dan dat van de
andere sociale-zekerheidstakken, is in 1991
tot 6,3 pct. opgelopen. Deze zeer hoge groei

kwam bovenop de krachtige opgang die zich
reeds in 1990 had voorgedaan.

In samenhangmet de zwakke conjunctuur
brachten de toename van het aantal uitke-
ringsgerechtigdevolledig werklozen en de ver-
houdingsgewijs nog sterkere expansie van de
tijdelijke werkloosheid een aanzienlijke ver-
meerdering van de werkloosheidsuitgaven te-
weeg. De overige uitgaven van de Rijksdienst
voor Arbeidsvoorziening, die voorheen in
weerwil van de krachtige opleving van de eco-
nomie waren blijven aanzwellen, maakten
daarentegen het voorwerp van verscheidene
besparingsmaatregelenuit en gingen in 1991
dus minder fors omhoog. Het aandeel van de
uitkeringen aan personen die niet onmiddellijk
voor de arbeidsmarkt beschikbaar zijn, name-
lijk de niet-werkzoekende uitkeringsgerechtig-
de werklozen, de bruggepensioneerden en de
personen die een loopbaanonderbreking ge-
nieten, verkleinde daardoor van 44 pct. in
1990 tot 42 pct. in 1991; in 1985 bedroeg
het evenwel slechts 29 pct.

TABEl 23 - « SNEEUWBALEFFECT » VAN DE RENTELASTEN OP DE NETTO OVERHEIDSSCHULD 1

1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 r

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

Nominaal groeitempo van het BNP ........ (b) 6,7 5,8 4,6 6,3 8,8 6,4 4,8

VOORWAARDE 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (a-b) 2,8 4,0 4,2 2,1 -0,2 2,4 3,6

Als het resultaat van voorwaarde 1 positief is, bestaat er gevaar voor het
opduiken van het « sneeuwbaleffect »; om het te vermijden, dient het finan-
ciële saldo exclusief de netto rentelasten van de overheid hoger te liggen dan
de hieronder berekende theoretische waarde.

Financieel saldo 2 exclusief netto rentelasten 3

(procenten van het BNP) :

Theoretische waarde om het
« sneeuwbaleffect» te vermijden 4 ••••••••• (c)

Waargenomen waarde (d)

VOORWAARDE 2 (d-c)

2,8

-2,3

-5,2

4,3

-1,3

2,8

2,6

-0,2

4,2

1,7

-2,5

4,7 2,3

0,8

-1,5

-0,2

0,2

-4,6

2,0

2,2-5,5

Als het resultaat van voorwaarde 2 positief is, treedt er geen « sneeuwbal-
effect» op.

p.m. Verhouding tussen de schuld en het BNP 113,6 117,9 123,9 121,4 121,4 123,9122,2

Bronnen: NIS, NBB.

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

2 Met inbegrip van de kredietverlening en de participaties.

3 Netto betekent na aftrek van de interesten die de overheid uit haar activa verkrijgt.

4 Is gelijk aan de verhouding (a-b)/(1 -t-b). vermenigvuldigd met de verhouding tussen de schuld van het voorgaande jaar en hel BNP.
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De stijging van de lopende netto-over-
drachten aan het buitenland houdt hoofdza-
kelijk verband met de Belgische bijdrage aan
de zogenaamde « vierde middelenbron » van
de Europese Gemeenschappen, die tot doel
heeft het tekort aan traditionele middelen te
ondervangen. Die overdracht was in 1990
zeer beperkt gebleven, maar ging in 1991 om-
hoog doordat de Gemeenschapsuitgaven,
vooral in het vlak van het landbouwbeleid,
fors vermeerderden.

De heel het afgelopen decennium waar-
neembare, neerwaartse tendens van de bru-
tovorming van vast kapitaal in verhouding tot
het BNP is fel afgezwakt.

De verlichting van de rentelasten in ver-
houding tot het BNP vloeide voort uit een
daling van de gemiddelde rente op de kort-
lopende schuld in Belgische franken en, meer
nog, uit een dubbele consolidatiebeweging
van de overheidsschuld. Enerzijds vergrootte
het relatieve aandeel van de langlopende
schuld, terwijl anderzijds de looptijd van
schatkistcertificaten verlengd werd van maxi-
mum 3 maanden vóór de geldmarkthervor-
ming tot drie, zes en twaalf maanden erna.
De weerslag van zo'n verlenging is uiteraard
slechts eenmalig.

Het « sneeuwbaleffect», dat erop neer-
komt dat de rentelasten door hun omvang een
zichzelf voedend accumulatieproces van de
overheidsschuld in procenten van het BNP op
gang brengen, was in 1989 ingedijkt. Na een
stabilisatie van de schuldquote in 1990 heeft

TABEl 24 - NETTO FINANCIERINGSBEHOEFTE VAN DE OVERHEID

(procenten van het BNP)

ECONOMISCHE EN FINANCIELE ONTWIKKELING

het « sneeuwbaleffect» in 1991 echter op-
nieuw de kop opgestoken doordat de con-
junctuur afkoelde en het primaire overschot
kromp. Aan het einde van het jaar was de
verhouding tussen de nettoschuld en het BNP
daarmee opnieuwopgeklommen tot
123,9 pct., even veel als de piekwaarde van
1988. In vier jaar tijd kon het relatieve ge-
wicht van de overheidsschuld dus worden ge-
stabiliseerd, maar van een ombuiging was
vooralsnog geen sprake.

Netto financieringsbehoefte

AI met al vermeerderde de netto finan-
cieringsbehoefte van de gezamenlijke overheid
van 5,5 pct. in 1990 tot 6,3 pct. in 1991,
wat bijna evenveel is als in 1988 en 1989.
Houdt men geen rekening met de rentelasten,
dan liet de overheid weliswaar een financie-
ringsvermogen optekenen, maar de afbrokke-
ling daarvan in 1991 was nog iets uitgespro-
kener dan de verslechtering van de totale net-
to financieringsbehoefte. De onderbreking van
het sedert het begin van de jaren tachtig aan
de gang zijnde saneringsproceskan aan diver-
se factoren worden toegeschreven. Eerder ge-
troffen maatregelen hadden een ongunstige in-
vloed op het ontvangsten- en uitgavenverloop
en bovendien vertoonden sommige uitgaven
reeds de neiging om automatisch toe te ne-
men. Daarnaastsorteerde ook de conjunctuur-
verslapping negatieve effecten, te meer daar
zij onverwacht kwam en derhalve tot geen
compenserende budgettaire maatregelen aan-
leiding heeft gegeven.

1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 r

Netto financieringsvermogen 1 exclusief rentelasten 1,7 2,1 3,3 3,5 4,0 5,3 4,1

Rentelasten ................................. 10,7 11,2 10,6 10,2 10,4 10,8 10,4

Netto financieringsbehoefte 1 .................. -8,9 -9,2 -7,3 -6,6 -6,5 -5,5 -6,3

p.m. Kredietverlening en participaties . . . . . . . . . . 2,5 2,0 2,0 1,2 0,8 1,3 1,4

Bronnen: NIS, NBB.

I Exclusief kredietverlening en participaties.
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"internationale vergelijking maar tijdens de jongste jaren is het verschil
nagenoeg gehalveerd: het slonk van ruim
7,5 procentpunten gedurende de eerste helft
van de jaren tachtig tot zowat 3,7 punten in
1991. Die ontwikkeling kan grotendeels wor-
den verklaard door het feit dat de ontvangsten

In België liggen de overheidsontvangsten
in procenten van het BNP weliswaar hoger
dan in het geheel van de overige EG-landen,

(procenten van het BNP)

GRAFIEK 29 - OVERHEIDSFINANCIEN : INTERNATIONALE VERGELIJKING
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in België in 1985 een piekwaarde van
49,4 pct. van het BNP bereikten en vervolgens
afnamen tot ongeveer 45,4 pct. in 1991, ter-
wijl de ontvangsten in de overige landen se-
dert 1983 vrij stabiel zijn gebleven.

Dat teruglopende ecart weerspiegelt voor-
al het naar elkaar toegroeien van de druk van
de directe belastingen en van de sociale-
zekerheidsbijdragen, die ten behoeve van de
vergelijking zijn samengenomen teneinde het
effect van de van land tot land verschillende
financieringsstelsels van de sociale zekerheid
uit te schakelen. Terwijl België, wat betreft
het geheel gevormd door de personenbelasting
en de sociale-zekerheidsbijdragen, samen met
Denemarken en Nederland een koppositie in-
neemt, ligt de opbrengst van de vennoot-
schapsbelasting er daarentegen sedert enkele
jaren lichtjes onder het Europese gemiddelde.

Het verloop van de indirecte belastingen
werkte de verkleining van het ecart tussen de
in België geïnde ontvangsten en het Gemeen-
schapsgemiddelde eveneens in de hand. De
in procenten van het BNP uitgedrukte indi-
recte belastingen, die zich tijdens de jaren
tachtig in België steeds onder het gemiddelde
van de overige landen bevonden, zijn na 1983
zelfs nog wat teruggelopen, terwijl ze elders
juist iets toenamen. De oorzaak van die lagere
indirecte belastingdruk - alleen in Spanje is
hij nog geringer - ligt uitsluitend bij de ac-
cijnsrechten, meer bepaald de accijnzen op
minerale oliën. België is een van de weinige
landen waar geen accijnzen op stookolie wor-
den geheven en terzelfder tijd liggen de ac-
cijnsrechten op de overige brandstoffen er la-
ger dan gemiddeld in de overige EG-landen
het geval is.

In het buitenland zijn de uitgaven exclu-
sief de rentelasten gestabiliseerd, maar in Bel-
gië zijn als gevolg van de geleverde sanerings-
inspanningen zowel de lopende uitgaven ex-
clusief de rentelasten als de kapitaaluitgaven
vanaf het begin van de jaren tachtig afgeno-
men. Voor het geheel van die overheidsuitga-
ven is het verschil zodoende vrijwel verdwe-
nen : de lopende uitgaven lagen in België in
1991 weliswaar nog bijna 2 procentpunten
boven het Europese gemiddelde, maar de ka-
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pitaaluitgaven kwamen eveneenszowat 2 pro-
centpunten lager uit dan het gemiddelde.

Tijdens het verslagjaar is het overschot ex-
clusief de rentelasten in België met 1,2 pro-
centpunt geslonken, tegen een daling met am-
per 0,2 punt in het buitenland. Niettemin is
het Belgischesurplus één van de grootste bin-
nen de EG gebleven. In weerwil van het gun-
stigere verloop van de rentelasten ging de net-
to financieringsbehoefte er in België met
0,8 procentpunt op achteruit, tegen 0,4 punt
voor het geheel van de overige landen van
de Gemeenschap. Deze uiteenlopende ont-
wikkeling is des te markanter als men in aan-
merking neemt dat in 1991 alleen de netto
te financieren saldo's van het Verenigd Ko-
ninkrijk, Duitsland en Ierland erop achteruit-
gingen, terwijl alle overige landen erin slaag-
den hun overheidstekort te stabiliseren of zelfs
terug te dringen. Terwijl het Belgische tekort
zich in 1990 op een vergelijkbaar peil bevond
als in Nederland en Portugal, is het daar we-
gens de recente ontwikkelingen in 1991 bo-
venuit gestegen; alleen Italië en Griekenland
boekten nog grotere tekorten dan België.

4.32 FINANCIELE REKENINGEN

Netto te financieren saldo per subsector

Het netto te financieren saldo van de
Schatkist dat betrekking heeft op de transac-
ties van de nationale overheid, bedroeg in
1991 fro 368 miljard, een bedrag dat van de-
zelfde orde van grootte was als het jaar voor-
dien en de vooropgestelde begrotingsdoelstel-
ling met zowat fr. 20 miljard overschreed.

De netto financieringsbehoefte van de ge-
meenschappen en de gewesten die sedert
1 januari 1991 over een autonome thesaurie
beschikken - met andere woorden exclusief
de Duitstalige gemeenschap - bedroeg in
1991 naar raming fr. 35 miljard, of fro 30 mil-
jard minder dan het voorziene begrotingste-
kort. Dat verschil is onder meer toe te schrij-
ven aan het feit dat de Schatkist, na het af-
sluiten van de rekeningen, middelen aan de
gemeenschappen en de gewesten overmaakte
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. TABEL 25 - NETTO FINANCIEEL TEKORT (-) OF OVERSCHOT VAN DE DIVERSESUBSECTORENVAN DE OVERHEID

(miljarden franken)

1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 r Eerste tien maanden

1990 1991"
--- --- --- --- --- --- --- ------

1. Nationale overheid, gemeenschappen
en gewesten 1 ...................... -613 -605 -530 -498 -483 -508 -494 -509 -541
1.1 Netto te financieren saldo van de

Schatkist ....................... -571 -556 -430 -434 -397 -394 -367 -399 -413
1.11 nationaal ................. -552 -552 -451 -416 -442 -366 -368 -353 -414
1.12 gemeenschappen en gewes-

ten t/m 19902 ............ -19 -3 21 -18 45 -28 -47

1.2 Netto te fi nancieren saldo van de
gemeenschappen en de gewesten
vanaf 1991 2 ................... -35 -46

1.3 Overige ' ...................... -41 -49 -100 -64 -86 -114 -92 -110 -82

2. Lokale overheid .................... -10 -15 -2 -6 -34 -15 -38 -8 -23

3. Sociale zekerheid 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . 49 31 21 16 47 39 -16 33 -17

4. Kredietverlening en participaties ...... 118 101 107 69 52 85 96 76 85

5. Totaal netto fi nancieel tekort
(1+2+3+4) ...................... -456 -488 -404 -419 -418 -399 -452 -408 -496

6. Statistische afwijking ............... . 29 23 18 45 21 41 21 n. n .

7. Netto financieringsbehoefte (5+6)5 ... -427 -465 -386 -374 -397 -358 -431 n. n.

Bronnen: Ministerie van Financiën, NBB.

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

2 Tot eind 1990 verzorgde de Schatkist het thesauriebeheer van de gemeenschappen en de gewesten, zodat hun financiële saldo (rubriek 1.12) deel uitmaakte
van het totale netto te financieren saldo van de Schatkist. Sedert begin 1991 is dit niet meer het geval, aangezien die entiteiten, op de Duitstalige
gemeenschap na, sindsdien over een autonome thesaurie beschikken; hun netto te financleren saldo wordt daarom in rubriek 1.2 vermeld.

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

4 De sociale-zekerheidsgegevens slaan op dezelfde instellingen als in de nationale rekeningen en houden, net als deze laatste, rekening met de verschuldigde
sociale-zekerheidsbijdragen en niet met die welke effectief werden gestort.

5 De netto financieringsbehoefte verschilt van het totale netto financiële tekort, wat met name het gevolg is van verschillen in de optekeningsdata van de
verrichtingen naar gelang van de twee invalshoeken. Ook onvolkomenheden in de registratie van de gegevens geven aanleiding tot verschillen.

6 Het gaat om aan de hand van nog onvolledige inlichtingen berekende, voorlopige gegevens, die derhalve met de nodige omzichtigheid moeten worden
geïnterpreteerd.

die deze voorheen bij de Schatkist aanhielden,
alsmede aan de achterstand bij de kasuitgaven
en aan het feit dat sommige begrotingskredie-
ten niet werden aangesproken.

Daarnaast financieren zowel de nationale
overheid als de gemeenschappen en de ge-
westen aanzienlijke bedragen buiten begro-
ting. Die bedragen zijn opgetekend in de ru-
briek « overige», die in 1991 een deficit van
fr. 92 miljard liet zien. De daling van dit te-
kort met fro 22 miljard ten opzichte van het
voorgaande jaar had te maken met het stop-
zetten van de uitgifte van regularisatieleningen
en met de terugval van de tegemoetkomingen
van de overheid in de lasten van het verleden
van de openbare huisvestingsmaatschappijen.

Daartegenover stonden echter nieuwe, zij het
minder belangrijke, debudgetteringen, die on-
der meer verband hielden met financierings-
operaties ten voordele van Sabena.

AI bij al is het negatieve saldo van de
nationale overheid, de gemeenschappenen de
gewesten samen met zowat fr. 14 miljard af-
genomen.

Bij de overige subsectoren werd daaren-
tegen een verslechtering van het financiële sal-
do waargenomen.

Zo zou het deficit van de lokale overheid
zijn aangegroeid van fr. 15 miljard in 1990 tot
fro 38 miljard in het verslagjaar Eens te meer
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moet deze ontwikkeling op rekening worden
gebracht van verschuivingen in de tijd van de
doorstortingen door de nationale overheid van
voor rekening van de lokale overheid geïnde
belastingen: in 1990 had de lokale overheid
voor fr. 12 miljard achterstallen ontvangen,
terwijl in 1991 een achterstand van vergelijk-
bare omvang ontstond. Worden dergelijke toe-
vallige bewegingen buiten beschouwing gela-
ten, dan was het tekort van dezelfde orde van
grootte als de twee voorgaande jaren. Het uit-
gavenaccresin 1991 werd immers opgevangen
door de verhoogde opbrengst van de opcen-
tiemen, waarover in dee14.31 werd gehan-
deld.

De sector van de sociale zekerheid liet
voor het eerst sedert vele jaren een negatief
financieel saldo optekenen; dat kon groten-
deels door intering op de reserves worden
gefinancierd. Die achteruitgang in 1991 met
zowat fro 55 miljard kwam voor ongeveer de
helft aan de nationale overheid ten goede:
de staatsbijdrage aan het sociale-zekerheids-
stelselwerd immers teruggeschroefd, terwijl de
integratie van de ziekteverzekering van de
NMBS in het algemene stelsel aanleiding gaf
tot een verschuiving tussen beide subsectoren.
Een andere, meer fundamentele oorzaak ligt
in het feit dat het groeitempo van de sociale-
zekerheidsbijdragen beduidend trager uitviel
dan dat van de uitgaven. Dat hield ten dele
verband met de conjunctuurverzwakking die
de sociale-zekerheidsbijdragen drukte en de
werkloosheidsuitgaven aandikte; terzelfder tijd
gingen echter ook de uitgaven voor gezond-
heidszorg en pensioenen sneller stijgen.

Gelet op de somsomvangrijke verschuivin-
gen die zich tussen de verschillende subsecto-
ren van de overheid kunnen voordoen, en zich
ook effectief voordeden, en die onder meer te
maken hebben met de doorstorting van aan-
vullende belastingen door de Staat aan de
lokale overheid, met de staatsbijdrage aan
het sociale-zekerheidsstelselen met de finan-
ciering buiten begroting van sommige over-
heidsuitgaven, moet voor een correcte beoor-
deling van het verloop van de toestand van
de overheidsfinanciën de aandacht worden
toegespitst op het saldo van de gezamenlijke
overheid.

ECONOMISCHE EN FINANCIELE ONTWIKKELING

Dat gezamenlijke saldo - na aftrek van
de kredietverlening en de participaties, die,
net als in andere landen het geval is, als nieu-
we financiële activa worden opgevat - klom
van fr. 399 miljard in 1990 tot fro452 miljard
in 1991.

Financieringsstructuur

Tijdens de eerste tien maanden van het
verslagjaar - de meest recente periode waar-
voor men over gegevensbetreffende de finan-
cieringsstructuur van de overheid beschikt -
viel het gezamenlijke tekort fr. 88 miljard ho-
ger uit dan het voorgaande jaar.

In 1991 hebben zich twee wijzigingen in
het thesauriebeheer van de overheid voorge-
daan die verklaren waarom zowel de nieuwe
verplichtingen als de vorming van financiële
activa aanmerkelijk hoger lagen dan in 1990.

Enerzijds kan de Schatkist sedert de op
29 januari 1991 doorgevoerde hervorming van
de geldmarkt en van het monetaire-beleidsin-
strumentarium voortaan, in het kader van een
moderner schuldbeheer, haar middelenover-
schot op de geldmarkt uitzetten. Zo vormde
de Schatkist in 1991 voor fr. 77 miljard aan
activa. Anderzijds verrichtten de gemeen-
schappen en de gewesten - die sedert begin
dit jaar hun respectieve thesaurieën autonoom
beheren - tijdelijke beleggingen.

De financiering op meer dan een jaar in
Belgische franken bereikte het bijzonder hoge
peil van fr.SSS miljard, wat vooral toe te
schrijven was aan het succes van de uitgiften
van lineaire obligaties. Overeenkomstig de
door de Schatkist nagestreefde doelstellingen,
groeide het aandeel van de geconsolideerde
schuld derhalve opnieuwaan.

Vooruitlopend op de verplichtingen waar-
mee de totstandkoming van de EMU gepaard
gaat, werd de monetaire hervorming van ja-
nuari 1991 aangegrepen om de nog uitstaan-
de vorderingen van de Bank op de Staat vol-
ledig aan te zuiveren; sedertdien bestaat nog
alleen een tot fr. 15 miljard beperkte, speciale
kasfaciliteit, die gemiddeld voor slechts
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. fr. 1,8 miljard werd aangesproken. Eind de-
cember was het beroep erop zelfs zo goed
als verwaarloosbaar.

De schuld in vreemde valuta's kon voor
het tweede opeenvolgende jaar worden terug-
geschroefd.

TABEL 26 - NIEUWE VERPLICHTINGEN EN VORMING VAN FINANCIELE ACTIVA DOOR DE OVERHEID

(miljarden (ranken)

Nieuwe verplichtingen Vorming Saldo'
van waarvan

financiële kortlopende
In In Belgische franken Eindtotaal activa in beleggingen

vreemde Belgische van de
valuta's franken 2 SchatkistBij de Overige Totaal

NBB'

Voor l'en Voor
hoogste meer dan waarvan
1 jaar 1 jaar lineaire

obligaties
(el e=Ïb} (fI~ (i)~

(a) (b) (c) (d) (d') +(c)+(d) (a)+(e) (g) (h) (fI-(g)

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

1985 ... - .............. 35 -18 53 563 (-) 598 633 177 (-) 456

1986 .................. 62 27 294 226 (-) 548 610 122 (-) 488

1987 ...... - ........... 32 -82 219 383 (-) 520 552 148 (-) 404

1988 · . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 -21 33 500 (-) 512 532 113 (-) 419

1989 · . . . . . . . . . . . . . . . . . 69 -40 274 205 (82) 439 508 90 (-) 418

1990 · . . . . . . . . . . . . . . . . . -22 -30 138 448 (273) 556 534 135 (-) 399

Eerste tien maanden

1990 ................ -46 -46 252 353 (188) 559 513 106 (-) 408

1991 ................ -13 -108 246 555 (887) 693 680 184 (77) 496

Bron: NBB.

1 Veranderingen van het uitstaande bedrag schatkistcertificaten dat het Rentenfonds via de bijzondere bijstand van de Nationale Bank van België financiert,
van de portefeuille Belgische overheidseffecten van de Bank en van de geconsolideerde vordering van de Bank op de Staat. In 1991 werden al deze
kredieten volledig terugbetaald. Vanaf dit jaar kan de Staat nog uitsluitend een beroep doen op de voorschotten die de Bank toekent in het kader van
een tot fr. 15 miljard beperkte speciale kasfaciliteit.

2 Met inbegrip van de kredietverlening en de participaties.

3 Deze kolom stemt overeen met het netto financiële tekort van de overheid (zie lijn 5 van tabel 25), met tegengesteld teken.
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·s. BETALINGSBALANS VAN DE BLEU EN VALUTAMARKT

5.1 SYNTHESE

Het overschot op de lopende rekening
van de betalingsbalans van de BLEU bedroeg
in 1991 op transactiebasis naar raming
fr. 140 miljard of 1,9 pct. van het BNP, tegen
fr. 120 miljard het jaar voordien. Niettegen-
staande zich in de meeste andere industrie-
landen een scherpere conjunctuurvertraging
aftekende, hield het handelsoverschot behoor-
lijk stand, meer bepaald dank zij de steun die
het ondervond van de vraag vanuit Duitsland.
Bovendien ging het overschot in het diensten-
verkeer, en dan vooral het netto-inkomen uit
beleggingen en investeringen van ingezetenen,
er nog op vooruit.

Het kapitaalverkeer vervolgde de in 1990
ingezette tendens. In de eerste helft van dat
jaar hadden de autoriteiten een aantal be-
leidsmaatregelen genomen, zoals de verlaging
van de roerende voorheffing op rente-inko-

TABEL 27 - BETALINGSBALANS VAN DE BLEU

(saldo's in miljarden franken)

mens en de koppeling van de koers van de
frank aan die van de ankermunten van het
EMS, die tot een ommekeer in het saldo van
het effectenverkeer hadden geleid. Tijdens het
verslagjaar bleven die maatregelen het beleg-
gingsgedrag van de ingezetenen beïnvloeden,
ook al gaven ze, in tegenstelling tot het voor-
gaande jaar, geen aanleiding meer tot een net-
toterugvloeiing van kapitaal als gevolg van por-
tefeuilleherschikkingen. Doordat evenwel de
netto-aankopen van Belgischeen Luxemburgse
effecten door niet-ingezetenen aanzienlijk toe-
namen, is het overschot in het effectenverkeer
van dezelfde orde van grootte gebleven als in
1990. Die nieuwe belangstelling van buiten-
landse beleggers voor in franken luidende ef-
fecten getuigt van hun grotere vertrouwen in
de Belgischefrank en hangt tevens samen met
de voortgezette hervorming van de financiële
markten in België, waardoor onder meer de
liquiditeit van beleggingen in lineaire obliga-
ties werd verhoogd.

Lopend verkeer 140

waarvan goederen 110

Kapitaalverkeer 1 ••••••.••••••••••••••••••••••• -167

waarvan: Handelskredieten 8
Overwegend kortlopend kapitaalverkeer 14
Effectenverkeer - 206

Vergissingen en weglatingen 2 ••••.•••••••••••••• - 26

Balans van de officiële betalingen - 54

Deviezentransacties van de overheid 3 - 73

Mutatie van de goud- en deviezenreserves 4 19

Op transacnebasis Op kasbasis

Eerste tien maanden

1989 1990 1991 r 1989 1990 1990 1991

120

91

140

80

147 152 128 133

118 124 110 89

-175 -58 -9 -120

14 -146 -141 -176
-206 64 72 71

-26 -55 • -54 3

-54 39 65 16

-73 23 50 7

19 17 15 9

-25

33
-146

64

-55

-95

24
-212

59

-15

39

23

17

29

7

23

Bron: NBB.

1 Teken - : kapitaaluitvoer.

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

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

4 Teken - : vermindering van de reserves.
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(miljarden franken)

GRAFIEK 30 - BETALINGSBALANS VAN DE BLEU: SALDO'S PER CATEGORIE VAN TRANSACTIES

200 200

-300
1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 r

-300

- Lopend verkeer

- Overwegend langlopend kapitaalverkeer

- Overwegend kortlopend kapitaalverkeer exclusief officiële betalingen

Bron: NBB.

Bij een aanhoudend groot surplus op de
lopende rekening en de sedert 1990 opgete-
kende overschotten in het overwegend lang-
lopende kapitaalverkeer, kon de druk worden
gelicht die op de Belgische korte rente woog.
De vernauwing en later zelfs verdwijning van
het rente-ecart tussen België en Duitsland ging
evenwel gepaard met een omslag in het over-
wegend kortlopende kapitaalverkeer, waarvan
het tekort grotendeels de eerder vermelde
overschotten opslorpte. Een en ander verklaart
het bescheiden surplus op de balans van de
officiële betalingen, dat over het hele jaar
fro 29 miljard bedroeg, ietwat minder dan in
1990. Net als in 1990 is dat batige saldo ten
dele aangewend om voorheen door de over-
heid aangeganedeviezenleningen terug te be-
talen. Per saldo gaven de goud- en deviezen-

reserves van de Bank een stijging met
fro 23 miljard te zien, waarvan fro 13 miljard
betrekking had op de vorming van een tegoed
bij het EFMS naar aanleiding van steuninter-
venties ten behoeve van een EMS-munt die
zijn limietkoers ten opzichte van de frank had
bereikt.

5.2 LOPEND VERKEER

Over de eerste tien maanden van 1991
vertoonde het lopende verkeer op kasbasis
een overschot van fro 133 miljard of fro 5 mil-
jard meer dan in 1990. Die verbetering ma-
nifesteerde zich in zowel een kleiner tekort
bij de overdrachten als een groter overschot
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in het dienstenverkeer. Het surplus in het goe-
derenverkeer nam daarentegen met fr. 21 mil-.
jard af.

5.21 GOEDERENVERKEER

De inkrimping van het overschot in het
goederenverkeer was hoofdzakelijk aan de ar-
bitrageverrichtingen op goederen te wijten.
Het surplus bij deze verrichtingen, dat in prin-
cipe overeenstemt met de winsten die inge-
zeten handelaars behalen uit hun aan- en ver-
kopen van goederen in het buitenland, is in
de eerste tien maanden van 1991 met
fr. 22 miljard geslonken. Die vermindering,
die in de balans op transactiebasis maar ge-
deeltelijk tot uiting komt, hield verband met
de gewijzigde betalingsstromen tussen ven-
nootschappen van een enkele groep.

Het overschot resulterend uit in- en uit-
voer en loonwerk daarentegen, is tijdens de
eerste tien maanden van 1991 op kasbasis
met fr. 2 miljard toegenomen. Over het gehele
jaar en op transactiebasiszou dit accres groter
zijn geweest.

Die verbetering vloeide niet voort uit de
transacties die verband houden met het door
de douane geregistreerde goederenverkeer,
dat immers een geringer surplus vertoonde
dan in 1990, maar was het gevolg van het

TABEL 2B - GOEDERENVERKEER

(saldo's in miljarden (ranken)

overschot op andere goederentransacties, zo-
als onder meer sommige verrichtingen die met
bankbiljetten worden vereffend.

Een uitsplitsing van de totale waarde van
het goederenverkeer naar een prijs- en een
volumecomponent is echter alleen mogelijk
voor de eerste categorie goederen. Over het
hele jaar beschouwd, zou aldus een ruilvoet-
verlies van zowat 0,3 pct. en een verslechte-
ring van de dekkingsgraad van het invoervo-
lume door het uitvoervolume met 0,2 pct. zijn
opgetekend.

Ontwikkelingen in de volumesfeer

De specialisatie van de BLEU in de han-
del met de omliggende landen en in het bij-
zonder met Duitsland, verklaart waarom onze
afzetmarkten in 1991 sneller groeiden dan de
wereldhandel, die er met slechts 3,3 pct. op
vooruitging. De Duitse eenmaking had immers
een stimulerende invloed op de buitenlandse
vraag, niet alleen rechtstreeks maar ook via
Nederland, dat economisch het sterkst bij
Duitsland aanleunt. Bovendien werd de BLEU
slechts matig getroffen door de activiteitsver-
zwakking in de Angelsaksischeen de Oosteu-
ropese landen, omdat de meeste van die lan-
den slechts een relatief gering aandeel hebben
in de uitvoer van de BLEU. Enkel de recessie
in het Verenigd Koninkrijk, dat voor de BLEU

Goederenverkeer .

Uitvoer en invoer .
waarvan Duitsland 00 ••••••••••••••••••••••••••••••

Loonwerk .
waarvan Duitsland 00 ••••••••••••••••••••••••••••••

Arbitrage

Op trensactiebasis Op kasbasis

Eerste tien maanden

1989 1990 1990 1991

110

27
-77

65
48

18

110

19
-33

54
44
36

89
15
10

60
46
14

91

-11

-46
66
54

36

Bron: NBB.
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(veranderingspercentages)

GRAFIEK 31 - DETERMINANTEN VAN HET VERLOOP VAN HET EXPORTVOLUME VAN DE BLEU IN 1991

EFFECT VAN DE GEOGRAFISCHE
STRUCTUUR VAN DE BLEU-UITVOER (1)

VERLOOP VAN HET MARKTAANDEEL BIJ DE UITVOER
VAN DE BLEU EN VAN DE VIJF BELANGRIJKSTE
EUROPESE HANDELSPARTNERS

Totaal effect

Marktaandeel van de BLEU

Groei van de afzetmarkten

Waarvan bijdrage van: Effectieve uitvoergroei

Marktaandelen

Duitsland
Marktaandelen van de partners

Nederland

Verenigd Koninkrijk

Overige EG-landen

Overige Angelsaksische
landen (2)

Rest van de wereld

-1 o 2

Gemiddelde voor
de vijf partners

Duitsland

Nederland

Frankrijk

Italië

Verenigd Koninkrijk

-6 3 - 6-3 o

Bronnen: OESO, NBB.

1 Som van de verschillen in groei tussen de invoer door de handelspartners van de BLEU en de wereldhandel, gewogen met het verschil tussen hun aandeel
in de Bl.Elj-uitvoer en in de werelduitvoer.

2 Verenigde Staten, Canada, Australië, Nieuw-Zeeland.

een betrekkelijk belangrijke afzetmarkt vormt,
drukte op de ontwikkeling van onze export-
markten.

Net als voor andere landen met een oude
industriële traditie het geval is, neemt het ge-
wicht van de BLEU in de wereldhandel trend-
matig af ten voordele van de dynamische Azi-
atische volkshuishoudingen. Vergeleken met
het gemiddelde van onze vijf belangrijkste Eu-
ropese handelspartners is dit verlies aan
marktaandelen in 1991 nochtans beperkt ge-
bleven.

De heroriëntering van de Duitse econo-
mie naar de binnenlandse markt toe is wel-
licht de reden waarom Duitsland bij de uit-
voer zoveel marktaandelen verloor. Dit verlies
is evenwel niet geheel aan de overige EG-
landen ten goede gekomen. De in vergelijking

met andere Europese landen behoorlijke uit-
voerprestaties van de BLEU houden allicht
verband met het feit dat het concurrentiever-
mogen, met name in het vlak van de loon-
kosten, de jongste jaren werd gehandhaafd.
Het effect van de produktenstructuur van de
BLEU-uitvoer, ten slotte, zou in 1991 zo goed
als neutraal zijn geweest. De eonjunctuurver-
traging drukte weliswaar de uitvoer van staal
en diamanten - twee goederencategorieën
waarin de BLEU gespecialiseerd is -, maar
daar stond tegenover dat, gelet op het relatief
geringe aandeel van machines in onze export,
de BLEU minder dan andere landen werd ge-
troffen door de zwakke vraag naar investe-
ringsgoederen.

Bij een verzwakkende finale vraag is de
volumegroei van de invoer teruggelopen van
5,2 pct. in 1990 tot 3,3 pct. in 1991. De
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vertraging was het meest uitgesproken voor
chemische produkten, ijzer, staal en non-ferro-
metalen, wegens het conjunctuurgevoelige ka-
rakter van de produktiesectoren waar die pro-
dukten worden verwerkt.

Prijsontwikkelingen

Over de eerste tien maanden van 1991
leed de BLEU een ruilvoetverlies van 0,8 pct.
Door het geleidelijk uitdoven van het effect

. van de tijdelijke prijsverhoging voor energie-
produkten in het vierde kwartaal van 1990

en aan het begin van 1991, zou de ruilvoet-
verslechtering over het hele jaar evenwel tot
ongeveer 0,3 pct. beperkt zijn gebleven.

De in franken uitgedrukte uitvoerprijzen
liepen zowelover de eerste tien maanden van
1991 als - naar raming - over het jaar in
zijn geheel met zowat 0,9 pct. terug. Die
prijsdalingen betroffen vooral halffabrikaten,
zoals staalprodukten en non-ferrometalen.

De teruggang van de invoerprijzen van
niet-energetische produkten tijdens de tweede
helft van 1989 en in 1990, heeft zich in 1991

GRAFIEK 32 - EENHEIDSWAARDEN VAN DE BELANGRIJKSTE CATEGORIEEN VAN IN· EN UITVOERPRODUKTEN

(glijdende driemaands gemiddelden van de indexcijfers in franken, 1988 ~ 100)
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150 150

140 140

130 130

120 120

110 110
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90 90
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PRODUKTEN VAN DE VERWERKENDE NIJVERHEID,
EXCLUSIEF DIAMANT
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Oron: NOB.
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niet voortgezet. Toch bleven ze gemiddeld on-
der het peil van 1990. De energieprijzen be-
reikten in 1991 snel een stabiel peil, dat wel-
iswaar iets hoger lag dan in de eerste helft
van 1990, maar tegelijkertijd ook veel lager
dan tijdens de Golfcrisis. Ofschoon ze over
de eerste tien maanden van 1991 gemiddeld
dus nog bijna 5 pct. hoger lagen dan een jaar
eerder, zouden zij ·over het hele jaar be-
schouwd maar weinig veranderd zijn ten op-
zichte van 1990. De prijzen van alle inge-
voerde goederen samen zouden in 1991 met
0,6 pct. zijn gedaald.

5.22 DIENSTENVERKEER

De nettobijdrage van het internationale
dienstenverkeer aan het nationale produkt is
in de loop van de jaren tachtig gaandeweg
belangrijker geworden. Het ·surplus in het
dienstenverkeer vormt evenwel het saldo van
een brede waaier van transacties. Zo vertoont
de rubriek « Overheidstransacties», waarin
onder meer de administratiekosten van alle in
de BLEU gevestigde internationale instellingen
zijn opgetekend, een belangrijk overschot. De
vergoeding van de in het buitenland belegde
binnenlandse besparingen levert voor de BLEU
eveneens netto-ontvangsten op. Hetzelfde

TABEL 29 - DIENSTENVERKEER EN OVERDRACHTEN

(saldo's in miljarden franken)

ECONOMISCHE EN FINANCIELE ONTWIKKELING

geldt doorgaans ook voor het goederen- en
personenvervoer. De buitenlandse bestedingen
van Belgische en Luxemburgse reizigers daar-
entegen, overtreffen sinds geruime tijd en in
steeds grotere mate die van buitenlandse rei-
zigers in de BLEU.

Over de eerste tien maanden van 1991
leverde het dienstenverkeer netto-ontvangsten
op ten bedrage van fr. 99 miljard, wat
fr. 9 miljard meer is dan in 1990.

Aan die verbetering lag voornamelijk een
stijging met fr. 16 miljard van de van het bui-
tenland afkomstige inkomens uit beleggingen
ten grondslag. In tegenstelling tot 1990 werd
het effect dat uitging van de toename van de
buitenlandse nettotegoeden van ingezetenen,
die op haar beurt het resultaat is van de se-
dert verscheidene jaren geboekte lopende
overschotten, niet meer tegengewerkt door het
verloop van de in franken uitgedrukte rende-
menten. De overheid en de ingezeten banken,
die samen nettoverplichtingen tegenover het
buitenland hebben, profiteerden van"de daling
van de rentetarieven op korte termijn en kon-
den zo hun netto rentebetalingen aan het bui-
tenland terugschroeven. Dat een Belgischeon-
derneming eind 1990 aan haar moedermaat-

Dienstenverkeer .

Vervoerkosten .

Reisverkeer .

Inkomens uit beleggingen en investeringen .

Niet elders vermelde overheidstransacties .

Overige diensten .

Overdrachten .

Particuliere overdrachten .

Overheidsoverdrachten .
waarvan transacties met de EEG

Eerste tien maanden

1989 19911990 1990
----

lOO 90

43 37

-58 -55

25 33

93 78

-3 -3

-72 -72

-20 -18

-52 -54
(-32) (-39)

106

41

-49

50

92

-28

99

27

-62

49

82

4

-56

-8
-48

(-33)

-76

2

-78
(-63)

Bron: NBB.
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schappij een voorschot op de dividenden van
1991 betaalde, droeg tijdens het verslagjaar
eveneens tot de gunstige ontwikkeling van het
saldo bij.

De toename van het overschot uit hoofde
van beleggings- en investeringsopbrengsten,de
- weliswaar minder belangrijke - verbete-
ring in het saldo van de overheidstransacties
en de kentering in het resultaat van het ove-
rige dienstenverkeer wogen ruimschoots op
tegen de verslechtering van het saldo bij de
vervoerkosten en het reisverkeer. De conjunc-
tuurvertraging in de Angelsaksische landen
drukte de ontvangsten van ingezeten trans-
portbedrijven, terwijl het zakelijke reisverkeer
aan het begin van het jaar te lijden had onder
de onzekerheid ten gevolge van de Golfcrisis.

5.23 OVERDRACHTEN

De BLEU-overdrachten naar het buiten-
land beliepen over de eerste tien maanden
van 1991 fr. 56 miljard, of fr. 16 miljard min-
der dan in 1990. Die vermindering kwam
voor rekening van zowel de particuliere over-
drachten, die na een forse stijging in 1990
opnieuween met het verleden vergelijkbaar
peil bereikten, als de overheidsoverdrachten.

Bij deze laatste nam het tekort uit hoofde
van transacties met de EEG met fr. 6 miljard
af, niettegenstaande België en Luxemburg
fr. 14 miljard meer middelen ter beschikking
van de Europese Gemeenschappen stelden als
gevolg van de verruiming van de Gemeen-
schapsbegroting. De oorzaak van de schijnbare
verbetering van de overdrachten aan de EEG
dient dan ook te worden gezocht bij de toe-
name van de EOGFL-restituties die in de ru-
briek « Overheidsoverdrachten » voorkomen.
Die stijging duidt echter niet op een verhoging
van de EEG-hulp ter ondersteuning van de
uitvoer van Belgische en Luxemburgse land-
bouwprodukten; zij is gewoonweg de weer-
spiegeling van een wijziging in de kanalen
waarlangs die restituties bij de ondernemingen
terechtkomen.

Tot eind 1990 werden de Belgische of
van andere EG-landen afkomstige landbouw-

produkten die in Gent of Antwerpen werden
ingescheept om buiten de Gemeenschap te
worden geëxporteerd, meestal in Nederland
uitgeklaard, omdat de uitbetaling van die res-
tituties op die manier meestal sneller en tegen
een interessantere koers gebeurde. Door de
verstrenging van de controle zijn die voorde-
len sedert oktober 1990 echter weggevallen
en is de uitklaring opnieuw in België gaan
plaatsvinden, waardoor meteen de van het
EOGH afkomstige betalingen in de hoogte
gingen. Die veranderde handelwijze van de
exporteurs resulteerde dus weliswaar in een
kleiner tekort bij de overheidsoverdrachten,
maar zonder dat daar extra netto-ontvangsten
voor de economie tegenover stonden. De res-
tituties die vroeger voor rekening van Belgi-
sche of Luxemburgse ondernemingen aan Ne-
derland werden uitbetaald, werden immers
doorgestort aan die ondernemingen, net als
nu het geval is voor de aan België gestorte
restituties uit hoofde van de uitvoer van goe-
deren afkomstig uit andere EG-landen. Naar
gelang van het geval werden die betalingen
bij de particuliere overdrachten, bij het goe-
derenverkeer of eventueel zelfs bij het kapi-
taalverkeer opgetekend, maar zonder dat ze
daarvan konden worden afgezonderd.

5.3 KAPITAALVERKEER

Effectenverkeer

Het overschot dat het effectenverkeer in
1990 te zien had gegeven, was het eerste
sedert het begin van de jaren zestig, toen met
de inzameling van gegevenshierover een aan-
vang werd gemaakt. Tijdens het verslagjaar
bleef dat overschot gehandhaafd : over het ge-
heel van de eerste tien maanden beliep het
fr. 71 miljard, tegen fr. 72 miljard het jaar
voordien. De oorsprong ervan was in beide
jaren nochtans heel verschillend. De omslag
in het saldo van het effectenverkeer in 1990
was vooral teweeggebracht door ingezetenen
die een gedeelte van hun portefeuille buiten-
landse effecten afstootten. In 1991 daaren-
tegen, waren het de netto-aankopen van
BLEU-effecten - hoofdzakelijk Belgische
overheidsobligaties - door niet-ingezetenen
die voor de bestendiging van het overschot
zorgden.
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TABEL 30 - KAPITAALVERKEER 1

(saldo's in miljarden (ranken)

ECONOMISCHE EN FINANCIELE ONTWIKKELING

Overwegend langlopend kapitaalverkeer .
Effecten .

Directe investeringen en aanverwant kapitaalverkeer .

Overwegend kortlopend kapitaalverkeer .
Contante transacties 2 ••.••••••.•.••.••••••.••••••••.•

Dekking van termijntransacties 3 .••••••.•••••••••••.••

Overig kapitaalverkeer 4 .••••••••••••••••••••••••••••••

Totaal .

1989 1990

Eerste tien maanden

1990 1991

154 106

72 71

81 35

-141 -176

-28 -38

-113 -138

-22 -51

-9 -120

-163

-206

43

139

64

75

14

-58

72

-146

44

-190

-27 -50

-175 -58

Bron: NBB.

1 Teken - : kapitaaluitvoer.

1 Inclusief transacties van niet-ingezetenen i.v.m. in franken luidende schatkistcertificaten.

) Contante transactles van ingezeten kredietinstellingen die de tegenpost vormen van termijntransacties met hun cliënteel.

4 Kapitaalverkeer van de niet-financiële overheidsbedrijven, kapitaalverkeer in vreemde valuta's, à contant en op termijn, van de kredietinstellingen en
kapitaalverkeer in franken van de overheid.

Obligaties

In 1991 betoonden de beleggers, zowel
binnen als buiten de BLEU, een duidelijke
voorkeur voor lange-termijnactiva, die onder
meer tot uiting kwam in de vervanging van
korte-termijntegoeden door beleggingen in
obligaties. Dat had wellicht te maken met het
feit dat van bij het begin van het jaar de
lange rentes een overwegend dalende tendens
vertoonden, die, afgezien van een lichte aar-
zeling omstreeks het midden van het jaar,
trouwens heel het jaar aanhield. In een kli-
maat van conjunctuurvertraging en verminder-
de inflatierisico's werkte die ontwikkeling de
opvatting in de hand dat een verdere rente-
daling mocht worden verwacht.

Tegen die achtergrond, maar ook met het
oog op de diversifiëring van hun beleggingen
in obligaties, hebben de Belgische en Luxem-
burgse beleggers hun korte-termijntegoeden in
deviezen teruggeschroefd en voor fr. 16 mil-
jard vastrentende effecten in vreemde valuta's
aangekocht. Die aankopen waren nochtans
niet ingegeven door een verminderde belang-
stelling voor langlopende activa in franken.

Net als in 1990 bleef de frank immers de
belangrijkste beleggingsmunt voor ingezete-
nen, maar van een portefeuilleherschikking ten
voordele van in franken luidende vastrentende
effecten, zoals die zich in 1990 had voorge-
daan, was evenwel geen sprake meer. De be-
langstelling van de ingezetenen ging vooral uit
naar effecten in sterke EMS-munten, zoals de
Duitse mark en de Nederlandse gulden, maar
ook naar obligaties in Japanseyens en in Ca-
nadese en Amerikaanse dollars. Activa in va-
luta's die een hoge nominale rente koppelen
aan een verhoogd wisselkoersrisico. zoals de
Australische en de Nieuw-Zeelandse dollar,
werden daarentegen afgestoten. Ook obligaties
in ecu's en Deense kronen werden van de
hand gedaan.

Het waren hoofdzakelijk netto-aankopen
van door niet-ingezetenen uitgegeven obliga-
ties in Luxemburgse franken die aan het tekort
in de transacties van ingezetenen in verband
met buitenlandse vastrentende effecten ten
grondslag lagen. De belangstelling van de Bel-
gische beleggersvoor deze obligaties, waarvan
het rendement overigens op één lijn kwam te
liggen met dat van obligaties in euro-Duitse
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. TABEL 31 - EFFECTENVERKEER

(saldo's in miljarden franken)

Vastrentende effecten .

Tegoeden van ingezetenen' .
effecten in vreemde valuta's .
effecten in franken .

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

waarvan overheidseffecten .

Aandelen .

Tegoeden van ingezetenen' .

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

Totaal .

1989 1990

Eerste lien maanden

1990 1991

28 64
26 -64
46 -16

-20 -48
2 128

17 119

44 7
26 -9
18 16

72 71

-158
-185
-166
-19

27
39

16
2

45
-43

14
26

-48
-78

31

47
19
28

-206 64

Bron: NBB.

1 Teken - : vermeerdering van de nettotegoeden van ingezetenen.

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

marken, was geenszins een uiting van wan-
trouwen ten aanzien van de Belgische frank;
zij werd vooral door fiscale overwegingen in-
gegeven. Bovendien werden in juli 1990 in
Luxemburg de procedures inzake openbare en
particuliere emissies geliberaliseerd. Hierdoor
werd dit soort van beleggingen toegankelijker,
onder meer doordat nu een vrijwel continu
effectenaanbod tot stand werd gebracht.

Vooral kenmerkend voor 1991 was de
zeer aanzienlijke toename van de netto-aanko-
pen van in franken luidende obligaties door
niet-ingezetenen. Over het geheel van de eer-
ste tien maanden resulteerde dit in een netto
kapitaalinvoer van fr. 128 miljard, tegen
fr. 2 miljard in de overeenstemmende periode
van 1990. Die ontwikkeling was een direct
uitvloeisel van, enerzijds, het verbeterde ima-
go van de frank als stabiele beleggingsmunt
met een aantrekkelijk rendement en, ander-
zijds, de modernisering van de financiële
markten. Het overgrote deel van die netto-
aankopen door niet-ingezetenen betrof over-
heidseffecten en dan vooral lineaire obligaties.
Dat deze laatste zoveel succes oogsten, komt
niet alleen doordat ze door een eersterangs-
debiteur worden uitgegeven, maar ook door-
dat de opbrengsten ervan automatisch van

roerende voorheffing zijn vrijgesteld. Boven-
dien is in een ruime waaier van looptijden
voorzien, waarvan telkens omvangrijke bedra-
gen in omloop zijn, en is de liquiditeit van
deze effecten door de financiële hervormingen
van begin 1991 nog toegenomen.

Aandelen

Over het geheel van de eerste tien maan-
den kochten de ingezetenen voor fr. 9 miljard
buitenlandse aandelen aan, terwijl ze er in
1990 voor fr. 26 miljard hadden verkocht. Die
aanwas van hun portefeuilles was het resultaat
van een aankoopgolf die tot aan het begin
van het tweede kwartaal aanhield en gevolgd
werd door een periode van verkopen. Na de
snelle beëindiging van de Golfoorlog vertoon-
den de beursmarkten, die tijdens de vooraf-
gaande crisis een sterke inzinking hadden
doorgemaakt, immers een krachtig herstel. In
de daaropvolgende fase van stagnatie en bij
wijlen zelfs gevoelige daling van de aandelen-
koersen, haalden verkopen echter weer de bo-
venhand. Daarbij speelde onder meer dat heel
wat vennootschappen minder goede resultaten
aankondigden, alsmede dat het verwachte
conjunctuurherstel in de Angelsaksische lan-
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den steeds opnieuw bleek uit te blijven. De
niet-ingezetenen daarentegen bleven in nage-
noeg hetzelfde tempo als in 1990 Belgische
en Luxemburgse aandelen kopen.

Directe investeringen en aanverwant
kapitaalverkeer

Net als in het verleden resulteerden de
directe investeringen tijdens de eerste tien
maanden van 1991 in een netto kapitaaltoe-
voer voor de BLEU. Die transacties hingen
onder meer samen met bedrijfshergroeperin-
gen en -overnames en met de verwerving van
meerderheids- of gekruiste participaties, waar-
bij de openstelling van de eengemaakte Eu-
ropese markt wellicht een niet geringe rol
speelde. Toch leverden die directe investerin-
gen een kleiner overschot op dan het jaar
voordien. Een eerste verklaring daarvoor was
hierin gelegen dat in 1990 het nettobedrag
van de participaties van ingezetenen in bui-
tenlandse vennootschappen uitzonderlijk laag
lag, doordat een ingezeten onderneming aan-
zienlijke meerwaarden had gerealiseerd naar
aanleiding van de herstructurering van haar
belangen in Duitsland. Daarnaastgaven echter
ook de directe investeringen van het buiten-
land in de BLEU een lichte daling ten opzichte
van 1990 te zien. De financiële leningen, van
hun kant, sloten met een negatief saldo, dat
schril afstak bij de resultaten van de vorige
jaren.

Overwegend kortlopend kapitaalverkeer

Tegenover het omvangrijke overschot bij
het lopende betalingsverkeer en het overwe-
gend langlopende kapitaalverkeer - transac-
ties waarvan de trend alleen door duurzame
en ingrijpende maatregelen kan worden om-
gebogen - stonden netto-afvloeiingen van
korte kapitalen, die uitsluitend waren toe te
schrijven aan de afstoting van activa door niet-
ingezetenen. Over de eerste tien maanden van
1991 sloten de contante transacties van deze
laatsten met een gezamenlijk tekort van
fr. 99 miljard, terwijl ze in 1990 nog een net-
to kapitaaltoevoer van fr. 19 miljard hadden
opgeleverd.

ECONOMISCHE EN FINANCIELE ONTWIKKELING

De afgenomen belangstelling vanuit het
buitenland voor kortlopende beleggingen in
franken kan voornamelijk worden verklaard
door de geleidelijke vernauwing, en later zelfs
verdwijning, van het renteverschil tegenover
beleggingen in marken. Ten dele hangt ze ook
samen met een verschuiving in de door niet-
ingezetenen aangehouden activa in franken
van de korte naar de lange termijn, die onder
meer in verband kan worden gebracht met
de ontwikkeling van de markt voor lineaire
obligaties.

Na de openstelling van de markt van
schatkistcertificaten voor buitenlandse beleg-
gers, eind januari 1991, traden tevens ver-
schuivingen op binnen het korte kapitaalver-
keer zelf, doordat niet-ingezetenen deposito's
die ze bij BLEU-banken aanhielden door
schatkistcertificaten gingen vervangen. Die
substitutie was des te aantrekkelijker omdat
ze de gelegenheid bood zeer liquide schuld-
bewijzen van een eersterangsdebiteur te ver-
werven, die vlot op een actieve secundaire
markt kunnen worden verhandeld. Bovendien
lag het rendement van schatkistcertificaten, al-
thans in de beginfase, nog iets hoger dan de
rente op de interbankenmarkt. De verwerving
van schatkistpapier nam vooral in het eerste
kwartaal belangrijke proporties aan. Van mei
tot september werden daarentegen nettover-
kopen van certificaten opgetekend.

De termijntransacties van niet-ingezetenen
veroorzaakten - via de dekkingsverrichtingen
van de banken waartoe ze aanleiding ga-
ven -- tijdens de eerste tien maanden van
1991 netto kapitaalafvloeiingen ten belope
van fr. 112 miljard, tegen een netto kapitaal-
toevoer van fr. 80 miljard tijdens de overeen-
stemmende periode van 1990. Aan die omslag
lagen onder meer transacties in dollars en in
marken ten grondslag. In het eerste geval be-
trof het onder andere termijnverkopen van
franken tegen dollars, die sommige buiten-
landse beleggers koppelden aan hun beleggin-
gen in schatkistcertificaten. Dergelijke finan-
ciële constructies stelden hen in staat een ren-
te te behalen die overeenstemt met het tarief
op de Amerikaanse interbancaire markt en te-
gelijkertijd vorderingen te verwerven waarvan
het risico equivalent is met dat van Ameri-
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TABEl 32 - OVERWEGEND KORTLOPEND KAPITAALVERKEER

(saldo's in miljarden (ranken)

A contant .
Tegoeden van ingezetenen' .

waarvan in franken .

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

waarvan schatkistcertificaten .

Dekking van termijntransacties .
Tegoeden van ingezetenen' .

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

Totaal .

1989 1990

Eerste tien maanden

1990 1991

-28 -38

-47 61
-23 8

19 -99
76

-113 -138

-193 -26

80 -112

-141 -176

-58

-115
-21

57

44

25
-21

18

72

85

-13

-190

-270

80

14 -146

Bron: NBB.

1 Teken - : vermeerdering van de nettotegoeden van ingezetenen.

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

kaanse schatkistbons, die evenwel een lager
rendement bieden. In het tweede geval kwa-
men die operaties neer op nettoverkopen van
franken tegen marken, die het gecombineerde
resultaat waren van twee types van transacties.
Vooreerst was er de afwikkeling van termijn-
aankopen van franken die hadden plaatsge-
vonden op een ogenblik dat het agio op de
Duitse mark dergelijke aankopen bijzonder
aantrekkelijk maakte. De tweede soort van
transacties betrof termijnverkopen van fran-
ken, die wellicht geschiedden om profijt te
trekken van de relatief stevige positie die de
frank binnen het EMS innam ten opzichte van
de Duitse mark en die niet-ingezetenen mo-
gelijk als tijdelijk beschouwden.

De kortlopende contante kapitaaltransac-
ties van ingezetenen gaven een heel ander
beeld te zien dan die van niet-ingezetenen,
vermits ze over de eerste tien maanden van
het jaar een netto kapitaaltoevoer van
fr. 61 miljard opleverden. Daaraan lag ener-
zijds de liquidatie van nettotegoeden in
vreemde valuta's, en met name in dollars,
tegen franken ten grondslag, en anderzijds, zo-
als ook bij de niet-ingezetenen het geval was,
een verschuiving in de deviezenposities van
de korte naar de lange termijn. Bovendien
hebben ingezeten beleggers hun Belgische-

frankdeposito's op korte termijn in het bui-
tenland ietwat verminderd. Hun termijntrans-
acties daarentegen sloten met een gering te-
kort: de netto kapitaaluitvoer die verband
hield met netto-aankopen van Duitse marken,
werd grotendeels gecompenseerd door netto-
verkopen van dollars en van zeer laagrentende
valuta's, zoals het Maltese pond of de Singa-
poreaanse dollar. Laatstgenoemde termijn-
transacties vormden een onderdeel van swap-
operaties die vooral werden ingegeven door
het feit dat meerwaarden gerealiseerd door
ingezetenen die niet onder de vennootschaps-
belasting vallen, niet belast worden.

5.4 VALUTAMARKT

Tegenover de meeste valuta's die aan het
wisselkoersarrangement van het EMS deelne-
men, liet de frank een koersstijging zien.
Neemt men voor de hele vergelijkingsperiode
de Britse valuta mee in aanmerking, dan be-
liep die appreciatie in 1991 gemiddeld
0,5 pct.

Ten opzichte van de dollar van de Ver-
enigde Staten en de yen verloor de frank daar-
entegen gemiddeld wat terrein. Tegenover de
dollar, waarvan het gewicht in onze uitvoer

BETALINGSBALANS VAN DE BLEU EN VALUTAMARKT 85



.• 180
.i«:.~ .. , .:

.. ',# .. -, ,,,,,,,,' , ...... •...::
I... • .. .:'.. . ... ...

\' "," l : • ..,:':-:' ".,'.' .' .
" .. ,*'" ....... , • " ..
• ,,,, ..,' .* .......... -: /.....

, :.'.. . .
• • # - : .

" .: . .o-
" :".-

-:.: .

GRAFIEK 33 - WISSELKOERSBELOOP VAN DE BELGISCHE FRANK

(indexcijfers 7985 ~ 700)

200

180

160

140

ECONOMISCHE EN FINANCIELE ONTWIKKELING

200
• i

" -,/~. .
.' .. .. ... ..

160

140

120

80
1986 1987 1988

120

80
1989 1990 1991

• •• Tegenover de VS·dollar

- Met de uitvoer gewogen gemiddelde koers

- Tegenover de valuta's die aan het wisselkoersarrangement van het EMS deelnemen

-- -_. Tegenover de Japanse yen

•.... Tegenover de overige valuta's

Bron: NBB.

ruim 10 pct. bedraagt, daalde de koers met
2,2 pct. De waardevermindering van de frank
tegenover de yen nam veel grotere proporties
aan, maar Japan neemt slechts een gering deel
van de BLEU-afzet voor zijn rekening.

Van het ene jaar tot het andere hadden
de koersschommelingen tegenover de valuta's
die aan het EMS-wisselkoersmechanismedeel-
nemen en ten opzichte van de dollar en de
yen per saldo geen enkele invloed op de ge-
wogen gemiddelde wisselkoers van de Belgi-
sche frank. Daartegenover staat dat de frank

met zowat 10 pct. in waarde vermeerderde
ten opzichte van een aantal valuta's die, mo-
menteel althans, slechts een bescheiden rol
spelen in het handelsverkeer van de BLEU,
maar waarvan sommige fors zijn gedevalueerd.
Zo apprecieerde de frank met ruim 700 pct.
tegenover de zaïre en met ongeveer 25 pct.
ten opzichte van de Indiase roepie. Als men
bijgevolg alle valuta's in aanmerking neemt die
bij de berekening van de effectieve koers van
de Belgische frank een rol spelen, dan is deze
koers er tijdens het verslagjaar in totaal met
1,1 pct. op vooruitgegaan.
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De stevige positie die de frank binnen
het EMS bekleedde, getuigde van het vertrou-
wen dat de markt in het licht van de behoor-
lijke economische prestaties van de BLEU stel-
de in de in juni 1990 door de Belgische over-
heid aangeganeverbintenis om de wisselkoers
van de frank vast te koppelen aan die van de
meest stabiele EMS-valuta's, in casu de Duitse
mark. De positieve reactie van de markt
maakte het immers mogelijk dat de frank de
Duitse valuta op de voet bleef volgen, in

weerwil van het slinkende rente-ecart tussen
beide valuta's.

Aan het einde van het eerste kwartaal
verzwakte de koers van de mark alsook die
van de gulden - die nauw bij de mark bleef
aansluiten - zowel ten opzichte van de dol-
lar als binnen het EMS, onder meer wegens
de vrees voor de financiële gevolgen van de
Duitse hereniging. Het vastberaden beleid van
de Bundesbank en het vooruitzicht op een

(weekgemiddelden, in procenten)

GRAFIEK 34 - POSITIE VAN DE VALUTA'S BINNEN HET WISSELKOERSMECHANISME VAN HET EMS'
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BETALINGSBALANS VAN DE BLEU EN VALUTAMARKT 87



vergroting van het renteverschil tussen beleg-
gingen in marken en in andere valuta's, zoals
de dollar en de yen, deden de Duitse mark
daarna echter opnieuw verstevigen, waardoor
ook zijn positie binnen het EMS verbeterde.

Inspelend op de relatieve zwakte van de
mark, beslisten de Franse autoriteiten de ren-
tetarieven te verlagen tot het laagste peil dat
met hun wisselkoersbeleid in overeenstem-
ming te brengen was. Dat laatste was er even-
wel niet op gericht op de valutamarkt van dag
tot dag een strikte binding tot stand te bren-
gen tussen het wisselkoersbeloop van de Fran-
se frank en dat van de Duitse mark. Bijgevolg
vormde de Franse valuta geregeld de bodem

ECONOMISCHE EN FINANCIELE ONTWIKKELING

van de smalle EMS-band, een gegeven dat de
Franse monetaire autoriteiten bij hun beleids-
voering hebben moeten incalculeren. AI bij al
heeft de Franse frank gemiddeld 1,3 pct. aan
waarde ingeboet tegenover de Belgische frank.
Ook tegenover de Italiaanse lire is de Belgi-
sche frank erop vooruitgegaan, terwijl ten op-
zichte van het pond sterling en, in mindere
mate, ten opzichte van de Spaanse peseta
- de EMS-munten die samen met de Itali-
aanse lire de hoogste rendementen bieden -
enig terrein moest worden prijsgegeven. Ten
gevolge van de vernauwing van het rentever-
schil tegenover de mark vertoonden die drie
valuta's aan het einde van het jaar evenwel
een plotselinge inzinking.
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6. MONETAIR BELEID EN GELD- EN KAPITAALMARKT

6.1 MONETAIR EN WISSELKOERSBELEID

6.11 STRATEGISCHE DOELSTELLINGEN

Tijdens het verslagjaar heeft het EMS ver-
der blijk gegevenvan een zeer grote stabiliteit.
De spanningen tussen de valuta's van het wis-
selkoersarrangement bleven beperkt, wat mee
de geloofwaardigheid van het wisselkoersraster
hielp vergroten. Tegen een achtergrond van
vrij kapitaalverkeer werden de rentetarieven
van de meeste lidstaten daardoor dichter bij
elkaar gebracht. De mogelijkheid om op na-
tionaal niveau een afwijkend monetair beleid
te voeren, werd derhalve beperkt, terwijl de
nood aan een gecoördineerd optreden voor
de hele Gemeenschap nadrukkelijker op de
voorgrond trad.

De nieuwe koers van het Belgische mo-
netaire beleid past perfect in een dergelijke
ontwikkeling. Dat de frank kon worden vast-
gekoppeld aan de valuta's die als stabiliteits-
ankers van het EMS fungeren - in casu de
Duitse mark -, was uiteraard in de eerste
plaats aan de verbetering van de economische
fundamentals te danken. Maar de grotere ge-
loofwaardigheid van het wisselkoersstelselals
geheel bood tevens een rechtvaardiging voor
dat beleid en heeft bovendien de toepassing
ervan vergemakkelijkt.

Dank zij de verharding van de wissel-
koersdoelstelling was het immers mogelijk te-
gelijk de convergentie tussen het Belgische en
het Duitse rentepeil te bespoedigen en de
koersschommelingen van de frank t.o.v. de
mark tot een strikt minimum te beperken. De
geoogstesuccessenmogen uiteraard niet blind
maken voor de beperkingen die een ambi-
tieuze wisselkoersdoelstellingaan het rentebe-
leid oplegt. Een constellatie waarbij de korte
rente in franken permanent onder het rente-
peil in marken ligt, is alleen denkbaar als de
fundamentals van de Belgische economie op
langere termijn intrinsiek beter zouden blijken
te zijn dan die van de Duitse. Als dat niet

het geval is, zou de reactie van de markten
op het ontstaan van een negatief ecart met
de rente in marken immers een abrupte op-
waartse rente-aanpassingnoodzakelijk kunnen
maken, zoals bepaalde EMS-lidstaten onlangs
nog hebben ondervonden.

De recente moeilijkheden waarmee de
Duitse hereniging gepaard ging, hebben ge-
durende bepaalde periodes weliswaar tot een
relatieve verzwakking van de mark geleid,
maar de markten leken ervan overtuigd dat
die ontwikkelingen slechts van tijdelijke aard
waren en geen afbreuk deden aan de domi-
nante rol van de mark binnen het EMS. De
lange-termijnrente in marken is immers voort-
durend onder de rendementspercentages in
andere EMS-valuta's gebleven.

Zo is op de geldmarkt het ecart tussen
de Belgischeen de Duitse rente nagenoegvol-
ledig verdwenen, maar op de kapitaalmarkt
bestaat het nog steeds, al is het geslonken van
2 procentpunten begin 1990 tot zowat
0,85 punt in december 1991. Dit nog vrij gro-
te verschil wordt wel eens opgevat als 'een
indicatie dat de resultaten van de nieuwe
oriëntatie van het wisselkoersbeleid afhankelijk
blijven van de voorbijgaande verzwakking van
de mark en dat beleid dus nog het bewijs
moet leveren ook op lange termijn geloofwaar-
dig te zijn. Hierbij wordt uit het oog verloren
dat de kapitaalmarkten veel heterogener zijn
dan de geldmarkten. Bij de vergelijking ervan
moet dus niet alleen rekening worden gehou-
den met de beleggingsvaluta, maar ook met
andere criteria, zoals de kwaliteit van de de-
biteur, de liquiditeit van de markt en het vi-
gerende belastingstelsel.

Die segmentatiefactoren hebben belang-
rijke implicaties voor de nationale kapitaal-
markten. Zo blijkt met name de inning in Bel-
gië van een roerende voorheffing van 25 pct.
tot begin maart 1990 en van 10 pct. daarna,
een van de oorzaken te zijn van het rente-
ecart tussen Belgische staatsobligaties in fran-
ken en Duitse staatsobligaties ill marken. Dit
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(maandgemiddelden)

GRAFIEK 35 - WISSELKOERSEN EN RENTEVERSCHILLEN

Bron: NBB.
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(maandgemiddelden)

GRAFIEK 36 - RENDEMENTSPERCENTAGES OP LANGE TERMIJN OP DE SECUNDAIRE MARKT'
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Bron: NBB.

1 Voor de obligaties betreft het emissies van de overheidssector en voor de euro-obligaties uitgiften van privé-bedrijven.

onderstreept meteen het cruciale belang van
een fiscale harmonisatie binnen de Europese
Gemeenschap.

Op de euro-obligatiemarkt daarentegen,
komen die verschillen in de belastingstelsels
niet tot uiting en ook de overige segmenta-
tiefactoren lijken er nauwelijks tot systemati-
sche discrepanties tussen de rendementen in
verschillende valuta's aanleiding te geven. Zo
is het gemiddelde rendement van door privé-
bedrijven uitgegeven euro-obligaties in marken
vanaf het tweede kwartaal van 1990 door-

gaans vrij dicht in de buurt gebleven van het
gemiddelde rendement van euro-obligaties in
Luxemburgse franken van vergelijkbare emit-
tenten. Die overeenstemming is een teken dat
de nieuwe oriëntatie van het wisselkoersbeleid
ook op lange termijn vertrouwen inboezemt.
Die geloofwaardigheid blijkt eveneens uit de
centrale positie die de frank reeds meerdere
maanden inneemt binnen de credibiliteitszo-
nes die door diverse internationale instellingen
worden gehanteerd en waarvan een voorbeeld
in het inleidende gedeelte van. dit Verslag is
opgenomen.
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6.12 WISSELWERKING TUSSEN DE
DIVERSE INSTRUMENTEN

De koppeling van de frank aan de mark
en de daarmee samenhangende convergentie
van de rentetarieven schiepen voor alle geld-
marktpartijen een zeer duidelijk referentieka-
der, waardoor deze zich vlot aan de nieuwe
wijze van monetaire-beleidsvoering, waarmee
op 29 januari 1991 van start werd gegaan,
hebben kunnen aanpassen.

De krachtlijnen van die hervorming wer-
den reeds uitvoerig toegelicht in het voorgaan-
de Jaarverslag. Zij komt neer op het vervangen
van één enkel instrument - de discretionaire
vaststelling, door de monetaire autoriteiten,
van de rente op schatkistcertificaten - door
gediversifieerde, marktconforme interventie-
technieken. Voortaan stuurt de Bank de korte
rente via de hoeveelheid, de voorwaarden en
de vorm van de kredieten die zij aan de fi-
nanciële instellingen verstrekt.

De periodieke toewrjzmgen van kredie-
ten, die doorgaans tweemaal per week plaats-
vinden, vormen de structurele basis van deze
financiering. In 1991 gebeurden de meeste
aanbestedingen tegen een vooraf vastgesteld
tarief, zodat de financiële instellingen in hun
offertes slechts melding hoefden te maken van
de bedragen die zij wensten op te nemen.
Om een eventuele kentering in de marktver-
wachtingen nauwkeuriger in te schatten, heeft
de Bank occasioneelook een beroep gedaan
op aanbestedingen tegen meervoudige rente-
tarieven, daarbij gebruik makend van de Ame-
rikaanse tendertechniek : offertes tegen rente-
tarieven die hoger waren dan of gelijk aan de
in aanmerking genomen onderste limietrente,
werden dan door de Bank tegen de voorge-
stelde rentetarieven bediend.

In de regel fungeert het tarief van de aan-
bestedingen als referentiepunt voor de tarie-
ven waartegen de geldmarktpartijen hun resi-
duele eindedagsaldo's kunnen dekken of
plaatsen. Dit referentietarief is als zodanig van
toepassing op een deel van de overschotten
of tekorten van de financiële instellingen die
er zich als « primary dealers» toe verbonden
hebben op de secundaire markten voor line-

ECONOMISCHE EN FINANCIELE ONTWIKKELING

aire obligaties en schatkistcertificaten als markt-
houders op te treden. Die regeling is voor
alle primary dealers samen beperkt tot een
bedrag van fr.Smiljard. Daarnaast kunnen al-
le financiële instellingen voor de dekking van
hun tekorten een beroep doen op voorschot-
ten in rekening-courant van de Bank tegen
een tarief dat 0,5 procentpunt hoger ligt dan
de referentierente. Zij kregen daartoe ruime
individuele kredietlijnen toegekend. Op de-
zelfde wijze kunnen zij hun kasoverschotten
uitzetten bij het HWI, zij het tegen een rente
die onder het referentietarief ligt. Zoals was
gepland, is het voor die overschotten geldende
stelsel in de loop van het jaar gewijzigd. Ten-
einde het kasbeheer van de financiële instel-
lingen in de aanvangsfase van het nieuwe sys-
teem te vergemakkelijken, werd tot half juni
voor het geheel van de overschotten een uni-
forme korting van 0,5 procentpunt op het re-
ferentietarief toegepast. Sinds 17 juni is die
tariefverlaging met een half procentpunt alleen
nog van toepassing op een eerste, « gewone»
tranche, die overeenstemt met 5 pct. van de
individuele kredietlijnen waarover de finan-
ciële instellingen bij de Bank kunnen beschik-
ken. Voor een tweede, zogenaamde «over-
schrijdingstranche » werd de rentekorting op
2 procentpunten gebracht, teneinde het neer-
waartse effect op de rentetarieven van de
door de financiële instellingen geboekte ein-
dedagoverschotten te vergroten.

Die officiële rentestructuur waarbij de
rente van de aanbestedingen als spiltarief fun-
geert, maakt dit laatste instrument uitermate
geschikt om ombuigingen in het monetaire be-
leid aan te geven. Om nauwkeuriger op de
rentetarieven in te werken, steunt de Bank
vooral op haar dagelijkse marktinterventies in
de vorm van repurchase agreements, valuta-
swaps, interbancaire operaties of directe aan-
en verkopen van effecten. Van die interventies
gaat niet alleen een rechtstreekse invloed op
het geheel van de geldmarkttarieven uit; sa-
men met het beroep van de Schatkist op de
Bank beïnvloeden zij ook de eindedagover-
schotten of -tekorten van de financiële instel-
lingen. Zo maken zij het tevens mogelijk, in-
dien de omstandigheden zulks vereisen, indi-
rect op de rentetarieven in te werken door
het activeren van de door de Bank ontwik-
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kelde financierings- of beleggingsmechanismen
voor de eindedagsaldo's, waarvoor de tarieven
immers afwijken van de marktcondities.

Die directe marktinterventieszorgen aldus
voor de noodzakelijke soepelheid bij de mo-
netaire-beleidsvoering. Terzelfder tijd garande-
ren zij een dagelijkse aanwezigheid van de
Bank op de geldmarkt, die haar in staat stelt
haar beleidsvoering harmonieus in te passen
in het ruimere geheel van de hervormingen
die tot doel hebben de werking van de Bel-
gische financiële markten te moderniseren en
de waaier van activa die erop worden ver-
handeld, uit te breiden.

In de loop van het jaar is het instrumen-
tarium van de Bank met twee andere tarieven
aangevuld, die een veeleer symbolische waar-
de hebben. Het penaliserende tarief voor
voorschotten «buiten plafond », dat kort na
het ingaan van de hervorming op 11,5 pct.
werd vastgesteld, is van toepassing op de fi-
nanciële instellingen die eventueel de hen
door de Bank toegekende kredietlijn zouden
overschrijden. De discontovoet, die op 17 juni
opnieuw werd ingevoerd, is een preferentieel

tarief waartegen iedere financiële instelling
handelspapier bij de Bank kan mobiliseren
voor bedragen niet hoger dan 5 pct. van haar
kredietlijn. Voor alle Belgischeen Luxemburg-
se financiële instellingen samen vertegenwoor-
digt die faciliteit momenteel zowat fr. 11 mil-
jard.

In de regel zouden WijZigingen van het
tarief van de voorschotten «buiten plafond»
of van de discontovoet een uitzonderlijk ka-
rakter moeten behouden. Zij bieden de mo-
netaire overheid niettemin de gelegenheid
zich onmiddellijk aan te sluiten bij soortgelijke
officiële tariefaanpassingen in andere landen.
Dat was meer bepaald het geval op 15 au-
gustus en 19 december 1991, toen een ver-
hoging van de discontovoet in Duitsland aan-
leiding gaf tot een gelijktijdige beslissing om
het Belgische disconto bij te stellen.

Leidde de hervorming van de monetaire-
beleidsvoering tot een ingrijpende diversifica-
tie van de instrumenten, zij had nochtans geen
invloed op de totale hoeveelheid kredieten
die het geheel van de binnenlandse sectoren
bij de Bank moet opnemen. Het bedrag van

(uitstaande bedragen in miljarden franken)

TABEL 33 - UITWERKING VAN DE GELDMARKTTRANSACTIES VAN DE NATIONALE BANK VAN BELGIE'

31-12-1990 31-12-1991 Veranderingen

-141,2 -113,8 +27,4

-428,5 -431,5 -3,0

286,7 309,2 +22,5

0,6 8,5 +7,9

33,5 116,4 +82,9

8,3 10,9 +2,6

25,2 50,2 +25,0

55,3 +55,3

107,7 -2,6 -110,3

107,7 3 -107,7 3

-2,6 -2,6

Transacties buiten geldmarktbeleid .

Biljettenomloop (-) .

Netto goud- en deviezenreserves 2 •••••••••••••••••••••••••• _ •••.

Diversen (netto) .

Geldmarktbeleid .

Mobiliseringen van handelspapier .

Kredietverstrekking d.m.v. aanbestedingen .

Directe geldmarktinterventies .

Dekking (+) of absorptie (-) van eindedagsaldo's _ .

van de Schatkist en het Rentenfonds .

van de financiële instellingen .

Bron; NBB.

t Een plusteken duidt op een liquiditeitsschepping, een minteken op een liquiditeitsabsorptie.

2 Geëvalueerd tegen de aankoopkoersen ; exclusief valutaswaps, die tot de directe geldmarktinlerventies worden gerekend.

3 Voor die twee geldmarktpartijen heeft het begrip eindedagsaldo slechts inhoud gekregen vanaf de inwerkingtreding van het niecwe monetaire-beleids-
instrumentarium op 29 januari 1991.
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die kredieten wordt nog steeds grotendeels
bepaald door het deel van de biljettenomloop
waar op de balans van de Bank geen goud-
en deviezenreservestegenover staan. Het ver-
schil tussen beide is van het ene tot het an-
dere jaareinde niet ingrijpend veranderd. Wat
wel is veranderd, is dat de financiële instel-
lingen thans de plaats van de Schatkist hebben
ingenomen als belangrijkste begunstigden van
de kredietverstrekking door de Bank.

Bij het vroegere systeem konden de fi-
nanciële instellingen voor hun dagelijkse the-
sauriebeheer volstaan met het aanpassenvan
hun portefeuille schatkistcertificaten, die im-
mers overwegend doorlopend werden uitge-
geven. De invoering, in maart 1989, van een
systeemvan kredietaanbestedingen had in we-
zen niets aan deze situatie veranderd, aange-
zien dit nieuwe instrument in de monetaire-
beleidsvoering slechts een ondergeschikte rol
speelde. Elke liquiditeitsverruiming of -ver-
krapping op de geldmarkt werd dan ook vrij-
wel volledig afgewenteld op de overheid, die
bijgevolg als eerste haar kredietfaciliteiten bij
de Bank diende aan te spreken.

Sedert de modernisering van het mone-
taire-beleidsinstrumentarium verleent de Bank
haar liquiditeitsbijstand nagenoeg uitsluitend
aan de financiële instellingen, daarbij bij voor-
r~lnggebruik makend van directe markttrans-
acties waartoe zij zelf het initiatief neemt. De
Staat beschikt nog slechts over een beperkte
voorschottenlijn van fr. 15 miljard, die uitslui-
tend bestemd is om het dagelijkse kasbeheer
van de Schatkist te vergemakkelijken. In 1991
werd deze faciliteit slechts zeer weinig aange-
sproken: het gemiddelde uitstaande bedrag in
de periode tussen de start van de hervorming
en eind december beliep maar fr. 1,8 miljard.
Aldus werd een einde gemaakt aan de mo-
netaire financiering van de Schatkist, die vanaf
1 januari 1994, datum waarop de tweede fase
van de EMU in werking treedt, trouwens voor
alle EG-landen verboden zal zijn.

6.13 OPERATIONELE BELEIDSVOERING

De spanningen die zich tijdens de laatste
weken van 1990 op de valutamarkt voorde-
den, hadden de Bank ertoe genoopt het ren-
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tepeil op te trekken en het ecart met de Duit-
se tarieven te verbreden. Die spanningen eb-
den reeds begin 1991 weg, wat de Bank in
staat stelde het rentebeloop weer om te bui-
gen. Die neerwaartse beweging werd op gang
gebracht door een aanpassing van de rente
op de schatkistcertificaten, die toen nog het
basisinstrument van het monetaire beleid
vormde. Zo werd de rente op eenmaands
schatkistcertificaten teruggeschroefd van
10,05 pct. in de eerste dagen van januari tot
9,6 pct. in de week voor de inwerkingtreding
van de hervorming.

Vanaf februari steunde de Bank op haar
nieuwe instrumenten om de rentedaling te
versterken. Tijdens de aanvangsfasevan het
nieuwe systeem maakte zij daarbij vooral ge-
bruik van het rentetarief van de aanbestedin-
gen van kredieten, dat stapsgewijze werd te-
ruggebracht van 9,6 pct. begin februari tot
8,75 pct. begin mei. Die verlaging weerspie-
gelde hoofdzakelijk de geleidelijke verdwijning
van het renteverschil met Duitsland, aangezien
de Duitse geldmarktrente in de loop van die
periode maar weinig veranderde.

De hoofdrol die tijdens deze periode aan
de aanbestedingen van kredieten werd toebe-
deeld, was om twee redenen gewettigd. Ener-
zijds noopte de geleidelijke convergentie tus-
sen de rente in franken en de rente in marken
de Bank ertoe iedere wijziging in de beleids-
oriëntatie zeer duidelijk aan te geven. De gro-
te doorzichtigheid van het instrument van de
aanbestedingen vormde bovendien een plus-
punt om de aanpassingvan de geldmarktpar-
tijen aan de nieuwe beleidsomgeving te ver-
gemakkelijken.

Om haar druk op de rentetarieven nog
kracht bij te zetten, paste de Bank eveneens
geregeld het volume van haar kredietverlening
aan, waarbij zij ernaar streefde een gezamen-
lijk liquiditeitsoverschot te bewerkstelligen.
Tegenover dit surplus stonden immers uitzet-
tingen bij de Bank tegen tarieven die onder
de gangbare markttarieven lagen, wat de neer-
waartse rentetendens mee in de hand werkte.

Vanaf mei is de Bank vooral op haar an-
dere instrumenten de nadruk gaan leggen. Het
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GRAFIEK 37 - GElDMARKTTARIEVEN

(rentetarieven na vervallen termijn op basis van 365 dagen)
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- Eenmaands eurodeposito's in franken (weekgemiddelden)

- Eenmaands eurodeposito's in Duitse marken (weekgemiddelden)

Vóór 29.01.91 Vanaf 29.01.91

- Eenmaands schatkistcertificaten - Voorschotten in rekening-courant
• Aanbestedingen

- Deposito's bij het HWI (gewone tranche)

Bron: NBB.

1 Datum van de inwerkingtreding van de nieuwe wijze van monetaire-beleidsvoering {29 januari 1991 J.

aarzelende renteverloop en het feit dat de
Belgischeen de Duitse geldmarkttarieven toen
nauw bij elkaar aansloten, maakten een wij-
ziging van de officiële rentetarieven overbodig.
De rente werd dan ook op meer verfijnde en
discretere wijze via dagelijkse marktoperaties
beïnvloed. Tegelijkertijd nam het aandeel van
de verschillende grote categorieën van instru-
menten in de totale kredietverstrekking door
de Bank geleidelijk vastere proporties aan. Tij-
dens het tweede halfjaar vertegenwoordigden

de aanbestedingen van kredieten aldus gemid-
deld 40 pct. van de totale liquiditeitsverstrek-
king aan de geldmarkt en de mobiliseringen
van handelspapier 8 pct., terwijl iets meer dan
de helft van de door de Bank verrichte finan-
cieringen de vorm van directe marktinterven-
ties aannam.

Het uitstaande bedrag van de mobilise-
ringen van handelspapier werd geregulariseerd
met de invoering van een nieuwe faciliteit
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die de financiële instellingen in staat stelt voor
een korte periode een beperkte hoeveelheid
handelspapier te mobiliseren. Die faciliteit is
in de plaats gekomen van het vroegere sys-

teem van preferentiële aanbestedingen voor-
behouden voor cessies-retrocessiesvan han-
delspapier.

GRAFIEK 38 - GELDMARKTTRANSACTIES VAN DE NATIONALE BANK VAN BELGIE

(weekgemiddelden van de dagelijkse uitstaande bedragen in miljarden (ranken)
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Bron: NBB.

1 Voor het eerste kwartaal betreft het slechts gegevens vanaf 29 januari, datum waarop de nieuwe wijze van monetaire-beleidsvoering in werking is getreden.
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Het uitsluitende beroep op gerichte
marktinterventies voor het beïnvloeden van de
geldmarktvoorwaarden kon uiteraard niet wor-
den volgehouden bij een duidelijke ombuiging
van het renteverloop in Duitsland; zeker niet
als die verandering nog kracht werd bijgezet
door een aanpassingvan de officiële tarieven
van de Bundesbank. Toen deze laatste medio
augustus tegelijk haar discontovoet en haar
Lombardrente optrok van respectievelijk 6,5
en 9 pct. tot 7,5 en 9,25 pct., heeft de Bank
dan ook onmiddellijk haar disconto verhoogd
van 7,5 tot 8 pct.; het tarief voor voorschot-
ten buiten plafond bleef daarentegen op
11,5 pct. gehandhaafd. Bovendien werd het
tarief van de aanbestedingen van kredieten in
het kader van een Amerikaanse tender van
8,75 op 8,94 pct. gebracht.

Gedurende de rest van het jaar bleef de
Duitse korte rente vrij duidelijk opwaarts ge-
richt. De Bank paste de Belgische geldmarkt-
voorwaarden aan die ontwikkeling aan door
tegelijk op al haar instrumenten een beroep
te doen. Zo voerde zij zeer vaak gerichte in-
terventies in de geldmarkt uit, waardoor vrij-
welonafgebroken een licht gezamenlijk liqui-
diteitstekort in stand kon worden gehouden,
zodat de rentetarieven steeds aan een zekere
spanning blootstonden. Indien nodig werden
die ingrepen geschraagd door aanpassingen
van het tarief van de aanbestedingen, dat eerst
stapsgewijze werd verhoogd tot 9,1 pct. me-
dio oktober en nadien, tegen het einde van
december, tot 9,3 pct. werd opgetrokken in
antwoord op de verhoging van de Duitse ren-
tetarieven. Toen die rentehausse uitmondde
in een verhoging van het discontotarief van
de Bundesbank, heeft ook de Bank haar dis-
conto aangepast, dat daarmee op 20 decem-
ber van 8 naar 8,5 pct. klom.

In de loop van deze periode verrichtte
de Bank ook enkele aanbestedingen tegen
meervoudige rentetarieven en enkele aanbe-
stedingen voor langere periodes dan de ge-
bruikelijke zeven dagen. Zo werd medio sep-
tember, toen de Bank in een fase van aan-
trekkende rentetarieven de marktverwachtin-
gen wilde toetsen, een aanbesteding voor een-
maands kredieten georganiseerd. Aan het be-
gin van de maand december, toen de Duitse

eenmaands geldmarkttarieven naar omhoog
werden gestuwd door de leningen die Duitse
financiële instellingen aangingen in het voor-
uitzicht van het afsluiten van hun jaarrekenin-
gen, heeft de Bank de rente op de Belgische
geldmarkt aan deze seizoengebonden be-
weging van de Duitse tarieven willen aanpas-
sen door doelgericht op dezelfde looptijden
in te werken, Daartoe werden speciale aan-
bestedingen ingericht voor kredieten voor drie
en vier weken.

Het gebruik van de verschillende instru-
menten van het monetaire beleid werd aldus
het hele jaar door bijgesteld om rekening te
houden met de zeer uiteenlopende omstan-
digheden. Het jaar 1991 was immers achter-
eenvolgens gekenmerkt door een vrij uitge-
sproken daling, een stabilisatie en vervolgens
een stijging van de rentetarieven op korte ter-
mijn. Het gediversifieerde gamma instrumen-
ten dat de Bank thans ter beschikking staat,
maakte het mogelijk de operationele beleids-
voering snel aan die opeenvolgende ontwikke-
lingen aan te passen.

6.2 GELD- EN KAPITAALMARKT

6.21 MARKT VAN DE
OVERHEIDSEffECTEN

Nadat in 1989 de lineaire obligaties wa-
ren ingevoerd en in maart 1990 een aanvang
werd gemaakt met de uitgifte, buiten het con-
sortium van kredietinstellingen om, van spe-
ciaal voor particuliere beleggers bestemde
staatsleningen, zijn op 29 januari 1991 nieu-
we hervormingen van de markt voor
overheidseffecten van kracht geworden.

Deze laatste hadden vooral betrekking op
de primaire markt van de schatkistcertificaten
en op de secundaire markten voor zowel li-
neaire obligaties als schatkistcertificaten. Ver-
schillende doelstellingen lagen eraan ten
grondslag: de rentelasten op de overheids-
schuld drukken door een verscherpte concur-
rentie tussen de beleggers en door een effi-
ciënt schuldbeheer, beleggingen in franken
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aantrekkelijker maken voor niet-ingezetenen
door hen instrumenten aan te bieden die vlot
verhandelbaar zijn op een georganiseerde
markt, en bijdragen aan de modernisering van
de Belgische financiële markten. Zij gingen
bovendien gepaard met de hervorming van
het monetaire-beleidsinstrumentarium, die on-
der meer inhield dat werd afgezien van het
discretionair vastleggendoor de Bank, in over-
leg met de Minister van Financiën, van de
tarieven voor schatkistcertificaten op zeer kor-
te termijn, en dat de financiering van de
Schatkist door de Bank voortaan strikt wordt
beperkt.

De belangrijkste punten van deze hervor-
mingen zijn reeds in het vorige Jaarverslagvan
de Bank toegelicht: vervanging van de door-
lopende uitgifte van schatkistcertificaten door
aanbestedingen die toegankelijk zijn voor
nieuwe categorieën van intekenaars, standaar-

ECONOMISCHE EN FINANCIELE ONTWIKKELING

disering en dematerialisering van de effecten,
invoering van fiscale regelingen die transacties
op de secundaire markt vergemakkelijken, in-
stelling van een door de Bank beheerd ver-
reken- en betalingssysteem en aanduiding
door de Minister van Financiën van een korps
van « market makers» (primary dealers).

Primaire markt van de
schatkistcertificaten

De nieuwe emissietechnieken van schat-
kistcertificaten hebben het uitzicht van de
geldmarkt grondig gewijzigd en zowel de Staat
als de financiële instellingen verplicht hun kas-
middelen actiever te gaan beheren.

Op 29 januari 1991 had de eerste aan-
besteding plaats van nieuwe, gedemateriali-
seerde driemaands schatkistcertificaten, die se-

(uitstaande bedragen per einde maand in miljarden franken)

GRAFIEK 39 - EFFECTEN VAN DE OVERHEIDSSCHULD IN BELGISCHE FRANKEN
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Bron: Ministerie van Financiën.

I Inclusief Schatkistbons.
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dertdien eens per week worden uitgegeven.
Het uitstaande bedrag van die certificaten
nam fors toe tot begin mei, toen de vervan-
ging van de oude certificaten ten einde liep.
Bij wijze van overgangsregelingen om de ver-
valdagen van de driemaands certificaten zo
gelijkmatig mogelijk te spreiden, werden tus-
sen 29 januari en 26 maart ook certificaten
voor een maand uitgegeven.

Daarna werd een aanvang gemaakt met
de uitgifte van schatkistcertificaten op langere
termijn : sedert 2 aprilorganiseert de Schatkist
om de vier weken een aanbesteding van
twaalfmaands certificaten en sedert 11 juni
van zesmaands certificaten. De constante aan-
was van het uitstaande bedrag van zes- en
twaalfmaands certificaten bracht vanaf het
midden van het jaar een vermindering teweeg
van het beroep op het driemaands segment
en ging dus met een zekere consolidatie van
de kortlopende overheidsschuld gepaard.

Primaire markt van de obligaties

Ook de samenstelling van de langlopende
overheidsschuld veranderde, maar wegens de
gemiddelde looptijd van die schuld voltrok de-
ze verandering zich niet even snel. Zo bereik-
te het uitstaande bedrag van de lineaire obli-
gaties, dat in 1990 was opgelopen van 2 tot
8 pct. van de totale langlopende Rijksschuld
in Belgische franken, eind 1991 meer dan
27 pct. van dat totaal. Die ontwikkeling was
ten dele het resultaat van de omzetting van
klassieke leningen en Schatkistbons in lineaire
obligaties en, voor het overige, van de toege-
nomen emissies van lineaire obligaties: het
totale conversiebedrag beliep zowat
fr. 223 miljard, waarvan fr. 108 miljard op
Schatkistbons betrekking had; de overige uit-
giften van lineaire obligaties liepen op tot
fr. 712 miljard, tegen fro 273 miljard in 1990.

De segmentatie van de primaire markt
van staatsobligaties, die zich in de loop van
de voorgaande twee jaar aftekende, zette in
1991 door: terwijl de lineaire obligaties veel-
eer voor institutionele beleggers zijn bestemd,
zijn de in grote tranches uitgegeven klassieke
leningen voortaan vooral op het particuliere

beleggerspubliek afgestemd. De drie leningen
van dit laatste type brachten in 1991, met
zo'n fro 228 miljard, iets minder op dan het
voorgaande jaar. Wel dient te worden aange-
stipt dat de voorwaarden van de lening van
juni 1990 ook heel wat institutionele beleg-
gers hadden aangetrokken.

De ontwikkelingen op de primaire mark-
ten voor overheidseffecten resulteerden in een
voortgezette consolidatie van de Rijksschuld.
Zo kwam de groei van deze schuld in 1991
uitsluitend voor rekening van het gedeelte op
lange termijn, aangezien het bedrag van de
in omloop zijnde schatkistcertificaten een te-
ruggang vertoonde.

Secundaire markten

Ook het opstarten van de nieuwe secun-
daire markten voor schatkistcertificaten en li-
neaire obligaties is met succes bekroond. De
omzet op de secundaire markten voor over-
heidseffecten lag in 1991 immers heel wat
hoger dan de voorgaande jaren.

Zo is de dagelijkse omzet van overheids-
obligaties in de loop van het jaar toegenomen
tot gemiddeld fr. 23 miljard per dag omstreeks
het jaareinde, dat is vier maal zoveel als eind
1990. Met een transactievolume dat, op jaar-
basis geëxtrapoleerd, aan het einde van het
verslagjaar ruim vier maal het totale uitgifte-
volume bedroeg, kan de liquiditeit van de
markt van Belgische lineaire obligaties voor-
taan beter de vergelijking met de meeste in-
ternationale financiële centra doorstaan.

Op de markt van de schatkistcertificaten
was de omzetstijging nog frappanter: de in-
tense marktactiviteit tijdens het verslagjaarstak
schril af bij het zeer bescheiden volume dat
voorheen via het HWI werd verhandeld. De
hoogste omzetcijfers werden opgetekend in de
periode van februari tot mei, toen de oude
schatkistcertificaten door nieuwe werden ver-
vangen. Toen vanaf juni de emissie-activiteit
ging vertragen, liepen ook de doorverkoop-
transacties met finale beleggers terug en zakte
het dagelijkse transactievolurne op de secun-
daire markt van de schatkistcertificaten tot om
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(daggemiddelden, miljarden franken)

GRAFIEK 40 - OMZET OP DE SECUNDAIRE MARKTEN VOOR OVERHEIDSEFFECTEN
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Bron: NBB.

1 Sedert februari 1991 verloopt het merendeel van de buiten-beurstransacties m.b.t. overheidsobligaties via het effectenclearingstelsel van de Bank. Daarnaast
is er nog een buiten-beurshandel in niet-gedematerialiseerde obligaties, waarvan hel transactievolume op zowat fr. 2 miljard per dag kan worden geraamd.

en bij de dertig miljard. Ook deze markt kan
als liquide worden bestempeld, zoals onder
meer blijkt uit de bescheiden marges die de
markthouders er tussen hun bied- en laatkoer-
sen aanrekenen: met zowat 6 basispunten
zijn die marges slechts half zo groot als op
de interbankenmarkt.

De stijging van het transactievolume op
de secundaire markten voor staatsobligatiesen
schatkistcertificaten werd ongetwijfeld mede in
de hand gewerkt door de dematerialisering
van de effecten en door de inrichting van een
door de Bank beheerd centraal effectenclear-
ingstelsel, dat instaat voor de vlotte afwikke-
ling van een ruime waaier van operaties.
Slechts een zeer klein gedeelte van de trans-
acties op de secundaire obligatiemarkt werd
ter beurze afgewikkeld, ondanks recente her-
vormingen zoals de invoering van de continue
geautomatiseerde OBLICATS-markt.

Aan de totstandkoming van een ruime en
liquide secundaire markt voor overheidseffec-
ten droegen eveneens de veertien primary
dealers en de drie kandidaat primary dealers
bij die er, zowel voor eigen rekening als voor
rekening van hun cliënten, het overgrote deel
van de transacties verrichtten. Ook op de pri-
maire markt, waar de primary dealers boven-
dien het voorrecht genieten niet-concurreren-
de offertes te mogen indienen, nemen de
« market makers» een dominante positie in.

Het hele verslagjaar lang heeft de Schat-
kist nauwlettend toegezien op de wijze waar-
op deze instellingen hun verplichtingen zijn
nagekomen. Deze verplichtingen zijn vervat in
het lastencohier en nader uitgewerkt in de
begin 1991 goedgekeurde gedragscode.

Ook de reglementering betreffende deze
markten, waar de transacties onderhands wor-
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den afgewikkeld, kreeg gestalte: het koninklijk
besluit van 27 februari, dat het Rentenfonds
de functie van toezichthouder verleende, leg-
de de algemene principes vast inzake de or-
ganisatie van de buiten-beursmarkt van line-
aire obligaties en van de secundaire markt van
schatkistcertificaten; bovendien formuleerde
het ministerieel besluit van 5 augustus het reg-
lement voor deze markten.

Verdeling van de effectenaankopen

De verruimde toegang tot de markt van
de schatkistcertificaten heeft wijzigingen te-
weeggebracht in de structuur van de netto-
aankopen van overheidseffecten, in die zin dat
de bemiddelingsgraad voor nieuwe schuldbe-
wijzen van de overheid, zoals die in grafiek 41
gedefinieerd is, aanzienlijk afnam.

Aan het begin van de jaren tachtig, be-
droeg die bemiddelingsgraad meer dan
80 pct. In 1988 was hij teruggelopen tot min-
der dan 50 pct. als gevolg van de oprichting
van in Belgische overheidseffecten gespeciali-
seerde SICAV's. Deze instellingen voor collee-
tieve belegging worden hier immers niet als
financiële instellingen beschouwd, niet alleen
wegens de lacunes in de statistische informa-
tie, maar ook omdat zij, in tegenstelling tot
de kredietinstellingen, bij de financiële trans-
formatie geen enkel risico lopen. Nochtans
zijn zij meestal door Belgische kredietinstel-
lingen in het leven geroepen. In 1990 hadden
de verlaging van de roerende voorheffing en
de koppeling van de Belgische frank aan de
Duitse mark de belangstelling van de ingeze-
tenen voor activa in Belgische franken fors
doen toenemen, maar die maatregelen waren
op zichzelf niet voldoende om ook niet-inge-
zetenen warm te maken voor overheidseffec-

(procenten)

GRAFIEK 41 - BEMIDDELINGSGRAAD VOOR NIEUWE SCHULDBEWIJZEN IN BElGISCHE FRANKEN VAN DE OVERHEID 1
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Bron: NBB.

1 Verhouding tussen de verandering van de overheidsschuld in Belgische franken die bij de Belgische financiële instellingen is ondergebracht en de totale
verandering van die schuld. Bij gebrek aan voldoende gegevens worden de instellingen voor collectieve belegging en de verzekeringsmaatschappijen hier
niet als financiële instellingen beschouwd.

z Van 31 oktober 1990 lol 31 oktober 1991.
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ten in Belgische franken. In dat opzicht was
de hervorming van de markt voor overheids-
effecten een welkome aanvulling van de in
1990 genomen maatregelen. Vooral in het
eerste kwartaal van 1991 hebben buitenlan-
ders heel wat overheidseffecten aangekocht.
In de periode van twaalf maanden tot en met
oktober 1991 viel het aandeel van de nieuwe
schuldbewijzen in franken van de overheid dat
bij de Belgische financiële instellingen werd
ondergebracht, bijgevolg tot minder dan
10 pct. terug.

Eind oktober 1991 hielden de Belgische
particulieren en vennootschappen - met in-
begrip van de financiële instellingen andere
dan de kredietinstellingen -, direct of via in-
stellingen voor collectieve belegging, 12,3 pct.
van de schatkistcertificaten aan en de niet-
ingezetenen, andere dan de Luxemburgse
banken, 6 pct. Voor de gedematerialiseerde

ECONOMISCHE EN FINANCIELE ONTWIKKELING

lineaire obligaties
ge percentages
23,1 pct.

beliepen de overeenkomsti-
respectievelijk 16,1 en

6.22 RECENTE ONTWIKKELINGEN OP DE
GELDMARKT

De monetaire hervormingen van eind ja-
nuari 1991 hebben onmiskenbaar hun stem-
pel op de werking van de geldmarkt gedrukt.
Zowel de hervorming van de markt voor
schatkistcertificaten als het actieve geldmarkt-
beleid dat de Bank sedertdien is gaan voeren,
zijn belangrijke facetten van die vernieuwing.

Alle periodieke aanbestedingen van gede-
materialiseerde schatkistcertificaten zijn voor-
taan toegankelijk voor een ruim publiek van
beleggers, die voor het verwerven van certi-
ficaten bovendien onderling dienen te concur-

(maandgemiddelden van de tarieven op de uitgiftedagenJ

GRAFIEK 42 - VERSCHIL TUSSEN DE EMISSIERENTE VOOR SCHATKISTCERTIFICATEN 1 EN DE INTERBANKENRENTE' OP DRIE
MAANDEN
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Bron: NBB.

1 Tot 28 januari 1991, aangepaste tarieven, berekend op basis van 365 dagen, voor de doorlopend uitgegeven certificaten; vanaf februari 1991, gewogen
gemiddelde rentewuitkomst van de aanbestedingen.

2 Gemiddelde van de bied- en laattarieven.
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reren. Die hervormingen hebben zich weer-
spiegeld in de rente-uitkomst van de aanbe-
stedingen en in de gewijzigde rentestructuur
op de Belgische geldmarkt, wat trouwens één
van de oogmerken van de hervorming was.

In 1989 lag de emissierente voor schat-
kistcertificaten ruim een tiental basispunten
boven de gemiddelde interbankenrente, maar
in 1991 is die verhouding omgeslagen. Vanaf
het derde kwartaal situeerde de uitgifterente
voor driemaands certificaten zich immers en-
kele basispunten onder de interbankenrente.

De monetaire hervormingen hadden ook
ingrijpende gevolgen voor de andere geld-
marktsegmenten. Het stopzetten van de door-
lopende uitgifte van schatkistcertificaten noop-
te de financiële instellingen ertoe hun liqui-
diteitsbeheer volledig anders te gaan opvatten.
Bovendien werd de gewaarborgde daggeld-
markt waarop de financiële instellingen hun
eindedagsaldo's konden verrekenen, op 29 ja-
nuari afgeschaft.

Het snel en vlot opstarten van de nieuwe
secundaire markt voor schatkistcertificaten
stelde de financiële instellingen evenwel in
staat zich vlug aan de veranderende monetaire
omgeving aan te passen.Hun vernieuwde kas-
beheer leidde zelfs tot een verminderd beroep
op de geldmarktsegmenten die zij traditioneel

aanspraken, zoals de markt van het particu-
liere disconto en inzonderheid de interban-
kenmarkt.

De Belgische banken, spaarbanken en
openbare kredietinstellingen schroefden aldus
hun nettoberoep op de interbankenmarkt aan-
zienlijk terug, terwijl het HWI zich, na de
heroriëntering van zijn activiteiten, nog slechts
in zeer minieme mate op die markt financier-
de. Ook de interbancaire netto-uitzettingen
van Luxemburgse en andere buitenlandse ban-
ken liepen terug, doordat deze laatste nu
eveneens toegang kregen tot de markt voor
schatkistcertificaten.

Tijdens het verslagjaar is het wetgevende
werk tot modernisering van de Belgischegeld-
markt voortgezet. Zo hebben de wet van
22 juli en het koninklijk besluit van 14 okto-
ber de emissie van thesaurie- en depositobe-
wijzen mogelijk gemaakt. Financiële instellin-
gen, ondernemingen en de lokale overheid
kunnen voortaan dit nieuwe geldmarktpapier
gaan uitgeven. Naar analogie van de schat-
kistcertificaten, kan dat in een gedemateriali-
seerde vorm worden aangehouden en via het
effectenclearingstelsel van de Bank worden
verhandeld. Daarmee zijn tevens de voorwaar-
den verenigd voor het totstandkomen van een
liquide secundaire markt voor dergelijke ef-
fecten.

(miljarden (ranken)

TABEL 34 - UITSTAANDE VORDERINGEN EN VERPLICHTINGEN OP DE INTERBANKENMARKT

Vorderingen Verplichtingen Nettopositie

Dec. 1990 Okt. 1991 Okt.1991Okt. 1991Dec. 1990 Dec. 1990

Belgische banken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 689 694 1.130 988 -441 -294

Openbare kredietinsteIl ingen . . . . . . . . . . 90 147 186 197 -97 -50

Spaarbanken ........................ 64 55 130 92 -66 -37

HWI ............................... 13 5 58 10 -46 -6

Luxemburgse banken ................. 431 279 48 58 383 221

Overige buitenlandse banken . . . . . . . . . 453 451 186 285 267 166

Totaal ......................... 1.739 1.631 1.739 1.631

Bron: NBB.
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De bij de wet van 4 december 1990 ge-
regelde hervorming van de financiële markten
werd voortgezet met de goedkeuring van een
reeks uitvoeringsbesluiten. Zo heeft een ko-
ninklijk besluit van 18 januari de nieuwe reg-
lementering van de effectenbeursvennootschap
van Brussel bekrachtigd en de hoofdkenmer-
ken van de nieuwe beursinstellingen gedefi-
nieerd. Een ministerieel besluit van 4 februari
heeft de nieuwe makelaarsprovisies voor
beurstransactiesvastgelegd; zij worden geken-
merkt door een grotere degressie en een kos-
tenvermindering voor omvangrijke orders. Een
koninklijk besluit van 4 maart bepaalde de re-
gels die gelden voor de instellingen voor col-
lectieve belegging naar Belgisch recht. De
meeste gemeenschappelijke beleggingsfondsen
opgericht in het kader van het koninklijk
besluit nr. 15 van 9 maart 1982 zijn dan
BEVEK's(SICAV's) naar Belgisch recht gewor-
den, waardoor zij de houders van hun deelbe-
wijzen een gunstigere fiscale regeling kunnen
bieden. De juridische en technische organi-
satie van de Belgische Futures- en Optiebeurs
(BELFOX)werd door een koninklijk besluit van

TABEL 35 - NETTO-UITGIFTEN VAN EFFECTEN

(miljarden franken)

ECONOMISCHE EN FINANCIELE ONTWIKKELING

10 april geregeld. Aan het einde van het jaar
startte die beurs met het noteren van termijn-
contracten op staatsleningen. Een koninklijk
besluit van 5 augustus, ten slotte, legde de
nadere toepassingsregelsvast - met name in
het vlak van de solvabiliteit - voor de uit-
oefening van activiteiten inzake vermogensbe-
heer en beleggingsadvies.

De modernisering van het juridische ka-
der waarin de beurstransacties plaatsvinden,
de vermindering van de transactiekosten, de
verlaging van de belasting op de beurs-
transacties en de oprichting van Belgische
BEVEK's met een gunstig fiscaal statuut ten
aanzien van het aandelenbezit, hadden nor-
maal de aandelenmarkt moeten ondersteunen.
Tijdens de periode waarin die hervormingen
van kracht werden, was de conjunctuur even-
wel allesbehalve gunstig voor die markt. Op
een tijdelijk herstel in februari na - dat ver-
band hield met het wegebben van de door
de Golfcrisis teweeggebrachte onzekerheid -,
onderging het indexcijfer van de Belgische
aandelenkoersen tot in de zomer nauwelijks
enige verandering. In de laatste maa:ndenvan
het jaar vertoonde het beursindexcijfer enige
achteruitgang bij een krimpend omzetvolume.

Eerste tien maanden

1986 1987 1988 1989 1990 1990 1991
------

Belgische aandelen' ......................... 40 31 47 110 18 13 40
Obligaties en kasbons in Belgische franken 2 .... 290 410 547 206 779 674 729

Overheid ................................. 218 379 472 196 397 324 436
Financiële instellingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 8 78 -37 290 293 229
Niet-financiële vennootschappen ............. -8 -34 -13 6 -6 -6 -5
Buitenland ................................ 62 58 10 41 98 62 69

Deel bewi jzen van instell ingen voor collectieve
belegging die in België openbare uitgiften
verrichten ................................ 43 88 164 135 -92 -623 23

Belgische instellingen ....................... 3 24 4 -3 -15 -153 93

Buitenlandse instellingen ................... 40 64 160 138 -77 -473 -73

Bronnen: NBB, Cernmissie voor het Bank- en Financiewezen.

lOpenbare aandelenemissies, inclusief de uitoefening van warrants.

2 Met inbegrip van obligaties in luxemburgse franken, voor zover die konden worden opgetekend.

J Gegevens voor de eerste zes maanden.
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Die omstandigheden waren niet van aard om
de bedrijvigheid op de primaire aandelen-
markt te stimuleren. De aandelenuitgiften lie-
ten weliswaar een volumetoename zien ten
opzichte van het voorgaande jaar, maar die
ontwikkeling was grotendeels toe te schrijven
aan de uitoefening van warrants die hun ver-
valdag bereikten. De openbare emissies daar-
entegen bleven zeer ver verwijderd van hun
peil van de voorgaande jaren.

De obligatiemarkt van zijn kant bleef zeer
actief. Alleen de uitgiften door niet-financiële
vennootschappen waren te verwaarlozen. De
overheid daarentegen voerde haar netto-emis-
sies van obligaties op. De belangstelling voor
vastrentende activa, waartoe de verlaging, op
1 maart 1990, van de roerende voorheffing
van 25 tot 10 pct. had geleid, bleef aanhou-
den. Daardoor lagen ook de doorlopend door
de kredietinstellingen uitgegeven kasbons nog
steeds goed in de markt. Sedert die datum
hadden echter ook de terugbetalingen van ou-
de kasbons waarop de roerende voorheffing
van 25 pct. van toepassing was, een hoge
vlucht genomen. Als gevolg daarvan vielen
eind oktober 1991 bijna drie vierde van de
in omloop zijnde kasbons onder de nieuwe
bronbelasting. De particulieren hadden im-
mers de oude kasbons die zij contractueel te
gelde mochten maken, ter terugbetaling aan-
geboden om ze te vervangen door fondsen
waarvoor het lagere voorheffingstarief gold.

De niet-ingezetenen voerden hun netto-
uitgiften van obligaties in franken verder op.
Deze opgang werd met name gestimuleerd
door de liberalisatie, medio 1990, van de
markt van de euro-Luxemburgse frank. Deze
kwam er in hoofdzaak op neer dat het mini-
mumbedrag van de coupures werd verlaagd
en dat de emissiekalender niet langer door
het Institut Monétaire Luxembourgeois werd
vastgelegd.Particulieren kregen daardoor mak-
kelijker toegang tot de obligatiemarkt in
Luxemburgse franken.

De markt van de deelbewijzen van instel-
lingen voor collectieve belegging heeft zijn dy-
namisme van het einde van de jaren tachtig,
dat vooral een gevolg was van de met name
in 1988 en 1989 toenemende commerciali-

sering van de SICAV's naar Luxemburgs recht,
niet teruggevonden. Die SICAV's boden de
particulieren de gelegenheid de roerende
voorheffing te ontwijken als zij hun inkomsten
lieten kapitaliseren, terwijl ze de vennoot-
schappen in staat stelden van het fiscale stelsel
van de « definitief belaste inkomsten» gebruik
te maken als zij hun inkomsten lieten uitbe-
talen. Door het wegvallen van dat fiscale voor-
deel en door de verlaging van de roerende
voorheffing verminderde de aantrekkingskracht
van in langlopende vastrentende effecten ge-
specialiseerde SICAV's in vergelijking met be-
leggingsvormen waarop die bronbelasting wel
van toepassing is. De beleggers hebben zich
dan ook van die SICAV's afgekeerd, te meer
daar deze in de meeste gevallen vrij hoge
transactiekosten bleven aanrekenen.

De door de gewijzigde wetgeving mogelijk
gemaakte BEVEK'snaar Belgisch recht met een
aantrekkelijk fiscaal statuut hebben de interes-
se voor aandelen en deelbewijzen van die in-
stellingen voor collectieve belegging evenwel
wat nieuw leven ingeblazen. De transformatie
van in het kader van het koninklijk besluit
nr. 15 opgerichte gemeenschappelijke beleg-
gingsfondsen in BEVEK'sheeft de nettoterug-
betalingen van deelbewijzen dan ook doen
ophouden. Die BEVEK'swerden in hun ont-
wikkeling evenwel gehinderd door de futloos-
heid van de aandelenmarkt. De portefeuille
van die gemeenschappelijke beleggingsfondsen
bestond immers overwegend uit aandelen;
bovendien is het precies voor beleggingen in
aandelen dat een beroep op Belgische
BEVEK'shet grootste fiscale voordeeloplevert.

6.24 FINANCIELE INSTELLINGEN

De geldmarkthervorming is niet zonder
gevolgen gebleven voor de balansstructuur in
franken van de kredietinstellingen. Zo is het
aandeel van de schatkistcertificaten in hun ge-
zamenlijke activa in Belgische franken tussen
oktober 1990 en oktober 1991 met ruim
3 pct. geslonken, terwijl dat van de kredieten
en, met name wat de banken betreft, dat van
de overheidsfondsen is vergroot. Die terug-
gang hield grotendeels verband met de daling
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van het aandeel van de interbancaire midde-
len, die vooral een uitvloeisel was van de
openstelling van de markt voor certificaten
voor alle buitenlandse banken. De geschetste
ontwikkelingen deden zich trouwens veel na-
drukkelijker gevoelen bij de banken - die
traditioneel meer interbancaire transacties met
het buitenland verrichten - dan bij de spaar-
banken en de kredietinstellingen van de over-
heidssector. Ook het door de overheid ge-
voerde beleid tot consolidatie van de over-
heidsschuld droeg bij tot de teruggang van het
relatieve aandeel van het kortlopende over-
heidspapier.

Ofschoon de portefeuilleherschikkingen
naar aanleiding van de verlaging van de roe-
rende voorheffing zich vooral in 1990 hadden
voorgedaan, werden de door de kredietinstel-
lingen bij de particulieren en de vennoot-
schappen ingezamelde middelen in 1991 op-
nieuw duurder ten gevolge van de netto-

ECONOMISCHE EN FINANCIELE ONTWIKKELING

opvragingen van gewone spaardeposito's, de
grotere vraag naar kasbonsen de ontwikkeling
van niet van roerende voorheffing vrijgestelde
spaarrekeningen met een hoog rendement.
Het aandeel van de gewone spaardeposito's
in de totale middelen in Belgischefranken van
alle instellingen samen is aldus tussen oktober
1990 en oktober 1991 met zowat 2 pct. te-
ruggelopen, terwijl het aandeel van de kas-
bons en de niet-vrijgestelde spaardeposito's
met 3 pct. aangroeide.

De verlaging van de roerende voorheffing,
waarvan vooral de particulieren profiteerden,
bleef bijgevolg de gemiddelde kostprijs van de
door de kredietinstellingen aangetrokken
werkmiddelen opdrijven. Net als de verbete-
ring van het imago van de frank, droeg zij er
evenwelook toe bij dat de particulieren en
de vennootschappen een groter deel van hun
nieuwe financiële activa in België gingen be-
leggen. Die ontwikkeling, die voortsproot uit

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

TABEL 36 - BALANSSTRUCTUUR IN BELGISCHE FRANKEN VAN DE KREDIETINSTELLINGEN

OKI's'

1990

Banken Spaarbanken Totaal

1991 1990 1991 1990 1991 1990 1991
~~---- ~~--~- ~~--~- ~~--~-

Activa

Kredieten ........................... 59,3 62,1 51,6 55,9 44,3 44,5 53,3 56,4

Schatkistcertificaten .................. 10,6 9,8 18,5 12,1 5,1 5,1 13,4 10,0

Overheidsfondsen .................... 27,3 24,6 28,3 30,5 44,9 43,9 30,6 30,5

Overige ............................ 2,8 3,5 1,6 1,5 5,7 6,5 2,7 3,1
~~--~- ~~--~- ~~---- ~~--~-

Totaal .............................. 100 100 100 100 100 100 100 100

Passiva

Gewone zicht- en termijndeposito's 10,9 14,1 17,7 18,9 11,5 11,6 14,2 15,8

Grote deposito's' """ .............. 8,6 7,9 25,2 26,3 7,1 7,1 16,1 16,0

Gewone spaardeposito's . . . . . . . . . . . . . . 22,8 19,7 17,5 16,5 33,7 30,3 22,1 20,0

Overige spaardeposito's .............. 0,2 0,6 0,5 1,7 1,0 2,8 0,5 1,4

Kasbons ............................ 51,5 51,0 15,9 18,8 36,5 38,7 32,4 34,5

Netto interbankenleni ngen ............ 1,9 1,3 11,9 8,7 3,8 2,1 6,9 4,7

Ovcrigc ' ........................... 4,1 5,4 11,3 9,1 6,4 7,4 7,8 7,6
~~---~ ----~- ~~--~- ~~--~-

Totaal .............................. 100 100 100 100 100 100 100 100

Bron: NBB.

1 Gemeentekrediet van België, 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 contante nettoverplichtingen in vreemde valuta's.
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de tanende belangstelling voor rechtstreeks of
via Luxemburgse instellingen voor collectieve
belegging aangekochte buitenlandse effecten,
kwam aan de overheid en de Belgischefinan-
ciële instellingen ten goede: zij onderbrak de
tendens tot desintermediatie die op de passiva
van deze laatste woog en was aldus een factor
die hun activiteit ondersteunde.

Niet alleen de grotere gevoeligheid van
de beleggers voor de netto rendementsver-
schillen tussen diverse categorieën van finan-
ciële activa, maar ook de veranderingen in
het beheer van de overheidsschuld, de con-
junctuuromslag en de relatieve futloosheid van
sommige markten waarop provisies kunnen
worden verdiend, hebben de rendabiliteit van
de kredietinstellingen aangetasten dat op een
moment dat de nieuwe normen inzake eigen
vermogen een verbetering van hun solvabiliteit

vereisten. De instellingen met de minst gedi-
versifieerde werkmiddelen werden het zwaarst
getroffen. Daartegenoverstaat dat sommige in-
stellingen, en meer bepaald de grootste kre-
dietinstellingen, er langs verschillende wegen
in slaagden hun winst- en verliesrekening te
verbeteren, onder meer door hun algemene
kosten terug te dringen, door sommige van
hun debetrentetarieven op te trekken, door
hun activa en passiva strikter te beheren, of
nog door sommige diensten te tariferen.

Reeds in 1990 waren de ecarts tussen
diverse leidende debet- en creditrentetarieven
op zowel korte als lange termijn vergroot, ten-
einde een compensatie te bieden voor de toe-
genomen druk op de marges, die door de
aantrekkende rente nog was aangescherpt. In
1991 bleven die ecarts vrij aanzienlijk of ver-
breedden ze zelfs nog.

(procenten van de totale vorming van financiële activa)

GRAFIEK 43 - VORMING VAN FINANCIELE ACTIVA IN BELGIE DOOR PARTICULIEREN EN VENNOOTSCHAPPEN
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(kwartaalgemiddelden)

GRAFIEK 44 - ECARTS TUSSEN SOMMIGE DEBET- EN CREDITRENTETARIEVEN
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Renteverschil tussen kaskredieten en driemaands deposito's van fr. 5 tot 20 miljoen

Renteverschil tussen hypothecaire kredieten en kasbons voor 5 jaar

Renteverschil tussen investeringskredieten en kasbons voor 5 jaar

Bronnen: Belgische Vereniging voor Onroerend Krediet, OKI's, BVB.

In januari 1991 heeft de Minister van
Economische Zaken het wettelijk kader voor
de tarifering van de bankdiensten vastgelegd.
Die reglementering machtigt de instellingen
een forfaitair bedrag van fr.lSO aan te reke-
nen voor de eerste 48 debetverrichtingen en
van maximum fr.Svoor iedere volgende ver-
richting. Bovendien is het hen toegestaan een
beheersvergoedingvan fro 200 per rekening te
vorderen. De meeste grote kredietinstellingen
hebben een aanvraag voor het tariferen van
hun diensten ingediend, die er soms op ge-
richt is transacties waaraan weinig kosten ver-
bonden zijn, zoals bijvoorbeeld elektronische

verrichtingen, te stimuleren. Eén ervan paste
die tarifering reeds vanaf juli 1991 toe; de
overige instellingen volgden op januari
1992.

Ten slotte heeft de wet van 17 juni 1991
tot organisatie van de openbare kredietsector
en harmonisering van de controle en de wer-
kingsvoorwaarden van .de kredietinstellingen
de bakens uitgezet voor de herstructurering
van de kredietinstellingen van de overheids-
sector. Wegens de politieke omstandigheden
werden de uitvoeringsbesluiten van die wet
evenwel nog niet- uitgevaardigd.
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TABEL I - OVERZICHT VAN DE ECONOMISCHE ONTWIKKELING IN ENKELE EG-LANDEN

België Duitsland1 Frankrijk Italië Verenigd Koninkrijk Spanje Nederland

1990 1991 r 1990 1991 1990 1991 1990 1991 1990 1991 1990 1991 1990 1991
------ ------ ------ ------ ------ ------ ------

Bestedingen tegen vaste prijzen (procentuele bijdragen aan de verandering van het BNP of het BBP2)

Particuliere consumptie .................. 2,3 1,1 z.r 1,30 1,9 0,9 1,7 1,7 0,7 -0,5 2,4 1,8 2,3 1,8
Overheidsuitgaven 3 ••••••••••••••••••.••• 0,2 0,1 0,40 0 0,7 0,6 0,2 0,2 0,7 0,2 0,7 0,6 -0,2... ...
Particuliere investeringen 4 •....••.•.••••.. 1,6 ... 1,80 1,80 0,6 -0,1 0,1 -0,4 -1,4 -3,0 1,8 0,7 1,4 0,2

waarvan vorming van vast kapitaal (niet-
woongebouwen) ............... 1,2 0,2 1,40 1,20 0,6 -0,2 0,5 -0,1 -0,1 -1,5 n. n. n. n.

Totaal van de binnenlandse bestedingen ... 4,25 1,2 4,90 3,10 3,2 1,4 2,0 1,5 ... -3,3 4,9 3,1 3,7 1,8
Uitvoer ................................ 4,2 3,4 3,r 4,90 1,3 0,7 1,8 0,6 1,4 0,4 0,8 1,3 3,1 2,7
Invoer ................................. -4,0 -3,2 -4,10 _4,90 -1,7 -0,8 -1,9 -1,2 -0,4 1,0 -2,0 -2,0 -3,4 ~2,3

Saldo met het buitenland ................ 0,3 0,2 _0,40 0 -0,4 -0,1 -0,1 -0,6 1,0 1,4 -1,2 -0,7 -0,3 0,4...

BNP/BBP ............................... 3,7 1,4 4,50 3,r 2,8 1,4 2,0 1,0 0,8 -1,9 3,7 2,5 3,9 2,2

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

Indexcijfer van de consumptieprijzen ...... 3,5 3,2 z.r 3,50 3,4 3,1 6,5 6,4 9,4 5,9 6,7 6,0 2,5 4,1

Werkloosheid (procenten van de burgerlijke beroepsbevolking)

Aantal werklozen (EEG-gegevens) .......... 7,7 8,1 5,10 4,60 9,1 9,7 9,8 10,2 7,1 9,4 16,1 16,0 8,1 7,8

Overheidsfinanciën (procenten van het BNP of het BBP2)

Netto financieringsbehoefte (-) of -ver-
mogen (+) van de overheid . . . . . . . . . . . . . -5,56 -6,36 _2,5°0 _3,7°0 -1,7 -1,7 -10,7 -10,1 -0,7 -2,1 -4,0 -3,9 -5,3 -3,5

Betalingsbalans

Saldo van het lopende verkeer ........... 1,87 1,97 3,2°0 _1,300 -1,1 -0,7 -1,3 -1,4 -2,5 -1,1 -3,4 -3,2 3,7 3,7

Bronnen: NIS, MEZ en NBB voor België; OESO en EEG voor de overige landen.

1 Voor de definitie van de entiteit waarop de gegevens over Duitsland betrekking hebben, zij verwezen naar de voorafgaande toelichting van het Verslag.

2 BNP voor Duitsland; BBP voor de overige landen.

3 Overheidsconsumptie voor Italië, Spanje en Nederland; overheidsconsumptie en -investeringen voor de overige landen.

" Met iobegrip van de overheidsinvesteringen in Italië, Spanje en Nederland.
5 Exclusief statistische aanpassingen.

6 Exclusief kredietverlening en participaties.

7 Gegevens over de BLEU .
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tv (veranderingspercentages t.o.v. het voorgaande jaar)

TABEL Il - BNP EN BELANGRIJKSTE BESTEDINGSCATEGORIEEN TEGEN PRIJZEN VAN 1985

Particuliere consumptie' .

Overheidsuitgaven .

Overheidsconsumptie .

Overheidsinvesteringen .

Woongebouwen ' ................................•.......

Brutovorming van vast kapitaal door de bedrijven .

Eenmanszaken .

Vennootschappen .

p.m. Totale brutovorming van vast kapitaal' 3 •••••••••••••••

Voorraadwijzigi ng' 4 •••••••.••••••••••••••••••••.••••.••••

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 4 ••••••••••••••

Statistische aanpassingen 4 ••••••••••••••••••••••••••.••••••

BBP .

Saldo van de factorinkomens 4 •••••••••••••••••••••••••••••

BNP .

1983

-1,7

-1,4

-8,1

-1,6

-4,2

-1,0

-4,6

-4,5
-0,7

-2,5

3,2

-0,2

-1,1

2,9

0,1

0,4

-0,1

0,3

1984

0,9

-1,5

0,1

-10,5

-0,4

7,0

1,4

7,8

1,8

1,1

2,0

5,7

3,5

6,0

-0,1

0,2

2,0

0,2

2,3

1985

1,8

0,4

2,4

-11,9

4,6

3,3

4,6

3,1

0,7

-1,3

0,4

1,3

0,8

1,0

0,3

0,1

0,8

-0,2

0,6

1986

2,6
1,0

1,9

-5,3

4,6

7,0

13,9
6,0

4,5

0,2

2,9

5,3

4,0

7,4

-1,3

0,1

1,6

0,3

2,0

1987

2,9

-0,5

0,4

-7,8

7,6

8,1

7,8

8,1

5,6

0,7

3,6
7,3

5,2

9,6

-1,7

0,3

2,3
0,2

2,5

1988

3,2

-0,3

1,9

22,3
15,4

5,9

16,9

15,1

4,5
9,3

6,6

8,7

0,4

4,9

-0,1

4,9

1989

3,2

-1,1

-0,4

-7,6

19,1

16,5

0,2

18,8

14,3

0,2

4,8

7,9

6,2
9,3

-1,2

0,2

3,8

0,2

4,0

1990

3,5

1,1

1,0

2,0

8,4

9,1

-2,2

10,5

8,3

0,1

4,1

5,0

4,5
4,6

0,3

-0,7

3,7

-0,3

3,4

1991 r

1,7

0,9

1,0

-0,4

-5,0

1,5

1,5

1,5

-0,2

1,2

4,0

2,5

3,7

0,2

1,4

0,2

1,6

Bron: NIS.

1 Gegevens exclusief statistische aanpassingen. Deze laatste zijn in een afzonderlijke rubriek ondergebracht.

2 Inclusief registratierechten.

3 Overheidsinvesteringen, woongebouwen en brutovormîng van vast kapitaal door de bedrijven.

4 Bijdrage tot de verandering van het BNP.
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TABEL III - DEFLATOREN VAN HET BNP EN VAN DE BELANGRIJKSTE BESTEDINGSCATEGORIEEN

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

1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 r

---

Particuliere consumptie ' ................................. 8,0 6,4 4,9 1,4 1,3 1,5 3,0 3,3 3,2

Overheidsuitgaven ...................................... 3,0 4,5 4,5 1,7 0,4 1,3 4,3 4,1 4,6

Overheidsconsumptie .................................. 3,1 4,6 4,6 2,0 0,5 1,2 4,2 4,2 4,8

Overheidsi nvesteringen ................................ 2,7 4,3 3,9 -1,1 -0,4 2,2 4,8 2,8 2,7

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

Brutovorming van vast kapitaal door de bedrijven ......... . 5,2 4,0 3,3 1,1 ... 1,8 4,0 2,7 2,7

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

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

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

Totaal van de finale bestedingen ......................... 6,8 6,7 3,9 -2,7 -1,0 1,9 4,9 1,2 1,7

Invoer van goederen en diensten ......................... 7,5 7,9 2,1 -12,2 -4,5 2,7 6,5. -1,0 0,1

p.m. Ruilvoet .......................................... (-0,1) (...) (0,8) (4,6) (0,8) (0,2) (0,5) (-0,6) (-0,3)

Statistische aanpassingen 3 •••••.••••••••••••••••••••••••••• -0,8 -0,4 0,9 -0,6 0,1 -0,4 0,2 0,2

BBP = BNP
•••••••••• 0_0 •••••• •••••••••••••••••••••••••

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

Bron : NIS.

1 Gegevens exclusief statistische aanpassingen. Deze laatste zijn in een afzonderlijke rubriek ondergebracht.

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

3 Bijdrage tot de verandering van de deflator van het BNP.
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TABEL IV - BNP EN BELANGRIJKSTE BESTEDlNGSCATEGORIEEN TEGEN WERKELIJKE PRIJZEN

Particuliere consurnptie ' .

Overheidsuitgaven .

Overheidsconsumptie .

Overheidsinvesteringen .

Woongebouwen .

Brutovorming van vast kapitaal door de bedrijven .

Eenmanszaken .

Vennootschappen .

p.m. Totale brutovorming van vast kapitaal' 2 ••••••••••••••••••

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 .

Statistische aanpassingen .

BBP .

Saldo van de factorinkomens .

BNP .

1982

2.620

883

734

149

131
392

50

342

672

8

4.034

2.640

6.674

2.694

-54

3

3.983

-48

3.935

1983

2.782

897

757

141

133
395

52

343

668

-21

4.186

2.924

7.109

2.864

-25

4.221

-53

4.167

1984

2.985

924

792

131
138
439

55

384

709

26

4.512

3.337

7.849

3.277

60

-33
4.538

-49

4.490

1985

3.190

969

849

120

152

469

60

409

741

-35

4.745

3.479

8.224

3.379

60

10

4.856

-63

4.793

1986

3.318

995

882

113
164

507

69

439

784

-27

4.956

3.367

8.323

3.187

100

-17

5.119

-49

5.070

1987

3.457

994

891

103

184

548

74

474

835

10

5.193

3.477

8.670

3.334

180 143

1988

3.619

1.007

899

108

230

644

80

564

12

5.513

3.907

9.420

3.719

-22

5.679

-45

5.634

1989

3.846

1.038

934

104

288

780

83
697

982 1.173

1990

4.112

1.093

983

109

323

875

84

791

1.307

32

6.434

4.661

11.095

4.482

183

-37

6.577

-56

6.521

1991 r

4.317

1.153

1.041

112

315

912

87

825

1.338

33
6.728

4.839

11.567

4.656

179 183

5

5.341

-40

5.302

24

5.977

4.514

10.491

4.331

188

6.160

-33

6.127

-37

6.875

-41

6.834

Bron: NIS.

1 Gegevens exclusief statistische aanpassingen. Deze laatste zijn in een afzonderlijke rubriek ondergebracht.

2 Overheidsinvesteringen, woongebouwen en brutovorming van vast kapitaal door de bedrijven.
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(veranderingspercentages t.o. v. het voorgaande jaar)

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

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' .

1983

-2,5

4,7
-6,3

5,1
5,0

1,8
-8,3
11,4

-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
4,4

-0,6

-0,1

0,4

1984

9,4

1,7
-8,6

0,7
2,2

-4,4
11,1

-0,6
12,2
2,2
2,3
9,6

-5,0
1,3

-3,6

3,3

0,1
1,5
8,5
2,1
6,6

16,6
3,1
1,0

0,7

2,0

1985

-1,4

0,8
-7,7

3,2
0,6

-11,5
2,9
3,5

32,5
5,4

-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

-0,4

1,8

0,8

1986

4,7

-1,3
-11,5

-1,7
-1,0

7,9
-6,0

1,2
4,1

-7,9
3,5

-2,7
7,3
1,1

3,4

3,2

1,7
12,7
11,8
2,2

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

1,6

1,6

1987

-7,9

2,8
2,3
8,0
1,9

7,0
2,1
2,4

-5,7
-2,6

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

2,7

3,9

1,8
0,9

13,6
2,2
4,3
3,7
3,2
5,9

0,1

2,3

1988

6,3

5,4
-11,3

6,0
5,6

13,9
4,8

13,8
12,0

7,4
7,8
8,0

-3,6
-1,5

11,6

5,2

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

10,2
6,0
6,7

0,5

4,9

1989

0,5

5,3
-4,4

4,2
5,6

7,6
13,1

-2,8
8,0
6,1

12,5
-0,6

7,3
0,5

6,1

4,3

1,9
-6,0

5,1
2,5
6,3

16,6
6,6
7,3

1,0

3,8

1990

-5,8

3,9
-9,5

3,7
4,2

-0,2
2,2
5,4
3,0
4,9
5,4
2,8
8,8
2,0

6,1

3,2

1991 r

5,7

-0,6
-6,5

3,1
-1,2

-8,6
5,8

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

2,4

-0,9

2,1

2,9
.J,8
2,1
2,3
6,1
0,6
5,5
2,8

1,0

3,7

p.m.
Procenten

van het BBP
van 1990

(1,9)

(24,8)
(0,3)
(3,8)

(20,8)

(1,0)
(0,9)
(1,1)
(0,4)
(5,5)
(1,5)
(2,5)
(1,7)
(4,0)

(5,9)

(58,6)

1,7 (14,3)
(4,7)
(5,5)
(5,5)
(8,2)
(5,4)
(2,8)
(7,7)

(12,5)

(100,0)

3,5
2,3
2,8
1,8
4,1
1,4

1,5

1,4

Bron: NIS.

1 Met inbegrip van diverse rubrieken die niet over de bedrijfstakken kunnen worden verdeeld en van de statistische aanpassingen .
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--" TABEL VI - INKOMENSREKENING VAN DE VERSCHILLENDE SECTOREN TEGEN WERKELIJKE PRIJZEN
--"
0'\ (miljarden franken)

1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 r

1. Particulieren
Primair bruto-inkomen 1 ................................. 3.432 3.605 3.901 4.168 4.363 4.514 4.721 5.112 5.470 5.759

Lonen en salarissen1 ......... , ........................ 2.297 2.376 2.540 2.684 2.797 2.880 2.973 3.153 3.370 3.529
Ondernemersinkomen van zelfstandigen 1 ................ 468 496 532 564 603 634 681 757 781 818
Inkomen uit vermogen ................................ 668 733 829 921 963 1.001 1.067 1.202 1.318 1.412

Lopende overdrachten .................................. -282 -275 -368 -428 -456 -463 -476 -469 -572 -517
Van en aan (-) de overheid ........................... -271 -266 -358 -421 -447 -459 -477 -471 -552 -506

Ontvangen overdrachten ............................ 889 959 1.010 1.054 1.089 1.143 1.165 1.223 1.284 1.397
Sociale uitkeringen ............................... 798 867 907 943 977 1.022 1.038 1.085 1.142 1.242
Overige overdrachten ............ - ................ 92 93 103 111 113 121 127 138 142 155

Betaalde overdrachten .............................. -1.160 -1.225 -1.368 -1.475 -1.536 -1.602 -1.642 -1.693 -1.836 -1.904
Sociale bijdragen ................................. -505 -558 -635 -699 -744 -792 -824 -872 -946 -994
Directe belastingen ............................... -655 -668 -733 -776 -792 -810 -818 -822 -890 -910

Van en aan (-) het buitenland 2 ....................... -11 -9 -10 -7 -10 -4 2 2 -19 -11
Beschikbaar inkomen 1 .................................. 3.150 3.330 3.533 3.740 3.907 4.051 4.246 4.643 4.898 5.242

p.m. Tegen vaste prijzen (veranderingspercentages t.O.V. het
voorgaande jaar) 3 ............................... (-2,5) (-2,1) (-0,3) (0,9) (3,0) (2,4) (3,3) (6,2) (2,1) (3,7)

2. Vennootschappen
Primair bruto-inkomen .................................. 398 445 518 608 705 750 834 952 986 982
Lopende overdrachten aan (-) de overige sectoren ......... -113 -115 -133 -148 -157 -164 -178 -182 -188 -;-188
Beschikbaar inkomen ................................... 285 330 385 460 548 585 656 770 799 795

3. Overheid
Primair bruto-inkomen .................................. 116 94 69 31 -21 49 71 85 68 96
Lopende overdrachten van de overige sectoren 2 •••••..••••• 350 347 463 550 582 585 600 593 701 660
Beschikbaar inkomen ................................... 466 440 532 581 561 633 671 678 770 756

4. Buitenland
Beschikbaar inkomen ................................... 45 44 37 27 31 43 53 58 58 45

5. Statistische aanpassingen ................................ -10 23 3 -15 23 -11 8 -22 -4 -4

6. BNP .................................................. 3.935 4.167 4.490 4.793 5.070 5.302 5.634 6.127 6.521 6.834

Bronnen: NIS, NBB.

1 Exclusief statistische aanpassingen.
2 Het gaat om nettobedragen, d.w.z. het verschil tussen de van andere sectoren ontvangen en aan andere sectoren betaalde overdrachten.
3 Met de deflator van de particulière consumptie gedefleerde gegevens.
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(miljarden franken)

TABEL VII - SYNTHESE VAN DE VERRICHTINGEN VAN DE GROTE SECTOREN VAN DE ECONOMIE TEGEN WERKELIJKE PRIJZEN 1 2

1. Particulieren
1.1 Beschikbaar inkomen .
1.2 Consumptie .
1.3 Brutobesparingen (1.1 - 1.2) .

p.m. Procenten van het beschikbare inkomen .
1.4 Kapitaaloverdrachten 3 •••••••••.•.•••..••....•••.••..•

1.5 Bruto kapitaalvorming .
1.6 Netto financieringsvermogen (1.3 + 1.4 - 1.5) .

p.m. Procenten van het beschikbare inkomen .

2. Vennootschappen
2.1 Beschikbaar inkomen = brutobesparingen .
2.2 Kapitaaloverdrachten 3 •••.•••••••••••••••••.••••••••••

2.3 Bruto kapitaalvorming .
2.4 Netto financieringsbehoefte (-) of -vermogen

(2.1 + 2.2 - 2.3) .

3. Overheid
3.1 Beschikbaar inkomen .
3.2 Consumptie .
3.3 Brutobesparingen (3.1 - 3.2) .
3.4 Kapitaaloverdrachten 3 ••••••••••••••••••••••••••.•....

3.5 Bruto kapitaalvorming .
3.6 Netto financieringsbehoefte (-) (3.3 + 3.4 - 3.5) .

4. Statistische aanpassingen 2

5. Geheel van de binnenlandse sectoren
5.1 Netto financieringsbehoefte (-) of -vermogen

(1.6 + 2.4 + 3.6 + 4) .

1982

3.150
2.620

530
(16,8)

182
349
(11,1)

285
25

349

-39

466
734

-268
-31
149

-448

-13

-151

1983

3.330
2.782

548
(16,5)

187
361
(10,9)

330
26

320

440
757

-317
-33
141

-490

48

-43

1984

3.533
2.985

548
(15,5)

2
195
355
(10,0)

385
21

409

37 -2

1985

3.740
3.190

550
(14,7)

4
211
343

(9,2)

460
25

375

110

581
849

-269
-38
120

-427

-25

1986

3.907
3.318

589
(15,1)

2
233
357

(9,1 )

548
23

410

160

561
882

-321
-32
113

-465

40

2

1987

4.051
3.457

594
(14,7)

2
256
339

(8,4)

585
14

486

113

633
891

-258
-25
103

-386

-16

92

1988

4.246
3.619

627
(14,8)

3
311
319

(7,5)

656
25

576

105

671
899

-229
-38
108

-374

30

51

1989

4.643
3.846

798
(17,2)

375
424

(9,1)

770
26

718

678
934

-256
-37

104
-397

-22

80

1990

4.898
4.112

786
(16,0)
-3

409
373

(7,6)

799
23

820

78

770
983

-214
-35
109

-358

33

83

1991 r

5.242
4.317

926
(17,7)

-6
402
518

(9,9)

795
23

858

2 -40

532
792

-260
-30
131

-422

37

-33

756
1.041
-285

-35
112

-431

33

50 80

Bron . ~JlS.

1 Exclusief de kredietverlening en de participaties van de overbeid.

2 De gegevens over de verrichtingen van de particulieren en de vennootschappen zijn, in voorkomend geval, exclusief statistische aanpassingen. Deze laatste zijn samen in rubriek 4 ondergebracht.

3 Het gaat om nettobedragen, d.w.z. het verschil tussen de van andere sectoren ontvangen en aan andere sectoren betaalde overdrachten .

.....l.

.....l.
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--> TABEL VIII - VRAAG NAAR EN AANBOD VAN ARBEIDSPLAATSEN
-->
œ (duizendtallen per 30 juni)

1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 r

--~
1. Vraag naar arbeidsplaatsen (netto beroepsbevolking)

1.1 Bevolking op arbeidsleeftijd ' . . . . . . . . . . . . . . . . 6.541 6.598 6.642 6.663 6.670 6.677 6.678 6.674 6.674 6.678
Mannen ................................... 3.281 3.310 3.332 3.344 3.349 3.355 3.357 3.357 3.358 3.362
Vrouwen .................................. 3.259 3.288 3.310 3.320 3.321 3.323 3.322 3.318 3.316 3.316

1.2 Bruto beroepsbevolking 2 •••••••••••••••••••• 4.228 4.263 4.269 4.292 4.323 4.349 4.376 4.417 4.473 4.496
Mannen ................................... 2.629 2.637 2.627 2.626 2.625 2.619 2.611 2.624 2.635 2.638
Vrouwen .................................. 1.599 1.626 1.642 1.666 1.698 1.730 1.765 1.793 1.837 1.858

1.3 Vervroegde en tijdelijke uittredingen 3 ........ 108 126 137 180 215 234 250 273 293 300
Mannen ................................... 83 99 112 145 169 180 186 192 195 193
Vrouwen .................................. 25 27 25 35 46 54 64 81 99 107

1.4 Netto beroepsbevolking (1.2 ~ 1.3) 4 •••••••••• 4.120 4.137 4.132 4.112 4.108 4.115 4.126 4.144 4.179 4.196
Mannen ................................... 2.546 2.538 2.515 2.481 2.457 2.439 2.425 2.432 2.440 2.445
Vrouwen .................................. 1.573 1.600 1.617 1.631 1.652 1.676 1.701 1.712 1.739 1.750

1.5 Netto activiteitsgraad (1.4 in procenten van 1.1) (63,0) (62,7) (62,2) (61,7) (61,6) (61,6) (61,8) (62,1) (62,6) (62,8)
Mannen ................................... (77,6) (76,7) (75,5) (74,2) (73,4) (72,7) (72,2) (72,5) (72,7) (72,7)
Vrouwen .................................. (48,3) (48,7) (48,8) (49,1) (49,7) (50,5) (51,2) (51,6) (52,4) (52,8)

2. Aanbod van arbeidsplaatsen (werkgelegenheid)
2.1 Bedrijven

Privé-bedrijven ........................... 2.618 2.592 2.583 2.596 2.607 2.631 2.683 2.743 2.793 2.786
Loontrekkers ........................... 2.006 1.970 1.954 1.962 1.967 1.984 2.028 2.078 2.118 2.102
Zelfstandigen .......................... 613 623 629 634 640 647 655 666 675 683

Overheidsbedrijven ....................... 326 321 317 317 311 318 316 316 314 313
Totaal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.944 2.913 2.900 2.913 2.918 2.948 2.999 3.059 3.107 3.099
waarvan: Landbouw, bosbouwen visserij .. 111 111 110 109 107 104 102 101 100 97

Industrie ....................... 902 882 873 858 844 823 809 821 820 804
Bouwnijverheid ................. 236 218 204 203 204 204 212 225 236 238
Verhandelbare diensten .......... 1.694 1.702 1.713 1.743 1.763 1.817 1.875 1.912 1.951 1.960

2.2 Overheid 5

Personeel in gewone overheidsdienst ....... 585 582 577 574 579 571 572 568 572 572
Speciale werkgelegenheidsprogramma's ...... 54 51 63 74 87 81 83 85 85 84
Totaal .................................. 639 633 640 649 666 652 654 653 657 656

2.3 Grensarbeid (saldo) ......................... 46 46 46 45 47 49 49 48 50 50
2.4 Eindtotaal ................................. 3.629 3.592 3.586 3.606 3.631 3.649 3.702 3.760 3.815 3.805

Mannen ................................... 2.325 2.285 2.265 2.262 2.259 2.248 2.256 2.283 2.298 2.286
Vrouwen .................................. 1.305 1.308 1.321 1.344 1.371 1.401 1.446 1.478 1.517 1.518

3. Werkloosheid (1 ~ 2) 6 ...••••..••.••.....••••••• 490 545 546 506 478 466 424 384 365 391
Mannen ...................................... 222 253 250 218 198 191 170 149 143 159
Vrouwen ...................................... 268 292 296 288 280 275 255 235 222 232

Bronnen: Ministerie van Arbeid en Tewerkstelling; RVA, NIS.
1 Mannen en vrouwen tussen 15 en 64 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 op sociale of familiale gronden.
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, gesubsidieerde contractuel en en tewerkgestelde werklozen in vervanging van personen met loopbaanonderbreking).
6 Exclusief de oudere werklozen die krachtens het koninklijk besluit van 29 december 1984 niet meer als werkzoekenden worden beschouwd.
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TABEL IX - CONSUMPTIEPRIJZEN

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

Algemeen indexcijfer

Energieprodukten

1983 7,7 3,3

1984 6,3 5,3

5,41985 4,9

1,3 -19,6

-6,9

1986

1987 1,6

1,2 -3,4

6,5

1988

1989 3,1

1990 3,5

3,2

6,8

1991 2,6

Bron: MEZ.

-l.
-l.
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Verdeling per categorie

Algemeen indexcijfer Voedingsmiddelen Overige produkten Diensten Huurprijzen
exclusief

energieprodukten

8,4 8,4 8,6 7,9 9,0

6,5 7,9 6,4 5,3 7,3

4,8 3,4 5,9 4,7 5,0

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

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

1,6 ... 2,5 1,5 3,6

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

3,1 3,7 2,6 3,2 3,2

3,3 2,0 3,0 4,4 3,0



--" TABEL X - ONTVANGSTEN, UITGAVEN EN NETTO FINANCIERINGSBEHOEFTE VAN DE OVERHEID 1

N
0 (miljarden franken)

1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 r

1. Ontvangsten ............................................. 1.912 2.008 2.204 2.359 2.435 2.551 2.639 2.766 2.985 3.104

Fiscale en parafiscale ontvangsten ........................ 1.820 1.926 2.117 2.267 2.353 2.477 2.564 2.682 2.885 2.992

Directe belastingen ................................... 768 783 865 925 948 974 996 1.004 1.077 1.097

Indirecte belastingen ................................. 507 543 568 597 610 661 693 753 802 836

Sociale-zekerheidsbijdragen ............................ 533 588 670 733 780 827 858 909 986 1.036

Kapitaalbelastingen ................................... 12 13 13 13 14 16 16 17 20 23

Niet-fiscale en niet-parafiscale ontvangsten ................ 92 83 87 92 82 73 75 84 100 112

2. Uitgaven ................................................ 2.361 2.498 2.626 2.786 2.900 2.937 3.013 3.163 3.343 3.535

Lopende uitgaven ...................................... 2.168 2.313 2.452 2.615 2.742 2.793 2.851 3.005 3.179 3.366

Netto-uitgaven voor goederen en diensten .............. 692 713 746 799 828 831 832 858 905 960

Rentelasten .......................................... 362 391 442 511 570 560 573 639 703 713

Lopende overdrachten aan particulieren ................ 922 995 1.050 1.095 1.132 1.185 1.207 1.268 1.331 1.447

Subsidies aan bedrijven ............................... 129 149 153 148 146 136 153 154 155 151

Lopende overdrachten aan het buitenland 2 ••••••••••••• 62 64 60 62 66 81 87 87 85 95

Kapitaaluitgaven ........................................ 192 186 174 171 159 144 162 158 164 169

Brutovorming van vast kapitaal ........................ 149 141 131 120 113 103 108 104 109 112

Kapitaaloverdrachten 2 3 •••••••••••••••••••••••••••••••• 43 45 43 51 46 40 54 54 55 57

3. Netto financieringsbehoefte (-) ............................ -448 -490 -422 -427 -465 -386 -374 -397 -358 -431

p.m. Kredietverlening en participaties ......................... 113 127 110 118 101 107 69 52 85 96

Bronnen: NIS, NBB.
1 Exclusief kredietverlening en participaties.
1 Het gaat om nettobedragen, d.W.z. het verschil tussen de door de overheid aan andere sectoren betaalde overdrachten en de van andere sectoren ontvangen overdrachten.
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.
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TABEL XI - OVERHEIDSUITGAVEN

(procenten van het BNP)

1. Uitgaven exclusief rentelasten 1 ••••••••.•.....••••..•••••••

Netto-uitgaven voor goederen en diensten .

waarvan: Bezoldigingen .

Pensioenen .

Aankopen van goederen en diensten .

Lopende overdrachten aan particulieren .

waarvan: Pensioenen (excl. overheid) .

Ziekte- en invaliditeitsverzekering .

Werkloosheid .

Subsidies aan bedrijven .

Lopende netto-overdrachten aan het buitenland .

Brutovorming van vast kapitaal .

Netto kapitaaloverdrachten .

2. Rentelasten .

3. Totale uitgaven 1 ••.•••••••••••••••••..•••••.•••..••••••••

p.m. : Kredietverlening en participaties .

1982

50,8

17,6

12,1

1,7

3,6

23,4

7,0

6,0

3,4

3,3

1,6

3,8

1,1

9,2

60,0

2,9

1983

50,6

17,1

11,6

1,7

3,7

23,9

7,1

6,2

3,8

3,6

1,5

3,4

1,1

9,4

59,9

1984

48,7

16,6

11,3

1,7

3,5

23,4

7,0

6,1

3,6

3,4

1,3

2,9

1,0

9,8

58,5

3,0

1985

47,5

16,7

11,3

1,7

3,6

22,8

6,9

6,0

3,4

3,1

1,3

2,5

1,1

10,7

58,1

2,4

1986

46,0

16,3

11,0

1,6

3,5

22,3

6,8

5,9

3,3

2,9

1,3

2,2

0,9

11,2

57,2

2,5 2,0

1987

44,8

15,7

10,4

1,7

3,5

22,3

6,7

6,1

3,2

2,6

1,5

1,9

0,8

10,6

55,4

1988

43,3

14,8

9,7

1,7

3,2

21,4

6,5

5,8

3,0

2,7

1,5

1,9

1,0

10,2

53,5

2,0

1989

41,2

14,0

9,3

1,7

2,9

20,7

6,2

5,7

2,8

2,5

1,4

1,7

0,9

10,4

51,6

1,2 0,9

1990

40,5

13,9

9,2

1,7

2,8

20,4

6,2

5,8

2,7

2,4

10,8

51,3

1991 r

1,3

1,7

0,8

41,3

14,1

9,4

1,8

2,8

21,2

6,3

6,2

2,9

2,2

1,4

1,6

0,8

10,4

51,7

1,3 1,4

Bronnen: NIS, NBB.

1 Exclusief kredietverlening en participaties .

....l.
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TABEL XII - NETTO FINANCIEEL TEKORT (-) OF OVERSCHOT VAN DE SUBSECTOREN EN VAN DE GEZAMENLIJKE OVERHEID

(miljarden franken)

Nationale overheid, gemeenschappen en gewesten 1 Lokale overheid Sociale Krediet- Totaal>
zekerheid 4 verlening

Netto te financleren saldo van de Schatkist Netto te Overige) Totaal
en parti-

financieren
cipaties

saldo
Totaal waarvan: van de

gemeen-

nationaal gemeen- schappen

schappen en de

en gewesten gewesten

t/m 1990' vanaf 19912 (jl~
(O~(a) (O+(gI

(a) (b) (c) (d) (e) +(d)+(e) (gi (h) (il +(hl+(i)

1981 ............................. -455 n. n. -61 -516 -65 -la 104 -487

1982 ............................. -509 n. n. - -72 -581 -28 27 114 -468

1983 ............................. -524 (-516) (-8) - -64 -588 -27 12 127 -476

1984 ............................. -504 (-501) (-3) -37 -541 -11 45 110 -397

1985 ............................. -571 (-552) (-19) -41 -613 -la 49 118 -456

1986 ............................. -556 (-553) (-3) - -49 -605 -15 31 101 -488

1987 ............................. -430 (-451) (21) - -100 -530 -2 21 107 -404

1988 ............................. -434 (-416) (-18) - -64 -498 -6 16 69 -419

1989 ............................. -397 (-442) (45) -86 -483 -34 47 52 -418

1990 ............................. -394 (-366) (-28) -114 -508 -15 39 85 -399

1991 r ........................... -367 (-368) (1) -35 -92 -494 -38 -16 96 -452

Bronnen: Ministerie van Financiën, NBB.

I Met inbegrip van de financiering van de kredietverlening en de participaties.

2 Tût eind 1990 verzorgde de Schatkist het thesauriebeheer van de gemeenschappen en de gewesten. Het netto te financieren saldo van die entiteiten [kolom (c)] maakte derhalve deel uit van het totale netto te financieren saldo van de
Schatkist. Vanaf begin 1991 is dat niet meer het geval, aangezien die entiteiten, op de Duitstalige Gemeenschap na, sedertdien over een autonome thesaurie beschikken; hun netto te financieren saldo komt derhalve in kolom (d) voor.

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

4 De sociale-zekerheidsgegevens slaan op dezelfde instellingen als in de nationale rekeningen en houden, net als deze laatste, rekening met de verschuldigde sociale bijdragen en niet met die welke effectief werden gestort.

5 Het totale financiële tekort verschilt van de netto financieringsbehoefte - in tabel X gehanteerd begrip -, wat met name het gevolg is van verschillen in de optekeningsdata van de verrichtingen naar gelang van de twee invalshoeken.
Deze statistische afwijking, die in tabel XVIII afzonderlijk vermeld is, is ook toe te schrijven aan onvolkomenheden in de registratie van de gegevens.
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TABEL XIII - NIEUWE VERPLICHTINGEN EN VORMING VAN FINANCIELE ACTIVA DOOR DE OVERHEID

(miljarden franken)

Nieuwe verplichtingen

Eindtotaal

Vorming van
financiële activa

in Belgische
franken 1

Saldo'

In vreemde
valuta's

In Belgische franken

waarvan
kortlopende

beleggingen van
de Schatkist

Bij de NBB' Overige Totaal

voor ten hoogste voor meer dan
een jaar een jaar waarvan lineaire

obligaties
(e)-(b)+ 10- (i)-

(a) (b) (c) (d) (d') (c)+(d) (a)+(e) (g) (h) 10- (g)

1981 ............................. 224 72 160 114 (-) 346 570 83 (-) 487
1982 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 243 32 182 158 (-) 372 615 147 (-) 468
1983 ............................. 134 7 89 395 (-) 491 625 149 (-) 476
1984 ............................. 155 12 71 332 (-) 415 570 173 (-) 397
1985 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 -18 53 563 (-) 598 633 177 (-) 456
1986 ............................. 62 27 294 226 (-) 548 610 122 (-) 488
1987 ............................. 32 -82 219 383 (-) 520 552 148 (-) 404
1988 ............................. 20 -21 33 500 (-) 512 532 113 (-) 419
1989 ............................. 69 -40 274 205 (82) 439 508 90 (-) 418
1990 ............................. -22 -30 138 448 (273) 556 534 135 (-) 399

Eerste tien maanden

1990 .................,.......,. -46 -46 252 353 (188) 559 513 106 (-) 408
1991 ........................... -13 -108 246 555 (887) 693 680 184 (77) 496

Bron: NBB.

1 Veranderingen van het uitstaande bedrag schatkistcertificaten dat het Rentenfonds via de bijzondere bijstand van de Nationale Bank van België financiert, van de portefeuille Belgische overheidseffecten van de Bank en van de geconsolideerde
vordering van de Bank op de Staat. In 1991 werden de vorenvermelde kredieten volledig terugbetaald. Vanaf dat jaar beschikt de Staat nog alleen over voorschotten die de Bank toekent in het kader van een tot fr. 15 miljard beperkte
speciale kasfaciliteit.

:< Inclusief kredietverlening en partlclpaties.
3 Die kolom stemt overeen met het netto financiële tekort van de overheid (zie kolom (j) van tabel XII, met tegengesteld teken).
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N
W VERSLAG VAN DE NATIONALE BANK VAN BELGIE1991 (STATl5nSCHEBIJLAGE)



--"
N~

TABEL XIV - UITSTAANDE NETTOSCHULDEN VAN DE OVERHEID

(einde periode, miljarden franken)

Schulden

In vreemde valuta's In Belgische franken

Voor ten hoogste Voor meer dan een Totaal
een jaar jaar

(a) (b) (c) (d) ~ (b) + (c)

1980 ............................. 159 576 2.082 2.658

1981 ............................. 404 816 2.195 3.011

1982 ............................. 683 1.037 2.353 3.390

1983 ............................. 868 1.166 2.749 3.915

1984 oude reeks' ................. 1.063 1.255 3.080 4.335

nieuwe reeks' ............... 1.063 1.236 3.083 4.319

1985 ............................. 1.031 1.280 3.646 4.926

1986 ............................. 1.048 1.586 3.873 5.459

1987 ............................. 1.070 1.720 4.261 5.981

1988 ............................. 1.108 1.734 4.761 6.495

1989 ............................. 1.150 1.974 4.965 6.939

1990 ............................. 1.129 2.073 5.413 7.486

1991 oktober ..................... 1.137 2.247 5.935 8.182

Financiële activa in
Belgische franken 1

Eindtotaal

(e) ~ (a) + Id) In

2.817 375

3.415 355

4.073 389

4.783 411

5.398 474

5.382 452

5.957 511

6.507 531

7.051 573

7.603 617

8.089 655

8.615 705

9.319 803

Nettoschulden

Totaal p.m.
Totaal exclusief de

schuld tegenover het
IMF'

Ig) ~ (e) - (f)

2.442 2.405

3.060 3.016

3.684 3.633

4.372 4.288

4.924 4.833

4.930 4.840

5.446 5.347

5.976 5.891

6.478 6.396

6.986 6.902

7.434 7.346

7.910 7.831

8.516 8.434

Bron: NBB. Voor nadere bijzonderheden in verband met de methodologie, zie Tijdschrift van de Nationale Bank van België, LXIW jaargang, deel I, nr. 5, mei 1988.

1 Exclusief kredietverlening en participaties.

2 Exclusief de schatkistcertificaten in het bezit van het IMF. De afgifte aan die instelling van niet-rentedragende certificaten geeft immers geen aanleiding tot kasontvangsten voor de overheid.

3 De berekeningswijze van de reeksen betreffende de lokale overheid en de sociale zekerheid is vanaf 1984 lichtjes gewijzigd; wat de lokale overheid betreft, gaat het vooralom een boekhoudkundige wijziging van de balansreeksen van
het Cerneentekredlet van België; bij de sociale zekerheid gaat het om een vermeerdering van het aantal kassen voor arbeidsongevallen waarvan de verrichtingen worden opgetekend.
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TABEL XV - BETALINGSBALANS VAN DE BLEU
(saldo's in miljarden (ranken)

1991

1. Lopend verkeer .
p.m. Lopend verkeer op kasbasis .

2. Kapitaalverkeer 1 •••..••••.•••.•••..••.•••••••.••.•.•..••••••••••••••••••••••••.•

2.1. Handelskredieten .
2.2 Nettotegoeden in franken van niet-ingezetenen bij ingezeten kredietinstellingen .

A contant '.' .
Op termijn .

2.3 Nettotegoeden van ingezeten bedrijven en particulieren .
In franken in het buitenland .
In vreemde valuta's .

A contant .
Op termijn .

2.4 Effectenverkeer .
Aandelen .

Tegoeden van ingezetenen .
Tegoeden van niet-ingezetenen .

Vastrentende effecten .
Tegoeden van ingezetenen .
Tegoeden van niet-ingezetenen .

2.5 Directe investeringen en aanverwant kapitaalverkeer .
Tegoeden van ingezetenen .
Tegoeden van niet-ingezetenen .

2.6 Kapitaalverkeer in vreemde valuta's van ingezeten kredietinstellingen .
A contant .
Op termijn .

2.7 Verrichtingen van niet-financiële overheidsbedrijven .
2.8 Verrichtingen in franken van de overheid .

3. Vergissingen en weglatingen .
4. Tegenpost van de monetisatie/demonetisatie van goud .
5. Balans van de officiële betalingen (1 t/m 4 = 6 + 7) .
6. Kapitaalverkeer in vreemde valuta's van de overheid 2 •.•••..••..••..•••••••••••.••••

7. Beweging van de netto goud- en deviezenreserves, à contant en op termijn, van de NBB 3

-153
-131

-22

1983

-22
-46
-98
-24
-54
-43
-11

17
18
-1

-18
16

-79
1

1
-80
-89

9
47

-20
67

4
-4

-96
-111

15
17

-17
34

-69
-39
-30

6
-10

2

1984

-3
-2

-86
1

41
34

7
24

-17
41
19
23

-96

41
23

-85
-18
-11

21
-32

33
-5
38
8

30
-94

8
-5
13

-102
-114

12
50

-19
69

-44
-46

2
1

-2
4

1985

139
144

-185
5

-35
-8

-27
65

-24
89
53
36

-94
-1

-31
30

-93
-107

14
-41
-81

40
-75
-65
-10
-7
-6
-4

-40
-32
-8

1986

-51
-58

7

103
104

-52
1

34
26
8

45
16
29

-41
70

-60
23
-1
24

-84
-111

28
-12

-108
96

-56
22

-78
-6

3
6

-11
46

-35
81

1987

134
122

-126
-12

80
58
23

-67
8

-76
-111

35
-138

38
19
19

-175
-215

40
51

-138
190

-23
35

-58
-3

-14
-1

1988

7
-12

19

140
147

-167
8

44
57

-13
-30
-21
-9

-94
85

-206
-48
-78

31
-158
-185

27
43

-259
303

-24
48

-72
-10

7
-24
-3

-54
-73

19

1989

120
152

-25
33
98
18
80

-244
-21

-224
46

-270
64
47
19
28
16

2
14
75

-228
303

-36
-226

190
-7
-7

-55

1990

Eerste tien maanden

112
128

6
16
99
19
80

-240
-23

-218
-24

-193
72
44
26
18
28
26

2
81

-157
238

-10
-123

113
-5
-7

-54

39
23
17

1990

n.
133

n.
n.

-211
-99

-112
35
8

27
53

-26
71

7
-9
16
64

-64
128
35

-170
205
-41

-179
138
-3
-7

3

65
50
15

16
7
9

5
-5

1
-6

-33

-87
-154

67

Bron: NBB. Voor een algemeen overzicht van de methodologie van de betalingsbalans, zie Eurostat. 1984 : De methodologie van de betalingsbalans van de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie. Voor nadere bijzonderheden, zie Tijdschrift
van de Nationale Bank van België, LXIII" jaargang, deel Il, nr. 4, oktober 1988 : Wijzigingen aan tabel IX-5 « Verrichtingen met het buitenland, verrichtingen in buitenlandse valuta '5 van de ingezetenen met de Belgische en Luxemburgse
banken en termijnvalutatransacties » van het gedeelte (( Statistieken» van het Tijdschrift en LXIVe jaargang, deel Il, nrs. 2-3, augustus-september 1989 : Wijzigingen in het boeken van de uitvoer op kasbasis en in het behandelen van
het handelspapier.

1 Teken - kapîtaaluitvoer.

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

3 Teken - : vermindering van de reserves.
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TABEL XVI - LOPEND VERKE'ER OP TRANSACTIEBASIS

(saldo's in miljarden franken)

1. Goederenverkeer

1.1 Goederenverkeer op kasbasis .
Uitvoer, invoer en loonwerk .
Arbitrage .

1.2 Transacties die aanleiding gaven tot handelsvorderingen .

1.3 Goederenverkeer op transactiebasis (1.1 + 1.2) .

2. Dienstenverkeer .

Vracht- en verzekeringskosten voor goederenvervoer en andere vervoerkosten ..

Reisverkeer .

Inkomens uit beleggingen en investeringen

Niet elders vermelde overheidstransacties '

Overige diensten .

3. Overdrachten .

Particuliere overdrachten .

Overheidsoverdrachten .
waarvan transacties met de EEG .

4. Totaal van het lopende verkeer op transactiebasis (1.3 + 2 + 3) .

p.m. Totaal van het lopende verkeer op kasbasis (1.1 + 2 + 3) .

1983

-28
-60

32

24

-4

41

24

-19
-9
50
-5

-59
-9

-50
(-33)

-22

-46

1984

11
-12

23

-1

10

38

18

-17
-4
55

-14

-51

-10
-41

(-26)

1985

38

21
-23

-8
62

-14

-42

-8
-34

(-20)

-3

-2

1986

27
20

7

18

45

53

20

-32

5

71
-11

-43

-9
-34

(-19)

41

23

1987

134
106
28

-5
129

74
34

-35

13

81

-19

-56

-4
-52

(-34)

139

144

1988

86
57
29

-1

85

77

42

-44

12
85

-18

-70

2

-72
(-56)

103

104

1989

115
94
20

12
127

106

41
-49

50
92

-28

-76

2

-78
(-63)

134

122

1990

118
95
23

-8
110

124
86
38

-33

91

1990

Eerste tien maanden

1991

110
73
36

-16

94

90
37

-55

33

78

-3

-72
-18

-54
(-39)

120

152

89
75
14

n.

n.

99
27

-62

49

82

4

-56

-8
-48

(-33)

112 n.

100

43

-58
25

93

-3

-72
-20

-52
(-32)

140

147 128 133

Bron: NBB. Voor een algemeen overzicht van de methodologie van de betalingsbalans, zie Eurostat, 1984 : De methodologie van de betalingsbalans van de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie. Voor nadere bijzonderheden, zie Tijdschrift
van de Nationale Bank van België, LXI1I" jaargang, deel I, nr. 3, maart 1988 : Wijzigingen in de berekeningswijze van de gegevens van rubriek 1.1 « Goederenverkeer>; van tabeflen IX-1 rot 4 van het gedeelte « Statistieken» van het
Tijdschrift en LXIVe jaargang, deel Il, ms. 2-3, augustus-september 1989 : Wijzigingen in het boeken van de uitvoer op kasbasis en in her behandelen van handelspapier.

T Die rubriek omvat hoofdzakelijk de ontvangsten voor de BLEU ontstaan uit hoofde van de administratiekosten van de in België en het Groothertogdom Luxemburg gevestigde internationale instellingen.
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TABEL XVII - INDICATIEVE VALUTAKOERSEN 1

(noteringen in Belgische franken, jaargemiddelden)

1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991

Dollar van de Verenigde Staten ................ 45,76 51,18 57,79 59,36 44,66 37,34 36,81 39,43 33,41 34,18

Duitse mark ................................. 18,83 20,01 20,31 20,18 20,58 20,78 20,94 20,96 20,68 20,59

Yen (100) ................................... 18,38 21,55 24,32 24,91 26,57 25,85 28,70 28,63 23,14 25,40

Franse frank ................................. 6,96 6,72 6,61 6,61 6,44 6,21 6,17 6,18 6,14 6,06

Pond sterling ................................ 79,80 77,50 76,98 76,33 65,48 61,11 65,37 64,55 59,47 60,23

Iers punt .................................... 64,84 63,58 62,60 62,80 59,80 55,50 55,99 55,85 55,26 54,99

Italiaanse lire (100) ........................... 3,38 3,37 3,29 3,11 3,00 2,88 2,83 2,87 2,79 2,75

Canadese dollar .............................. 37,08 41,52 44,63 43,50 32,13 28,17 29,95 33,30 28,63 29,84

Nederlandse gulden .......................... 17,11 17,91 18,01 17,89 18,25 18,44 18,60 18,58 18,35 18,27

Zweedse kroon .............................. 7,31 6,66 6,98 6,89 6,26 5,89 6,00 6,11 5,64 5,65

Zwitserse frank ............................... n,52 24,34 24,61 24,21 24,89 25,06 25,14 24,11 24,09 23,83

Peseta (100) ................................. 41,63 35,68 35,93 34,87 31,88 30,28 31,57 33,27 32,79 32,87

Deense kroon ................................ 5,48 5,59 5,58 5,60 5,52 5,46 5,46 5,39 5,40 5,34

Oostenrijkse schilling (100) .................... 267,88 284,50 288,81 287,18 292,79 295,41 297,76 297,79 293,87 292,60
• Noorse kroon ................................ 7,09 7,00 7,08 6,90 6,04 5,54 5,64 5,71 5,34 5,27

Finse mark .................................. 9,50 9,18 9,61 9,56 8,80 8,50 8,78 9,18 8,73 8,45

Escudo (10O) ................................ 57,99 46,77 39,62 34,58 29,88 26,49 25,52 25,02 23,44 23,64

Zaïre ....................................... 7,94 6,36 1,61 1,21 0,76 0,35 0,21 0,11 0,06 0,01

Griekse drachme (100) 2 ••••••••••••.•••••••••• - 25,94 24,29 21,11 18,76

Ecu 3 •••••••••••••••••••••••••••...•..•....•• 45,06 44,91 43,79 43,03 43,42 43,35 42,50 42,26

p.m. Effectieve wisselkoers van de Belgische frank 4

(indexcijfers 1980 = 100) ................. (86,3) (84,7) (84,8) (86,4) (93,7) (98,6) (98,4) (98,1) (103,6) (104,8)

Bron: NBB. Voor nadere bijzonderheden in verband met de effectieve wisselkoers van de Belgische frank, zie Tijdschrift van de Nationale Bank van België, LW' jaargang, deell, nr.5, mei 1977: De indexcijfers van de gewogen gemiddelde
of effectieve wisselkoers van de Belgische frank.

1 Tot 31 december 1990 : officiële wisselkoersen vastgesteld door de in Verrekenkamer te Brussel vergaderde bankiers.

2 V.;lr:":éti4 januari 1988 wordt de Griekse drachme ter beurze genoteerd.

J Vanaf 3 september 1984 wordt de ecu ter beurze genoteerd.

4 Gewogen aan de hand van de uitvoer.
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..... TABEL XVIII - FINANCIELE REKENINGEN PER SECTOR
N
CO (miljarden franken)

Eerste tien maanden

1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 r 1990 1991

1. Particulieren en vennootschappen:

1.1 Netto financieringsvermogen (+) of -behoefte (-) 398 352 453 518 452 424 501 375 478 n. n.
Particulieren 1 ...•.•......•..........•....• 361 355 343 357 339 319 424 373 518 n. n.
Vennootschappen' ....................... . 37 -2 110 160 113 105 78 2 -40 n. n.

1.2 Netto fi nancieel overschot .................. . 434 369 434 579 474 530 478 390 n. 444 566
Vorming van financiële activa 2 •••••••••.••. 714 612 763 879 894 1.191 1.518 1.068 n. 9365 1.1735

Nieuwe verplichtingen 3 (-) ••••.••••••••••• 280 243 329 300 420 661 1.040 678 n. 492 607

1.3 Statistische afwijking (1.1 - 1.2) • 0 ••••••• o •••• -36 -17 19 -61 -22 -106 23 -15 n. n. n.

2. Overheid:

2.1 Netto financieringsbehoefte' (-) .............. -490 -422 -427 -465 -386 -374 -397 -358 -431 n. n.

• 2.2 Netto financieel tekort 4 (-) •••••••••••••••••• -476 -397 -456 -488 -404 -419 -418 -399 -452 -408 -496
Vorming van financiële activa .............. 149 173 177 122 148 113 90 135 n. 106 184
Nieuwe verplichtingen (-) ................. 625 570 633 610 552 532 508 534 n. 513 680

2.3 Statistische afwijking (2.1 - 2.2) ••••• 0 •••••••• -14 -25 29 23 18 45 21 41 21 n. n.

3. Buitenland:
3.1 Netto financieringsvermogen (+) of -behoefte (-)' 43 33 -2 -92 -51 -80 -83 -50 -80 n. n.
3.2 Netto financieeloverschot (+) of tekort (-) ... 43 33 -2 -92 -51 -80 -25 -16 n. -395 -475

3.3 Statistische afwijking (3.1 - 3.2) ............. . ... ... ... ... ... ... -58 -34 n. n. n.

4. Statistische aanpassingen:
4.1 Reële rekeningen 1 •••••••••••••• 0_ •••••••••• 48 37 -25 40 -16 30 -22 33 33 n. n.
4.2 Financiële rekeningen ...................... . -1 -5 24 1 -19 -31 -35 25 n. 3 -23

Bron: NBB.

1 Van tabel VII overgenomen gegevens.

2 Zie tabel XIX.

3 Zie tabel XXI.

, Zie tabel XIII.

5 Ongerekend de verandering van de netto handelsvorderingen van België op het buitenland.
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TABEL XIX - VORMING VAN FINANCIELE ACTIVA DOOR DE PARTICULIEREN EN DE VENNOOTSCHAPPEN

(miljarden franken)

Activa in Belgische franken .
Voor ten hoogste een jaar .

Biljetten en muntstukken .
Zichtdeposito's .
Gewone spaardeposito's .
Overige spaardeposito's 1 •••••••••••••••.•••••••••••••••••

Termijndeposito's 2 .••••••••••••.••••••.•••.............••

Schatkistcertificaten 3 ••.•••••••.••••••••••••••••••••••••••

Kasbons .
Diversen .

Voor meer dan een jaar .
Obligaties en kasbons:' .
Aandelen 5 ••••••••••.••••••••••••••••••••••••••••••••.•.

Deposito's .

Activa in vreemde valuta's .
Voor ten hoogste een jaar .
Voor meer dan een jaar .

Obligaties .
Aandelen .

Overige activa 6 .•.•.•.•.••••.•.••..•...••....•••••••.•••••••

Handelsvorderingen op het buitenland .
Financieel goud .
Andere activa op het buitenland .
Diversen 7 •.•...........•........•....••..••••••••••••••••

Eindtotaal .
p.m. Idem exclusief handelsvorderingen op het buitenland .

1983 1984

557 423
229 208
16 -5
67 -16

112 114
1

19 111
3 -1

12 7
1 -3

328 216
267 193
44 20
18 2
69 95

-15 -9
84 105
84 109
... -4
88 94
24 -2
2 10

13 15
50 71

714 612
690 614

Eerste tien maanden

1985 1986 1987 1988 1989 1990 1990 1991

557 579 538 566 770 1.012 741 826
278 495 398 299 622 359 147 317
-2 20 8 4 6 -8 -20 -1
56 63 33 67 98 31 -34 -42

162 207 224 185 190 -258 -358 -159
1 4 3 2 ... 53 28 94

42 140 107 31 242 464 480 161
-6 3 -4 ... ... ... ... 167
27 51 18 13 83 90 56 90
-1 7 9 -3 3 -11 -5 8
279 84 140 267 147 653 595 509
269 76 147 276 105 672 604 497

3 9 -14 3 56 -19 -11 6
7 0 7 -11 -14 ... 1 7

85 143 139 228 352 6 7 85
-6 30 49 34 109 70 79 60
90 113 90 194 244 -65 -72 25
85 82 89 213 166 -45 -46 16
5 31 1 -19 78 -19 -26 9

122 157 217 397 396 50 173 n.
18 -6 -1 12 -8 -32 -15 n.
9 7 20 6 -4 5 5 2
5 70 90 127 208 221 157 165

90 87 108 252 200 -144 26 95
763 879 894 1.191 1.518 1.068 921 n.

745 885 895 1.179 1.526 1.100 936 1.173

5 Openbaar uitgegeven aandelen, na aftrek van de door niet-ingezetenen verrichte netto-aankopen van Belgische
aandelen.

6 Activa waarvoor de indeling in Belgische franken en vreemde valuta's niet bekend is of geen zin heeft.
7 Saldo van de mutaties in de vorderin§en en schulden van de financiële instellingen, alsook de vergissingen en

weglatin~n in de betalin~sbalans van elgië. De omvang van de schommelingen van deze laatste toont aan hoe
moeilijk et is reële en financiële rekeningen voor België alleen op te stellen, gelet op de verwevenheid van de
twee economieën die samen de BLEU vormen.

Bron: NBB. Voor nadere bijzonderheden in verband met de methodologie, zie Tijdschrift van de Nationale Bank
van België, LXIII'jaargang, deel Il,nrs. 1·2, juti-augustus1988.

1 Waarop de roerende voorheffing van toepassing is.
1 fvtêt inbegrip van de via instellingen voor collectieve belegging gevormde deposito's, voor zover die konden worden

opgetekend.
.:I Met inbegrip van de via instellingen voor collectieve belegging verworven schatkistcertificaten.
4 Met inbegrip van de obligaties in Luxemburgse franken, voor zover die konden worden opgetekend.
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TABEL XX - FINANCIELE ACTIVA IN BELGISCHE FRANKEN IN HET BEZIT VAN DE PARTICULIEREN EN DE VENNOOTSCHAPPEN 1

(uitstaande bedragen per einde periode in miljarden franken)

1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 okt. 1991
---

Activa voor ten hoogste een jaar ............................. 2.940 3.170 3.382 3.660 4.155 4.554 4.853 5.475 5.834 6.151

Biljetten en muntstukken .................................. 374 390 385 384 404 412 416 422 413 412

Zichtdeposito's ........................................... 502 569 557 613 676 709 775 873 904 861

Gewone spaardeposito's ................................... 1.135 1.247 1.361 1.523 1.730 1.954 2.139 2.329 2.071 1.911

Overige spaardeposito's ................................... 1 1 2 4 8 11 13 13 66 160

Termijndeposito's ......................................... 825 845 955 997 1.137 1.244 1.275 1.517 1.980 2.142

Schatkistcertificaten ....................................... 5 8 7 ... 4 ... ... ... ... 167

Kasbons ................................................. 80 92 99 125 177 195 208 292 382 472

Diversen ................................................. 17 18 15 14 21 30 27 30 19 26

Activa voor meer dan een jaar ............................... 2.461 2.745 2.933 3.209 3.285 3.439 3.704 3.796 4.468 4.972

Overheidsobligaties ....................................... 714 766 812 906 942 1.035 1.213 1.267 1.448 1.580

Kasbons en obligaties uitgegeven door financiële instellingen ... 1.429 1.626 1.757 1.907 1.929 1.972 2.066 2.069 2.457 2.748

Obligaties uitgegeven door de overige sectoren 2 •••••.••••••• 204 223 231 256 273 284 289 337 441 514

Deposito's ............................................... 114 131 133 141 140 147 137 123 123 130

Totaal ..................................................... 5.401 5.915 6.315 6.869 7.440 7.993 8.557 9.271 10.302 11.123

Bron: NBB
1 Uitstaande bedragen van de in de tabel XIX voorkomende activa in Belgische franken, exclusief aandelen. Eind 1982 en 1984 deden zich lichte breuken in de reeksen voor wegens de verbeterde optekening van sommige activa.

2 Met inbegrip van obligaties in Luxemburgse franken, voor zover die konden worden opgetekend.
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(miljarden franken)

TABEL XXI - NIEUWE VERPLICHTINGEN VAN DE PARTICULIEREN EN DE VENNOOTSCHAPPEN

1. Verplichtingen overwegend door particulieren aangegaan 1 ....•

Persoonlijke leningen en kredieten op afbetaling .

Hypothecaire kredieten .

2. Verplichtingen overwegend door vennootschappen en eenmans-
zaken aangegaan 1 ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Aandelen' .

Obligaties .

Investeringskredieten 3 •••••••••••••••••••••••••••••••••••

Overige kredieten 3 •.......•........•••••.••.....•....••

Diversen 4

p.m. Totaal

in Belgische franken

in vreemde valuta's

overige>

3. Eindtotaal .

1983

259
45

28
15

12
160

214

5

40

280

1984

21

8

13

210
17

8

45

-19
159

165
29
16

243

1985

32
15
17

279

13
-11

45
43

189

218

16
45

329

1986

50
27
23

212
22

-17

72

21

115

172

14
27

300

1987

87

34

53

131

48
84

1988

136
36

100

526
46

-16
145
165

186

335
57

134

661

1989

184

43
141

857
90

-5
154
291

326

541

68
248

1.040

Eerste tien maanden

1990

147

49
98

530
16

-17

177

56
298

259

.6

265

678

1990

115

50

65

378

12
-14

144
-14

250

122
11

244

492

1991

103

49
54

504

36

-6
110
116
249

197

63
243

607

289

30
-36
130
19

146

217

8

63

420

Bron: NBB. Voor nadere bijzonderheden in verband met de methodologie, zie Tijdschrift van de Nationale Bank van België, LXVI" jaargang, nrs. 7-8, juli-augustus 1991.

1 Persoonlijke leningen, kredieten op afbetaling en hypothecaire leningen worden eveneens, zij het in geringe mate, door vennootschappen en eenmanszaken aangegaan, terwijl de verplichtingen van de particulieren niet noodzakelijk tot
deze kredietvormen beperkt blijven.

2 AII~eTl aandelen die openbaar zijn uitgegeven, met inbegrip van de uitoefening van warrants.

3 Toegekend door ingezeten kredietinstellingen .

. Verplichtingen tegenover het buitenland (exclusief obligaties en openbaar uitgegeven aandelen) en tegenover de overheid (inclusief kredietverlening en participaties).

5 Omvat de verplichtingen tegenover het buitenland waarvoor de indeling in Belgische franken en vreemde valuta's niet bekend is of geen zin heeft.
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........ TABEL XXII - FINANCIElE STROMEN PER SECTOR
W

(miljarden franken)N

Verandering van de vorderingen Verandering van de schulden Eerste tien maanden

1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1990 1991
------

Particulieren en vennootschappen Particulieren en vennootschappen .... 50 21 -11 -21 -30 6 47 -6 ... -9
Overheid .......................... 51 44 84 42 93 175 54 183 155 303
Buitenland ........................ 187 226 280 291 339 488 712 297 275 161
Belgische financiële instellingen ...... 424 328 444 557 474 485 664 631 535 686
NBB .............................. 1 -12 -10 11 -1 6 6 -12 -27 9

--- --- --- ------
Totaal' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 713 607 787 880 875 1.160 1.483 1.093 938 1.150

Overheid Particulieren en vennootschappen .... 126 128 143 89 70 37 48 16 -23 15
Overheid .......................... 6 9 -2 9 4 16 13 11 9 6
Buitenland ........................ 8 6 5 5 6 7 10 6 4 7
Belgische financiële instellingen ...... 9 30 31 19 68 53 19 102 116 156
NBB ..............................

--- ------
Totaal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 149 173 177 122 148 113 90 135 106 184

Buitenland Particulieren en vennootschappen .... 42 38 69 54 111 190 313 310 283 272
Overheid .......................... 76 123 91 153 125 159 229 115 87 370
Buitenland ........................
Belgische financiële instellingen ...... 330 772 902 850 823 221 914 570 284 329
NBB .............................. 33 -49 1 -1 -1 5 -5 4 2 -1

--- ------
Totaal ............................ 481 884 1.063 1.056 1.058 575 1.451 999 656 970

Belgische financiële instellingen Particulieren en vennootschappen .... 62 56 128 178 269 428 632 358 232 329
Overheid .......................... 483 381 477 377 408 199 249 251 304 83
Buitenland ........................ 232 601 788 846 684 130 747 692 399 804
Belgische financiële instellingen ......
NBB .............................. -2 8 -3 1 2 2 7 -4 -8 -4

--- --- ------
Totaal ............................ 775 1.046 1.390 1.402 1.363 759 1.635 1.297 927 1.212

NBB Particulieren en vennootschappen ....
Overheid .......................... 9 13 -17 29 -78 -17 -37 -26 -42 -82
Buitenland ........................ 11 18 -8 6 80 30 7 20 17 45
Belgische financiële instellingen ...... 12 -84 13 -24 -2 ... 38 -6 -8 41
NBB ..............................

------
Totaal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 -53 -12 11 ... 13 8 -12 -33 4

Totaal Particulieren en vennootschappen .... 280 243 329 300 420 661 1.040 678 492 607
Overheid .......................... 625 570 633 610 552 532 508 534 513 680
Buitenland ........................ 438 851 1.065 1.148 1.109 655 1.476 1.015 695 1.017
Belgische financiële instellingen ...... 775 1.046 1.390 1.402 1.363 759 1.635 1.297 927 1.212
NBB .............................. 32 -53 -12 11 ... 13 8 -12 -33 4--- --- ------
Totaal ............................ 2.150 2.657 3.405 3.471 3.444 2.620 4.667 3.512 2.594 3.520

Bron: NBB.

1 Wegens statistische aanpassingen stemt het totaal van de financiële activa van de particulieren en de vennootschappen niet volledig overeen met dat in tabel XIX.
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TABEL XXIII - BELANGRIJKSTE RENTETARIEVEN

(jaargemiddelden)

Geldmarkttarieven Rente op Creditrentetarieven 3 Debetrentetarieven
op 3 maanden 1 staatsleningen

voor ten minste

Schatkist- Interbanken-
6 jaar?

Spaardeposito's4 Deposito's Door de OKI's Kaskredieten Vaste Investerings- Hypothecaire
certificaten markt van fr.Stot uitgegeven van banken voorschotten kredieten leningen

20 miljoen kasbons (5 jaar) van banken van de NMKN
bij banken (3 maanden)

(3 maanden)

1983 .................... 10,69 10,54 11,94 7,71 9,92 11,49 13,82 10,79 13,15 13,07

1984 .................... 11,58 11,38 12,24 8,00 10,76 11,40 14,40 11,73 12,84 12,90

1985 .................... 9,71 9,58 10,97 8,00 8,97 10,74 12,61 9,83 11,97 11,73

1986 ...... , ............. 8,21 8,11 8,63 6,64 7,48 7,72 10,47 8,21 8,92 8,85

1987 ........... , ........ 7,19 7,10 8,18 6,20 6,47 7,59 9,34 7,20 8,73 8,49

1988 ........... , ........ 6,81 6,77 8,01 6,03 6,14 7,33 8,86 6,87 8,53 8,28

1989 .................... 8,80 8,73 8,59 6,00 8,11 7,73 10,98 8,83 8,98 8,77

1990 ..... , ........... , .. 9,80 9,82 10,06 5,94 9,19 8,97 12,99 9,92 10,98 10,69

1991 .................... 9,375 9,396 9,31 5,83 8,80 8,69 12,86 9,48 10,74 11,00

Bronnen: NBB, BVB, OKI's, Belgische Vereniging voor Onroerend Krediet. Voor nadere bijzonderheden, zie Tijdschrift van de Nationale Bank van België, LXVle jaargang, nr. 5, mei 1991.

1 Rentetarieven berekend op basis van 365 dagen.

2 Rendement op de secundaire markt, vóór bronbelasting.

3 Vóór bronbelasting.

4 Fictieve brutorente, inclusief de getrouwheidspremie, van gewone spaardeposito's bij de ASLK.

s Vanaf 29 januari 1991, referentietarief van de schatkistcertificaten op de secundaire markt.

{, Vanaf 29 januari 1991, nieuwe reeks die ongeveer 1,h{, procentpunt onder de oude ligt.
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TABEL XXIV - RENTETARIEVEN VAN DE NATIONALE BANK VAN BELGIE EN VAN HET HERDISCONTERING- EN WAARBORGINSTITUUT

(procenten)

Data van de wijzigingen Discontovoet Rente op de voorschotten
in rekening-courant 1

Speciaal tarief van
toepassing op de primary

dealers?

Rente op de via
toewijzingen verstrekte

kredieten voor een week 3

HWI-tarief voor de eindedagoverschotten

1991 29 januari
31 januari
4 februari
6 februari
11 februari

9,60 9,60

18 februari .
20 maart .
25 maart .
27 maart .
8 april ......•.............
22 april .
7 mei .

9,75
10,25
10,10
10,00

9,75
9,60
9,70
9,60
9,50
9,40
9,30
9,25

9,75

9,25
9,10
9,20
9,10
9,00
8,90
8,80
8,75

9,25
9,10
9,20
9,10
9,00
8,90
8,80
8,75

9,75
9,25
9,10
9,00
8,75
8,60
8,70
8,60
8,50
8,40
8,30
8,25

Gewone tranche Overschrijdingstranche 4

17 juni .................... 7,50
16 augustus ................ 8,00 9,45 8,95 8,94
26 augustus .............•.. " 9,40 8,90 8,90
3 september ............... " 9,45 8,95
4 september ............... " " " 8,95
12 september .............. " 9,50 9,00
16 september .............. " " " 9,00
14 oktober ................ tr " " 9,13
15 oktober ................ " 9,60 9,10
16 oktober ................ rr " " 9,10
20 december . . . . . . . . . . . . . . 8,50 9,80 9,30 9,30

8,25
8,45
8,40
8,45

6,75
6,95
6,90
6,95

8,50 7,00

8,60 7,10

8,80 7,30

Bron: NBB. Voor nadere bijzonderheden, zie Tijdschrift van de Nationale Bank van België, LXVle jaargang, nr.5, mei 1991.

1 Dit tarief is van toepassing op de voorschotten die binnen de individueel aan de financiële instellingen toegekende kredietlijnen vallen. Op de buiten die kredietlijnen toegestane voorschotten is een tarief van 11,5 pet. van toepassing.

2 Dit speciale tarief geldt binnen de individuele lijnen waarvan het totale bedrag voor alle primary dealers samen beperkt is tot fro 5 miljard.

3 Het betreft vooraf door de Bank bekendgemaakte tarieven voor de hoeveelheidstenders en de door de Bank in aanmerking genomen onderste limietrentes voor de toewijzingen tegen meervoudige rentetarieven. De vermelde data stemmen
overeen met de data van de toewijzingen (of transaetiedata) en niet met de data van de afwikkeling in de verrekenkamer (of valutadata), die twee dagen na de toewijzingsdata vallen. Als er geen gegevens vermeld zijn, heeft er op die
datum geen toewijzing plaatsgevonden.

4 Dit tarief is van toepassing op de overschotten die meer bedragen dan 5 pct. van de individueel aan de financiële instellingen toegekende kredietlijnen.
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TABEL XXV - GELDMARKTTRANSACTIES VAN DE NATIONALE BANK VAN BELGIE

(veranderingen in miljarden (ranken)

1. Transacties buiten geldmarktbeleid .

1.1 Vermeerdering (-) of vermindering (+) van de biljettenomloop 1 ••••••••••.•••

1.2 Nettovraag naar (-) of -aanbod van (+) deviezen op de valutamarkt' .

1.3 Diversen (netto)

2. Geldmarktbeleid .

2.1 Mobilisering van handelspapier .

2.2 Kredietverstrekking d.m.v. aanbestedingen .

2.3 Directe geldmarktinterventies .

2.3.1 Aan- of verkopen van effecten op de markt .

2.3.2 Repurchase agreements .

2.3.3 Valutaswaps .

2.3.4 Interbancaire deposito's (+) en leningen (-) .

3. Dekking (+) of absorptie (-) van de residuele geldmarktsaldo's .........•.....

3.1 Voorschotten aan de Staat .

3.2 Voorschotten aan het Rentenfonds .

3.3 Opgenomen (-) overschot van de Schatkist .

3.4 Veranderingen van de netto eindedagoverschotten of -tekorten van de financiële
instellingen .

3.4.1 Voorschotten in rekening-courant aan de financiële instellingen (+) .

3.4.2 Door het HWI bij de NBB geplaatste eindedagoverschotten (-) .

Februari-Maart

1991

2e kwartaal 3e kwartaal 4e kwartaal

-21,6 +24,7 +8,7

-27,0 +23,6 -9,6

+1,7 -4,2 +12,3

+3,7 +5,3 +6,0

+15,6 -25,7 -2,6

-0,2 +1,9

-19,2 + 11,1 -0,9

+35,0 -38,7 -1,7

-0,5 +4,1 -3,9

+31,5 -39,8 +5,2

... -2,0 -3,0

+4,0 -1,0

+6,0 +1,0 -6,1

+0,5 +0,6 -2,7

-7,8

-10,0

-1,6

+3,8

+10,3

-1,4

-1,9

+13,6

-16,0

+35,1

-2,0

-3,5

-2,5

+1,6

+0,1

-4,2

-10,9

+6,7

+0,4

-0,3

+0,7

-3,4

-1,4

-2,0

+5,5

+1,4

+4,1

Bron : ~~BB. Voor nadere bijzonderheden in verband met de methodologie, zie Tijdschrift van de Nationale Bank van België, LXVle jaargang, nr. 6, juni 1991.

Exclusief de bewegingen die verband houden met de uit omloop genomen, maar niet ter omwisseling aangeboden biljetten.

1 Tegen marktkoersen en op valutadatum; exclusief valutaswaps (vermeld in rubriek 2.3.3) en exclusief de geïnde opbrengst van de buitenlandse beleggingen, die geen invloed heeft op de geldmarkt in franken.
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De Nationale Bank van België
als onderneming



DE NATIONALE BANK VAN BELGIE ALS ONDERNEMING

INLEIDING

Sinds 1989 worden in het Jaarverslag van de Nationale Bank van België een aantal
gegevens gepubliceerd over functionele aspecten van de activiteiten die zij ontplooit,
niet alleen als monetaire autoriteit maar ook als een bedrijf dat diensten van algemeen
nut verleent. Die bedrijfsverslagen bevatten ook gegevens betreffende het personeelsbe-
stand en de organisatie van de Bank.

Sommige inlichtingen die hierna volgen, vormen een aanvulling op vroeger gepu-
bliceerde gegevens. Andere hebben betrekking op realisaties die in 1991 plaatsvonden.
Tenslotte zij erop gewezen dat het korte hoofdstuk « Bankbiljetten en munten» van dit
verslag wat uitgebreid werd, onder meer met gegevens die voorheen in de toelichting
bij de jaarrekening onder de rubriek « Bankbiljetten in omloop» voorkwamen.
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DE NATIONALE' BANK VAN BELGIE ALS ONDERNEMING

SPECIFIEKE ACTIVITEITEN ALS CENTRALE BANK

BANKBILJETTEN EN MUNTEN

In dit hoofdstuk wordt ingegaan op een
aantal aspecten van de bankbiljetten, het pro-
dukt van de Bank dat op tastbare wijze deel
uitmaakt van het economische leven van elke
dag. Aan de orde komen onder meer de uit-
staande bedragen aan het einde van het ver-
slagjaar, bepaalde schommelingen in de loop
van het jaar, enkele produktie- en sorteerge-
gevens, het aandeel van de verschillende cou-

BANKBilJETTENCIRCULATIE 1

(uftimocijfers)

pures in de totale circulatiewaarde, de terug-
keerfrequentie van de biljetten en hun levens-
duur.

In de praktijk volgt de omloop van bank-
biljetten volledig de bankbiljettenbehoefte van
het publiek. Ultimo 1991 hield het publiek
voor een bedrag van fro 431,5 miljard biljetten
aan, dat is 3 miljard of 0,7 pct. meer dan een
jaar voordien. Bovengenoemde waarde was
belichaamd in 331,7 miljoen biljetten.

Aantal in miljoenen biljetten

1990

Waarde in miljarden franken

1991

fr. 5.000

fr. 1.000

295,8

106,8

12,2

13,7

fr.

fr.

500

100

Totaal . 428,5 327,6

1991 1990

297,8

107,3

12,4

14,0

59,2

106,8

24,4

137,2

59,6

107,3

24,8

140,0

431,5 331,7

1 Inclusief de biljetten die zich in de kassen van de financiële instellingen bevinden en exclusief de biljetten van het model « Vesalius », die nog niet ter
verwisseling bij de Bank werden aangeboden.

Dagelijks worden door de kantoren van
de Nationale Bank biljetten uitgegeven en ont-
vangen, zodat het aantal biljetten in omloop
voortdurend varieert. Onder de invloed van
seizoenfactoren kunnen er in de loop van het
jaar belangrijke schommelingen in de circula-
tie optreden: zo bereikte de circulatie een
minimum van 404,8 miljard op 30 januari
1991 en een maximum van 446,8 miljard op
5 juli 1991, een amplitude van niet minder
dan 42 miljard, die tot uiting kwam in een
mutatie van 21,5 miljoen biljetten.

De hierna vermelde daggemiddelden van
de biljetten in omloop geven een beeld van
de fundamentele ontwikkeling in de loop van
het jaar 1991.

In de betekenis van de verschillende cou-
pures deed zich tijdens de voorbije twintig
jaar een aanmerkelijke verschuiving voor, die
treffend wordt geïllustreerd door de ontwikke-
ling van de circulatie-aandelen van de onder-
scheiden coupures in de totale waarde van
de bankbiljettenomloop sinds 1971.

Uit de grafiek op de volgende bladzijde
blijkt vooral het terreinverlies van het biljet
van fro 1.000, waarvan het aandeel is terug-
gelopen van ongeveer 75 pct. in 1971 tot
38 pct. in 1980 en 25 pct. in 1991. Hierte-
genover staat een even opvallende stijging van
het aandeel van het biljet van fr. 5.000, nI.
van 15 pct. in 1971, d.i. het jaar waarin dat
biljet het assortiment Belgische bankbiljetten-
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1989

1e kwartaal 406,8

423,1

424,1

424,4

z- kwartaal

3e kwartaal

4e kwartaal

Miljarden {ranken

1990 1991

420,5 413,7

424,9 426,0

420,5 429,1

417,6 424,8

Procentuele veranderingen t.O.V. de
overeenstemmende periode van het

voorgaande jaar

1990 1991

+3,37

+0,43

-0,85

-1,60

-1,62

+0,26

+2,05

+1,72

coupures kwam aanvullen, tot 55 pct. in 1980
en 69 pct. in 1991. De inflatie is hier een
van de verklarende factoren. Sinds 1971 is
het prijspeil, gemeten aan de prijsindex van
de gezinsconsumptie, verdrievoudigd. Dit be-
tekent dat een biljet van fro 1.000 in 1971
evenveel koopkracht vertegenwoordigde als
drie biljetten van fr. 1.000 in 1991 of dat de
koopkracht van een biljet van fro 10.000 dat
eind 1992, begin 1993 in omloop zal worden

gebracht, lager zal liggen dan die van het biljet
van fro 5.000 in 1971. De verschuiving in de
circulatie-aandelen manifesteert zich eveneens
in de « gemiddelde» waarde per bankbiljet
die van 1971 tot 1991 bijna verdubbelde van
fro 740 tot ongeveer fr.1.300.

De Bank waakt nauwgezet over de kwa-
liteit van de in omloop zijnde biljetten. Zij
heeft technologisch hoogwaardige sorteerma-

SAMENSTELLING VAN DE BANKBILJETTENOMLOOP PER COUPURE - PROCENTEN VAN DE CIRCULATIEWAARDE

(jaaru/timocijfersJ

1971 1975 1980
4.8 4.7

15.2 3.5 3.8 33.4

35.9

38.1
55.5

75.3

2.83.1 2.93.2 2.93.2

26.8 24.9 24.9

1985
c=J 5000 c=J 1000 ... 500 ... 100

1990 1991
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chines die dagelijks ruim 3 miljoen uit de om-
loop teruggekeerde biljetten controleren op
hun echtheid en kwaliteit. Ongeveer 1/5 van
de teruggekeerde biljetten wordt afgekeurd
wegens slijtage of vervuiling, vervolgens ver-
nietigd en vervangen door nieuwe biljetten.
Om de kwaliteit van het muntgeld te waar-
borgen, verifieert en trieert de Bank op een
soortgelijke wijze de inkomende munten en
bezorgt zij aan de Koninklijke Munt van België
de beschadigde of de aan de circulatie ont-
trokken munten.

De onderstaande grafiek geeft een over-
zicht van het aantal aan de loketten van de
Bank ontvangen biljetten en munten en van
het aantal bij deze activiteiten betrokken per-

ACTIVITEIT AAN DE LOKETTEN VAN DE BANK

1000

900

800

700 ..'..'..'
.'

600 ...
' ......

500

400

300
1984 1985 1986 1987

Schaallinks (miljoenen)

- -. Aantal aan de loketten ontvangen munten

- Aantal aan de loketten ontvangen biljetten

sonen met een voltijdse of deeltijdse baan,
zowel bij het hoofdbestuur als in de bijbanken
en de agentschappen. Uit de grafiek blijkt de
produktiviteitsverbetering die in de voorbije
jaren en ook in 1991 werd gerealiseerd; bij
een gelijkblijvend personeelsbestand bedroeg
het aantal in dat jaar aan de loketten ontvan-
gen biljetten en munten respectievelijk 815,5
en 992,7 miljoen stuks, dit is een stijging met
5 pct. en 19 pct. t.o.v. 1990.

Naast bovengenoemde transacties aan de
ontvangstenzijde, heeft de Bank in het afge-
lopen jaar 819,6 miljoen biljetten via de balies
van haar kantoren uitgegeven; het verschil
tussen ontvangstenen uitgaven toont duidelijk
aan dat de bankbiljettencirculatie in 1991

600............................. ...., 500

400

300

200
1988 1989 1990 1991

Schaal rechts

- Tewerkgesteld personeel
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lichtjes gegroeid is : er verlieten meer biljetten
de Bank dan er terugkeerden. Om aan die
gestegen vraag te voldoen, alsmede om de
afgekeurde biljetten te vervangen en de voor-
raden uit te geven biljetten op peil te houden,
werden er in 1991 153,6 miljoen nieuwe bil-
jetten gedrukt, te weten:

9,6 miljoen biljetten van fro 5.000
72,4 miljoen biljetten van fro 1.000
13,2 miljoen biljetten van fr. 500
58,4 miljoen biljetten van fr. 100.

DE NATIONALE BANK VAN BELGIE ALS ONDERNEMING

Een relatief trage groei van het aantal bil-
jetten in circulatie tijdens de voorbije jaren
gecombineerd met een aanmerkelijke stijging
van het aantal stortingen van bankbiljetten,
resulteerden in een oplopen van de terug-
keerfrequentie of omloopsnelheid van de bil-
jetten.

Terwijl de omloopsnelheid van alle biljet-
ten slechts 1,1 bedroeg in 1971, is die op-
gelopen tot 1,4 in 1980, 2,4 in 1990 en 2,5
in 1991. Een nog markanter beeld verkrijgt

TERUGKEERFREQUENTIE 1 VAN DE BILJETTEN

1971 1975 1980 1985 1990 1991

fr. 5.000 ..................... 1,0 1,1 1,3 1,5 1,9 1,9

fr. 1.000 ..................... 1,1 1,2 1,8 2,9 4,1 4,5

fr. 500 ..................... 1,3 1,3 1,3 1,5 1,6 1,8

fr. 100 ..................... 1,1 1,0 1,1 1,2 1,4 1,5

Alle biljetten 2 ................. 1,1 1,2 1,4 1,9 2,4 2,5

1 De terugkeerfrequentie, gedefiniëerd als het quotiënt van het door de Bank per jaar ontvangen aantal biljetten en het gemiddeld uitstaande aantal biljetten,
is het aantal malen dat een bankbiljet van een bepaalde coupure gemiddeld per jaar naar de Bank terugkeert.

2 Exclusief biljetten uitgegeven door de Schatkist.

men bij beschouwing van de ratio's volgens
coupure. Dan blijkt dat de omloopsnelheid
van alle coupures vrij sterk is gestegen in de
jaren tachtig, met als uitschieter de coupure
van fro 1.000, waarvan de terugkeerfrequentie
is opgelopen van 1,8 in 1980 tot 4,1 in 1990
en 4,5 in 1991. Dit betekent dat het biljet
van fro 1.000 gemiddeld 4,5 maal per jaar
naar de Bank terugkeert. Het intensiever ge-
bruik van dat biljet houdt wellicht verband
met het succesvan de gelduitgifte-automaten,
die hoofdzakelijk biljetten van fr. 1.000 ver-
schaffen; de verhouding tussen de transacties
aan automatische bankloketten en de gemid-
delde omloop van de biljetten van fr. 1.000
vertoonde tijdens het grootste gedeelte van de
jaren tachtig in elk geval vrijwel een identiek
verloop als de terugkeerfrequentie van dat bil-
jet.

De verdere versnelling tijdens de jongste
twee jaar is mogelijk ook het gevolg van de

oprichting van de zogenaamde currency cen-
ters in de vestigingen van de Bank in de pro-
vincie; die nieuwe dienstverlening door de
Bank heeft de stortingsgewoonten van de fi-
nanciële instellingen ongetwijfeld veranderd,
zoals uit volgend hoofdstuk zal blijken. Die
currency centers hebben wellicht ook de te-
rugkeerfrequentie van de andere coupures in
opwaartse richting beïnvloed.

Hoewel bankbiljetten in de circulatie ver-
vuilen en verslijten, is toch een relatief hoog
percentage, variërend van ongeveer 63 pct.
voor het biljet van fr. 100 tot circa 94 pct.
voor het biljet van fro 5.000, voor heruitgave
geschikt. Voor alle biljetten samen bedroeg
dat percentage in 1990 ongeveer 80 pct.; het
aandeel afgekeurde biljetten of « uitschot»
beliep derhalve 20 pct.

Uitgaande van het aantal afgekeurde bil-
jetten kan men de zogenaamde levensduur
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. GEMIDDELDE LEVENSDUUR PER COUPURE

(aantal maanden)

Coupure van

fr.

fr.

100

500

fr. 1.000

fr. 5.000

Per ultimo 1990 Per ultimo 1991

25
24

33

53

26
25

34

57

I Bij de berekening van de gemiddelde levensduur van een biljet gaat men uit van de veronderstelling dat de eerst uitgegeven biljetten het eerst worden
vernietigd (Fifa-methode). De definitie van de gemiddelde levensduur is :

de som van de produkten verkregen door vermenigvuldiging van het aantal maandelijks afgekeurde biljetten met hun respectievelijke levensduur

de som van alle annuleringen seder!' het ogenblik waarop een bepaalde coupure voor het eerst in omloop werd gebracht

van een biljet berekenen. Die levensduur van
de biljetten is afhankelijk van de snelheid
waarmee ze in het betalingsverkeer circuleren,
van de manier waarop het publiek ermee om-
springt en van de sorteercriteria die de Bank
op de gebruikte biljetten toepast. De gemid-
delde levensduur van een biljet van fr. 100
bedraagt blijkens de sorteeruitkomsten
26 maanden, terwijl biljetten van fr. 5.000,
die minder van hand tot hand gaan en met
meer zorg worden behandeld, een gemiddel-
de gebruiksduur van 57 maanden hebben.

ACTIVITEITEN VAN DE BANK ALS BANK
VAN DE FINANCIELE INSTELLINGEN

Currency en bond centers

Tot voor enkele jaren zorgden de hoofd-
kantoren of de regionale kantoren van de fi-
nanciële instellingen voor de bevoorrading van
hun bijkantoren en agentschappen met bank-
biljetten; daartoe wendden ze zich op een
gezamenlijke manier tot een vestiging van de
Bank. Evenzo droegen alle agentschappen van
een financiële instelling hun surplus aan con-
tanten over aan de centrale kas van hun re-
gionaal kantoor. Daar werden ze tot volledige
pakken biljetten of volledige zakken munten
samengevoegd en « en bloc» bij de Bank ge-
stort.

Via de currency centers die de Bank in
1988 in haar vestigingen heeft opgericht, kun-

SPECIFIEKE ACTIVITEITEN ALS CENTRALE BANK

nen gelden rechtstreeks worden overgemaakt
tussen de bijbanken of agentschappen van de
Bank en de plaatselijke agentschappen van de
financiële instellingen die tot het systeem zijn
toegetreden. Het versluizen van contanten via
de regionale vestigingen van de betrokken in-
stellingen wordt aldus aanzienlijk verminderd,
m.a.w, de biljetten en munten circuleren min-
der binnen het financiële bestel zelf. Het sys-
teem biedt het voordeel dat de plaatselijke
agentschappen « à la carte» kunnen worden
bediend, dat biljetten en munten « gefractio-
neerd » mogen worden gestort en dat de geld-
transporten beter worden georganiseerd ..

Sinds 1989 namen deze werkzaamheden
een aanmerkelijke uitbreiding zoals de hierna
volgende grafiek aantoont. Het aantal verwerk-
te biljettencolli, stortingen en opnemingen sa-
mengenomen, dat in 1990 vrijwel was ver-
drievoudigd, is in 1991 nog verder gestegen,
nI. met ongeveer 65 pct. Het stijgingstempo
van het aantal verwerkte munten bedroeg
ruim 30 pct. in 1991.

In het tweede halfjaar van 1990 had de
Bank in haar vestigingen te Charleroi, Roeselare
en Brussel, bij wijze van experiment, een sys-
teem van zogenaamde bond centers opgezet.
Daar het experiment overtuigend bleek, werd
aan dit systeem een definitieve start gegeven
op 1 januari 1991. Het biedt de agentschap-
pen van de financiële instellingen de mogelijk-
heid om effecten en coupons die binnen veer-
tig kalenderdagen terugbetaalbaar of uitbetaal-
baar zijn, bij de Bank aan te bieden, zonder
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ACTIVITEITEN VAN DE CURRENCY CENTERS

AANTALBANKAGENTSCHAPPEN
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- - - - Storti ngen

• • •• Opnemingen

dat ze vooraf worden gecentraliseerd. Het aan-
tal deelnemende agentschappen van financiële
instellingen is van 79 in januari 1991 opgelo-
pen tot 2.773 ultimo 1991. De via de bond

centers geïnde effecten en coupons namen, af-
gezien van het 4e kwartaal, een aanzienlijke
uitbreiding in de loop van het jaar, zoals blijkt
uit de hierna volgende tabel. De terugval in het
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. ACTIVITEITEN VAN DE BOND CENTERS: GEIN DE EFFECTEN EN COUPONS (ALLE VESTIGINGEN)

(miljarden franken)

1e kwartaal

z- kwartaal

3e kwartaal

4e kwartaal

Effecten Coupons Totaal

2,3 r 0,4 r 2,7

4,2 r 0,8 r 5,0

6,4 1,1 7,5

0,8 0,4 1,2

r raming.

laatste kwartaal van 1991 kan worden toege-
schrevenaan het geringe aantal vervaldagen in
die periode.

Kredietverlening aan de financiële
instellingen

Sinds de hervorming van het monetaire
beleidsinstrumentarium van 29 januari 1991
- waarvan de draagwijdte in het economi-
sche gedeelte van dit verslagen van het vorige
jaarverslag nader werd toegelicht - verstrekt
de Bank, via toewijzingen bij tenderinschrij-
ving en mobiliseringen van handelspapier, op
structurele wijze een basisbedragaan liquidi-
teiten aan de financiële instellingen; daarnaast
past ze in het kader van haar dagelijkse « fine-
tuning» een waaier van interventietechnieken
toe, waardoor de marktliquiditeit hetzij ver-
ruimd, hetzij verkrapt kan worden.

De activiteit van het departement Krediet,
dat de opdracht heeft het monetaire beleid
te concretiseren, onderging als gevolg van de
monetaire hervorming van 29 januari 1991
belangrijke veranderingen. Naast de dienst
Disconto-Voorschotten, die tot stand is geko-
men door de fusie van de twee bestaande
diensten van het departement Krediet, werd
een volledig nieuwe dienst in het leven ge-
roepen: de dienst Geldmarkt, belast met het
hanteren van het nieuwe monetaire instru-
mentarium.

Ter uitvoering van zijn opdrachten be-
schikt de nieuwe dienst over een moderne
marktzaal. De computeruitrusting waarover
iedere dealerpositie beschikt, verleent de dea-
lers niet alleen toegang tot belangrijke finan-

ciële informatienetwerken, maar biedt hen
ook de mogelijkheid de nodige informatiebe-
standen dagelijks op een efficiënte manier bij
te werken en te consulteren, alsook de trans-
acties rechtstreeks in te brengen voor verdere
verwerking in de back-office. Bovendien
maakt de dienst gebruik van diverse moderne
communicatiemiddelen voor de uitwisseling
van informatie met de tegenpartijen en met
het effectenclearingstelsel.

Iedere ochtend heeft er in de dienst Geld-
markt een vergadering van het zogenaamde
« marktcomité » plaats. Op grond van prog-
nosesomtrent het verloop van de factoren die
de liquiditeit van de geldmarkt bepalen en
van de ontwikkeling van de financiële mark-
ten, adviseert dat comité de Directie over de
omvang, de timing en de aard van de op de
geldmarkt te verrichten transacties. Na instem-
ming van de Directie, komt de dienst Geld-
markt - en eventueel de dienst Wissel als
het om valutaswaps gaat - in de markt om
de transacties uit te voeren.

In de periode van 29 januari tot eind de-
cember 1991 werden in het kader van de
structurele kredietverlening 117 toewijzingen
bij tenderinschrijvingen georganiseerd; al de
tenders, op vier na, hadden een looptijd van
een week. Daarnaastwerden volgende directe
geldmarktinterventies verricht: 213 repurcha-
se agreements (repo's), met als looptijd in de
regel een drietal werkdagen, en 2 reverse re-
po's; 92 interbancaire uitzettingen, hoofdza-
kelijk op overnightbasis, en 3 interbancaire le-
ningen; 49 aankopen en 43 verkopen van
overheidseffecten; 26 verruimende en 4 ver-
krappende valutaswaps met wisselende loop-
tijden.
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DE BANK ALS FINANCIEEL BEMIDDELAAR
VOOR REKENING VAN DE STAAT

Als tegenprestatie voor het haar toegeken-
de voorrecht van de bankbiljettenuitgifte,
neemt de Bank gratis de functie van Rijkskas-
sier en het dagelijkse beheer van het Renten-
fonds waar.

In haar hoedanigheid van kassier van het
Rijk speelt de Bank een belangrijke rol in de
stortingen op en de terugbetalingen van staats-
leningen. Op de primaire markt van de over-
heidsobligaties was de belangrijkste structurele
ontwikkeling tijdens de jongste jaren het ont-
staan van een marktsegmentering, met eens-

DE NATIONALE BANK VAN BELGIE ALS ONDERNEMING

deels de uitgifte van lineaire obligaties be-
stemd voor de institutionele beleggers en an-
derdeels klassieke emissies met de particulie-
ren als doelgroep.

In 1991 verleende de Bank haar mede-
werking aan de emissie van drie staatsleningen
voor het grote publiek en aan de toewijzingen
van lineaire obligaties voor een totaal bedrag
van 1.045 miljard. De maandelijkse tranches
van een lineaire obligatielening zijn onderling
assimileerbaar en vormen samen een en de-
zelfde lening, die uitsluitend is belichaamd in
boekingen op rekening of in op naam gestelde
inschrijvingen op het Grootboek van de staats-
schuld.

(indexcijfers 1980 ~ 100)

FINANCIELE DIENST VAN DE OVERHEIDSSCHULD IN BELGISCHE FRANKEN 1
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40
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200
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1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991
40

- Aantal terugbetaalde effecten

- Aantal betaalde coupons

1 Directe, indirecte en gegarandeerde schuld.
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. INSCHRIJVINGEN OP NAAM IN HET GROOTBOEK VAN DE STAATSSCHULD
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Inschrijvingen op naam in procenten van het kapitaal in omloop (schaallinks)

Aantaloperaties 1 (schaal rechts) (indexcijfers 1980 = 100)

1 Aantal aanvragen om inschrijving op naam en omzetting aan toonder.

In het kader van de financiële dienst van
de overheidsschuld betaalde de Bank in 1991
1,9 miljoen effecten terug en betaalde zij
10,6 miljoen coupons uit; de trendmatige da-
ling die wordt waargenomen in de uitbetaling
van coupons zette zich, na een korte onder-
breking in 1990, aldus voort. Die ontwikkeling
is o.m. het gevolg van de tendentie tot de-
materialisatie van steeds meer geldswaardig
papier. Het aantal terugbetaalde effecten daar-
entegen vertoonde een maximum, doordat
veel leningen in 1991 hun eindvervaldag be-
reikten.

Het aandeel van de op naam gestelde
inschrijvingen berekend in procenten van het

uitstaande bedrag van de staatsleningen is in
1991 lichtjes gedaald, nadat het tot 1989 fors
was gestegen en in 1990 een stabilisatie had
vertoond. De reden daarvoor ligt ongetwijfeld
in het belangrijke aandeel van de particulieren
in de inschrijvingen op de in 1991 uitgegeven
klassieke staatsleningen, aangezien particulie-
ren weinig inschrijvingen op naam laten stel-
len.

Taken van het Rentenfonds

De rol van het Rentenfonds onderging
fundamentele wijzigingen, zoals in het voor-
gaande Verslag werd uiteengezet.
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TRANSACTIES TER BEURZE 1 IN OVERHEIDSFONDSEN

(totale omzet in volume - indexcijfers 1980 ~ 100)
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1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991

1 Leningen waarvan de notering door het Rentenfonds wordt gecontroleerd.

Ter Beurze waarborgt het Fonds nog al-
leen de liquiditeit van de klassieke leningen
op de « fixingmarkt » ten behoeve van de par-
ticuliere beleggers; het zorgt er m.a.w. voor
dat deze laatsten bij hun transacties kunnen
rekenen op een prijs die nauwaansluit bij de
op de markt geldende rentetarieven. Institu-
tionele beleggers mogen wel op de «fixing-
markt» opereren, maar hebben geen garantie
meer dat hun orders integraal worden uitge-
voerd.

De afnemende activiteit van de institutio-
nele marktpartijen, inclusief de Amortisatiekas,
op de « fixingmarkt » verklaart de aanzienlijke
daling van de omzet. Daarentegen wijst het
vrij stabiele verloop van het aantal transacties
- 134.000 in 1991, tegen 140.000 in
1990 - op de blijvende belangstelling van
de particuliere beleggers. Deze ontwikkeling,
die trouwens aan de doelstellingen van het
nieuwe beleid van het Rentenfonds beant-
woordt, vond plaats in samenhang met een

grondige aanpassing van de voorwaarden
waaronder zijn interventies op de Beurs
plaatshebben.

Het Rentenfonds werd in de loop van
1991 belast met de juridische regelgeving in-
zake de werking van de buiten-beursmarkt
van de lineaire obligaties en de secundaire
markt van de schatkistcertificaten en met het
toezicht op de naleving van die regels. In die
hoedanigheid heeft het Fonds een marktregle-
ment uitgevaardigd, dat op 1 september 1991
van kracht is geworden. Het Fonds heeft
voortaan ook tot taak ervoor te zorgen qat de
instellingen die erkend zijn voor het bijhouden
van rekeningen voor gedematerialiseerde ef-
fecten van de overheidsschuld, hun verplich-
tingen nakomen.

Clearing

Teneinde een verregaande dematerialisa-
tie van de effecten van de overheidsschuld
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o
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mogelijk te maken, maar meer nog om de
ontwikkeling van een efficiënte secundaire
markt in de hand te werken, heeft de Bank
begin 1991 een effectenclearing georganiseerd
voor de afwikkeling van een brede waaier van
effectentransacties. De nominale waarde van
de op rekening ingeschreven effecten bedroeg

per 31 december 1991 fr. 2.880 miljard. In
de loop van het verslagjaar heeft het clea-
ringsysteem 164.540 kennisgevingen verwerkt,
dat is een daggemiddelde van 712. Op de
secundaire markt gaf het daggemiddelde vol-
gend verloop te zien :

(daggemiddelden)

DOOR HET CLEARINGSYSTEEM VAN DE BANK OP DE SECUNDAIRE MARKT AFGEWIKKELDE TRANSACTIES

Lineaire obligaties Schatkistcertificaten

Aantal transacties

1991 februari . 137

138

164

150

187

206

155

169

203

183

189

maart .

april .

mei

juni

juli .

augustus .

september .

oktober .

november

december

Miljarden franken Aantal transacties Miljarden franken

62 29,2

63 35,7

74 37,9

80 39,7

57 29,2

62 30,2

61 29,3

59 27,9

62 28,4

69 29,9

50 22,2

11,1

11,3

13,1

15,7

21,6

22,2

18,1

16,5

21,3

19,3

22,8

Het clearingstelsel van de Bank is voor-
bereid op de verrekening van transacties in
gedematerialiseerde thesaurie- en depositobe-
wijzen. De vervallen transacties op de Belgi-
sche Future- en Optiebeurs (Belfox) zullen via
het clearingsysteem worden afgewikkeld. Het
gedeelte van de buiten-beurstransacties in ef-
fecten van klassieke staatsleningen dat nu ma-
nueel in de Bank wordt afgewikkeld, zal begin
1992 in het automatische clearingsysteem
worden geïntegreerd. Ten slotte zij nog ver-
meid dat een clearingsysteem voor in ecu's
luidende effecten in studie is.

Transacties in verband met
ontwikkelingshulp

In haar hoedanigheid van door de Staat
aangestelde agent verleent de Bank ook haar

medewerking aan de uitvoering van bilaterale
akkoorden op grond waarvan België financiële
middelen ter beschikking stelt van de ont-
wikkelingslanden. De middelen worden op re-
keningen die de Bank op naam van de be-
gunstigden opent, gestort; de Bank belast zich
met de uitvoering van de betalingen. Het aan-
tal transacties gaf het volgende verloop te
zien:

1985 119
1986 112
1987 362
1988 142
1989 360
1990 200
1991 479
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DIENSTVERLENING AAN DERDEN

UITWISSELINGSCENTRUM VAN TE
VERREKENEN VERRICHTINGEN VAN HET
BELGISCH FINANCIEEL SYSTEEM (UCV)
EN VERREKENKAMER

Als instelling die verantwoordelijk is voor
de werking van de Verrekenkamer en van het
UCV, vervult de Bank een essentiële taak in
de organisatie van het interbancaire verreke-
ningsstelsel. Het is inderdaad via deze weg
dat de financiële instellingen dagelijks hun te
verrekenen operaties i.v.m. cheques, over-
schrijvingen, domiciliëringen, enz., zowel ma-
nueel als op informatiedrager, uitwisselen.

Begin 1992 zullen de werkprocedures van
de Verrekenkamer gewijzigd worden. Het ver-
effeningsblad, d.i. de synthesevan wederzijdse
schulden en vorderingen, zal op een geauto-
matiseerde manier worden bijgehouden. Daar-

VERREKENDE OPERATIES

aantal (miljoenen)
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1982' 1983 1984 1985 1986

D ucv D BuitenUCV

toe zullen de boekhoudkundige gegevens, re-
sulterend uit de uitwisseling van de operaties,
in een centrale computer worden ingevoerd.

In 1991 werden dagelijks gemiddeld
2,6 miljoen operaties uitgewisseld via het
UCV, hetgeen een stijging vertegenwoordigt
van 7,3 pct. ten opzichte van het voorgaande
jaar. Dit groeipercentage - het laagste sinds
het UCV van start ging - wordt verklaard
door de geringe vermeerdering van het aantal
overschrijvingen (+ 7 pct.) alsook door de da-
ling van het aantal cheques (- 4 pct.) in de
toepassing « cheque-truncation» (d.w.z. de
cheque-inhouding waarbij de essentiële gege-
vens van de transacties via magnetische dra-
gers of telecommunicatie worden uitgewis-
seld).

De operaties aan automatische loketten
en aan verkooppuntterminals namen daaren-
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VERREKENDE OPERATIES

bedragen (miljarden)

250000

200000

150000

100000

50000

o
1982 1983 1984 1985

.UCV D Buiten UCV

tegen met 14 pct. toe. Het aantal manuele
operaties in de Verrekenkamer bereikte een
daggemiddelde van 57.000 te Brussel en van
28.000 voor de andere zetels samen. Een ver-
gelijking met de cijfers van 1990 toont ener-
zijds een status-quo voor Brusselen anderzijds
een daling met 6.000 voor de overige zetels.
Het manuele circuit behoudt met een gemid-
deld dagelijks bedrag van fr. 751 miljard,
tegen fr. 50 miljard voor het UCV, evenwel
de overhand wat de verhandelde kapitalen be-
treft. Hoewel het totale aantaloperaties van
het UCV slechts in geringe mate steeg, nam
het gemiddelde dagelijks uitgewisselde bedrag
met 30 pct. toe. Deze situatie wordt hoofd-
zakelijk verklaard door de omvangrijkheid van
de kapitalen die via de nieuwe toepassing
«belangrijke overschrijvingen» (d.w.z. meer
dan fr. 5 miljoen) worden uitgewisseld, te we-
ten gemiddeld fr. 8,5 miljard per dag.

DE NATIONALE BANK VAN BELGIE ALS ONDERNEMING

250000

200000

150000

100000

50000

o
1986 1987 1988 1989 1990 1991

Een nieuwe toepassing « onbetaalde che-
ques» werd op 18 juni operationeel; deze
toepassing biedt de aangeslotenen de moge-
lijkheid cheques, die zij oorspronkelijk via het
UCV ontvingen, onbetaald terug te sturen,
bijv. omdat zij ongedekt zijn. Tot dusver kon-
den dergelijke operaties alleen via de Verre-
kenkamer worden verricht.

Wat het gebruikte uitwisselingsmedium
betreft, is het aandeel van de magnetische
informatiedragers, banden of cassettes, bij
de input nog steeds het belangrijkst (69 pct.).
Bij de output, daarentegen, is de telecom-
municatie met 52 pct. het meest gebruikte
middel. Eind 1991 maakten 33 aangeslotenen
gebruik van de telecommunicatie voor hun
transacties met het UCV, tegen 30 een jaar
tevoren.
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UITSPLITSING VAN HET AANTAL OPERATIES NAAR INFORMATIEDRAGERS

(procenten van het tote!e aantaloperaties)
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eind 1990
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den geregistreerd, zijn in een database inge-
voerd. Met de deelnemers vond verder over-
leg plaats inzake de modernisering van de
Centrale. Aan de orde waren o.m. de herzie-
ning van de wijze van financiering van de
Centrale en de aanpassingvan de wetteksten
die haar activiteit regelen.

VERBRUIKSKREDIETCENTRALE

Deze Centrale, opgericht bij koninklijk
besluit van 15 april 1985, heeft tot doel de
ondoordachte verzwaring van de schuldenlast
van kopers en kredietnemers af te remmen.
Het betreft een negatieve centrale, aangezien
alleen de afbetalingsachterstallenvan een be-
paalde duur moeten worden meegedeeld door
de instellingen en personen die afbetalings-
contracten financieren. De deelnemers aan de
Verbruikskredietcentrale zijn verplicht het ge-
gevensbestandvan de Centrale te raadplegen
vóór zij een afbetalingscontract sluiten of wij-
zigen.

BO ~

60
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20

o
eind 1990 eind 1991

D Magneetbanden

D Cassettes

• Telecommunicatie

CENTRALISATIE EN VERSPREIDING VAN
INFORMATIE BETREFFENDE DE
KREDIETEN VAN MINIMUM 1 MILJOEN
FRANK PER KREDIETNEMER
(RISICOCENTRALE)

Het risico dat een financiële instelling op
elk krediet loopt, kan in zekere mate afhangen
van het bestaan van andere kredieten. De Ri-
sicocentrale verschaft, via het doorgeven van
inlichtingen met betrekking tot de kredietbe-
dragen per begunstigde, aan de financiële in-
stellingen informatie over de door andere in-
stellingen verleende kredieten.

Uit het hierna volgende histogram blijkt
dat het aantal nieuwe aan de Risicocentrale
gemelde kredietnemers 95.000 bedroeg, tegen
90.300 in 1990.

De automatisering van het kredietnemers-
bestand werd voortgezet. Vrijwel alle gegevens
die vroeger uitsluitend op steekkaarten wer-
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(duizendtallen)

AANTAL AAN DE RISICOCENTRALE GEMELDE NIEUWE BEGUNSTIGDEN VAN KREDIETEN VAN TEN MINSTE 1 MILJOEN FRANK'
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1 Kredietnemers die door een financiële instelling voor het eerst worden gemeld, zelfs indien zij n.a.v. een mededeling van een andere instelling reeds in
het bestand van de Centrale zijn opgenomen.

Eind 1991 waren in het gegevensbestand
van de Verbruikskredietcentrale ongeveer
273.000 contracten geregistreerd, tegen
225.000 eind 1990. Het aantal ingeschreven
personen bedroeg op dezelfde tijdstippen res-
pectievelijk 268.000 en 230.000.

Ook in 1991 werd vastgesteld dat het
aantal geregistreerde contracten sneller aan-
groeit dan het aantal geregistreerde personen,
wat wijst op een stijging van het aantal per-
sonen voor wie meer dan één contract aan
de Centrale werd gemeld. Eind 1991 waren
voor circa 30 pct. van het aantal geregistreer-
de personen ten minste twee contracten in
het bestand opgenomen. Het gemiddelde be-
drag van de betalingsachterstand per geregis-
treerd contract dat niet werd geregulariseerd,
beliep eind 1991 nagenoeg fr. 96.000.

De wet van 12 juni 1991 op het consu-
mentenkrediet, die een grondige herziening
van de wettelijke reglementering van het ver-

bruikskrediet in België inhoudt, heeft een aan-
zienlijke uitbreiding van het werkterrein van
de Verbruikskredietcentrale tot gevolg. Eén
van de belangrijkste bepalingen van de nieu-
we wet is immers dat zij van toepassing is op
alle vormen van verbruikskrediet. Voor de
Verbruikskredietcentrale betekent dit concreet
dat voortaan ook de betalingsachterstallenop
transacties inzake financieringshuur (leasing)
en onverschillig welke categorie van kredieto-
pening in het gegevensbestandzullen worden
opgenomen. In de tweede helft van het ver-
slagjaar werd een aanvang gemaakt met de
voorbereiding van de noodzakelijke aanpassin-
gen van de exploitatieprogramma's die nor-
maliter op 1 juli 1992 operationeel dienen te
zijn.

BALANSCENTRALE

De Balanscentraleis ontstaan ingevolgede
wet van 24 maart 1978 betreffende de open-
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AANTAL RAADPLEGINGEN VAN DE VERBRUIKSKREDIETCENTRALE

(gemiddelden per werkdag)
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baarmaking van de akten en de jaarrekening
van de handelsvennootschappen. Haar op-
dracht is tweeledig: het verspreiden van de
jaarrekeningen en het opmaken, op basis van
de aldus verzamelde rekeningen, van sectorale
statistieken m.b.t. activa, passiva, kosten en
baten van de betrokken ondernemingen.

De wettelijke basis van de werkzaamhe-
den van de Balanscentrale werd grondig ge-
wijzigd door de wet van 18 juli 1991 tot wij-
ziging van de wetten betreffende de handels-
vennootschappen, in het bijzonder door de
artikelen 33 tot 38 van die wet welke op
2 januari 1992 van kracht zijn geworden.

De Nationale Bank van België werd daar-
door de enige instelling waarbij de onderne-
mingen hun jaarrekening mogen neerleggen;
dat deponeren geschiedt dus voortaan recht-
streeks bij de Bank en niet meer bij de griffie
van de Rechtbank van Koophandel. De Bank
brengt iedere deponent die aan zijn wettelijke

8000

7000

5000

6000

3de kwartaal 4de kwartaal

verplichting heeft voldaan, hiervan op de
hoogte. Bovendien krijgen de rekenkundige en
logische controles, die de Balanscentrale op
de jaarrekeningen uitvoerde om de kwaliteit
ervan te verhogen, een wettelijke basis. De
lijst met vastgesteldefouten wordt binnen vier
maanden na de neerlegging aan de onderne-
ming en haar eventuele commissaris gestuurd.
Voor fouten die niet kunnen worden rechtge-
zet op grond van de in de jaarrekening op-
genomen informatie, moet de betrokken on-
derneming tot een verbeterende neerlegging
overgaan. Ook voorziet de wet impliciet in
de mogelijkheid om de jaarrekening op een
magnetische informatiedrager vast te leggen en
niet uitsluitend op papier zoals momenteel het
geval is.

Om de verwerking van de in de hoofd-
zetel te Brusselen in de tweeëntwintig andere
Belgische vestigingen neergelegde jaarrekenin-
gen mogelijk te maken, werden nieuwe com-
putertoepassingen ontwikkeld.
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Zoals blijkt uit de onderstaande grafiek
nam het aantal in 1991 neergelegdejaarreke-
ningen opnieuw toe tengevolge van de netto-

groei (oprichtingen min verdwijningen) van het
totale aantalondernemingen dat een jaarre-
kening moet openbaarmaken.

DOOR DE BALANSCENTRALE ONTVANGEN JAARREKENINGEN OPGESPLITST NAAR SOORT REKENINGSCHEMA

TOTAALAANTALPERJAAR

160000

120000

80000

40000

o
1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991

PROCENTUELE VERDELING

100

80

60

40

20

o
1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991

• Volledig schema

o Verkort schema

D K.M.O.'s waarop het K.B. van 8 oktober 1976 niet van toepassing is

• Overige
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De jaarrekeningen worden door de Bank
verspreid op microfilms, fotokopieën gemaakt
op basis van microfilms, magneetbanden en

compact discs (CD-ROM). Het succes van
laatstgenoemde informatiedrager nam ook in
1991 toe; er werden immers voor het eerst

IN DE STATISTIEKEN VAN DE BALANSCENTRALE OPGENOMEN JAARREKENINGEN VAN DE NIET-FINANCIELE
ONDERNEMINGEN OPGESPLITST NAAR RECHTSVORM
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meer dan duizend schijven verkocht (1.058,
tegen 867 in 1990, 691 in 1989 en 498 in
1988). Het aantal verkochte schijven is dus
in tijd van drie jaar verdubbeld. Vanaf de
laatste editie van 1991 worden, naast de laat-
ste drie neergelegde jaarrekeningen van elke
onderneming, haar ratio's en de sectorale sta-
tistieken, ook de mandatarissen (bestuurders,
bedrijfsleiders en commissarissen)van de grote
ondernemingen op de CD-ROM verspreid.
Het aandeel van de andere dragers in de ver-
spreiding van informatie i.v.m. de jaarrekenin-
gen is licht gedaald.

De Balanscentrale heeft in 1991 de re-
gionale exploitatie van gegevens betreffende
de jaarrekening voortgezet in samenwerking
met de Vereniging van Vlaamse Kamers voor
Handel en Nijverheid en met het Centre in-
teruniversitaire de formation permanente te
Charleroi.

Op het Europese vlak neemt de Balans-
centrale deel aan de Europese gegevensbank
« BACH» (databank met geharmoniseerde ge-
gevens inzake bedrijfsrekeningen), d.i. een ini-
tiatief van de Commissie van de EuropeseGe-
meenschappen. Deze bank wordt gevoed met
sectorale statistieken opgemaakt op basis van
de in de jaarrekeningen vervatte gegevens.De
Balanscentrale neemt vanaf 1991 gedurende
twee jaar ook het voorzitterschap waar van
het « Europees over/egcomité voor de Balans-
centrales » dat is samengesteld uit vertegen-
woordigers van de betrokken instanties van
negen EEG-landen en van de Commissie.

PU BLiKATI ES, DOCUMENTATIE EN
STATISTIEK

Het Tijdschrift van de Bank publiceerde,
behalve de traditionele statistische, juridische
en bibliografische informatie, een artikelover
de ontwikkeling van de Belgische economie
in het eerste halfjaar en een ander artikelover
het ver/oop van de betalingsbalans van de
BLEU in 1989 en in 1990. De jaargang 1991
van het Tijdschrift bevat bovendien een ana-
lyse van de nieuwe weekstaat van de Bank
en een studie betreffende de weerslag van
wijzigingen van de prijs van de ruwe aardolie
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op de binnenlandse prijzen en kosten, alsook
verschillende artikels waarin nieuwe statisti-
sche reeksen worden gepresenteerd of wijzi-
gingen van bestaande statistieken worden toe-
gelicht. Zo werd het statistische gedeelte van
het Tijdschrift sinds september 1991 verruimd
met een nieuw hoofdstuk XII dat een waaier
van macro-economische gegevens betreffende
de niet-financiële bedrijven bevat; gebaseerd
op de getotaliseerde jaarrekeningen van die
ondernemingen. De wijzigingen van bestaande
statistieken hadden betrekking op de hoofd-
stukken rentetarieven, financiële activa en ver-
plichtingen van de particulieren, de vennoot-
schappen en de eenmanszaken.

Nationale sociaal-economische
gegevensbank (Belgostat)

De door de dienst Statistiek beheerde
macro-economische gegevensbank vertoonde
in 1991 een verdere groei, zowel wat de in-
houd als wat het gebruik betreft.

De inhoud van de gegevensbankwerd in
1991 voortdurend uitgebreid. Eind 1991 be-
vatte zij 25.000 reeksen van gegevens met
1.500.000 observaties.

In totaal hadden eind 1991 130 gebrui-
kers binnen het hoofdbestuur toegang tot de
gegevensbank; daarnaast konden in de loop
van het jaar alle 23 bijbanken, agentschappen
en representatiekantoren een beroep doen op
dit gegevenspotentieel. Tenslotte waren 33 in-
stellingen of bedrijven op de gegevensbank
aangesloten. De toetreding van een vijftiental
is in voorbereiding.

Ter bevordering van de toegang tot die
informatie werden door de dienst Ontwikke-
ling van Informaticaprojecten een soepelere en
goedkopere wijze van aansluiting en een di-
versificatie van de wijzen van toegang tot de
informatie uitgewerkt.

Conjunctuurenquêtes

Op het vlak van de conjunctuurenquêtes werd
in 1991 de nadruk gelegd op de verruiming
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en de verbetering van de steekproef samen-
gesteld uit de deelnemers behorende tot de
confectienijverheid en de handel in textielar-
tikelen.

De uitbreiding van de enquêtes tot de
dienstensector, in casu de leasingbedrijven en
de uitzendbureaus bleek in 1991 geslaagdte
zijn. In andere takken, zoals reclameagent-
schappen, transport en adviesbureaus verliep
het opstarten evenwel moeilijker dan ver-
wacht. De traditionele manier van ondervra-
gen (invullen van een vragenlijst) lijkt een be-
langrijke hinderpaal te vormen, zodat andere
ondervragingstechnieken (zoals bijvoorbeeld
enquêtes per telefoon) moeten worden onder-
zocht.

Documentatie en bibliotheek

De geleidelijke integratie van het oude
kaartsysteem in de databasis werd in 1991
voortgezet; zo werd reeds meer dan de helft
van het uiteindelijk nagestreefdedoel gereali-
seerd. Het totale aantal boeken en periodie-
ken die ter inzage werden gegeven aan niet
tot de Bank behorende personen bedroeg, net
als in 1990, ruim 9.000; in dat laatste jaar
werd echter een groei van ongeveer
4.000 personen opgetekend. De bibliotheek
van de Bank werd in 1991 ook op een nieu-
we externe databasis aangesloten, met name
Eurobases,die betrekking heeft op het recht
van de EuropeseGemeenschappenen de toe-
passing ervan.

DEELNAME AAN DE WERKZAAMHEDEN
VAN INTERNATIONALE INSTELLINGEN EN
VERLEENDE TECHNISCHE BIJSTAND

De Bank heeft de werkzaamheden van
de Intergouvernementele Conferentie inzake
de Economische en Monetaire Unie op de
voet gevolgd en actief deelgenomen aan de
voorbereiding van die werkzaamheden zowel
via het Monetair Comité als via het Comité
van Presidenten van de centrale banken van
de Lid-Staten van de Europese Economische

Gemeenschap en het Comité van hun plaats-
vervangers; dat laatste Comité wordt voorge-
zeten door een lid van het Directiecomité van
de Bank.

Voorts werd opnieuween beroep gedaan
op de Bank n.a.v. de intensivering, aan de
vooravond yan 1992, van het werk op wet-
gevingsgebied in de Europese Gemeenschap
met het oog op de totstandbrenging van de
grote markt inzake de financiële dienstverle-
ning. De Bank leverde ook een bijdrage aan
de onderhandelingen over een Europese eco-
nomische ruimte en de Uruguay Round, die
beide een aspect financiële dienstverlening
omvatten.

In het kader van de EEG en het Comité
van Presidenten van de centrale banken van
de landen van de Groep van Tien heeft de
Bank eveneens deelgenomen aan de werk-
zaamheden inzake het bedrijfseconomisch
toezicht en betalingssystemen.

De samenwerking tussen de verschillende
diensten van de Bank die op een of andere
manier bij de bovengenoemde activiteiten be-
trokken zijn, werd in goede banen geleid door
twee interdepartementale werkgroepen -, de
zogenaamde « Cel economische en monetaire
unie» en de « Bedrijfseconomische cel» -
en een coördinator voor de vraagstukken op
het gebied van de betalingssystemen.

De Bank heeft bovendien de economi-
sche en financiële ontwikkelingen in de landen
van Centraal- en Oost-Europa van nabij ge-
volgd, te meer daar twee van die landen,
Hongarije en Tsjechoslowakije, deel uitmaken
van de Belgische Constituency in het Interna-
tionale Monetaire Fonds.

De Bank heeft tenslotte deelgenomen aan
talrijke missies inzake technische bijstand die
het Fonds niet alleen in Centraal-Europa, maar
ook in Afrika heeft georganiseerd.

Naast die technische bijstand ter plekke,
heeft de Bank binnen haar eigen muren een
bijdrage willen leveren tot de vervolmaking
van kaderleden van centrale banken van Oost-
europese landen. Voor deze laatste werd een
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specifiek vier weken durend seminarie opge-
zet, waaraan reeds in 1991 kaderleden van
de centrale banken van Tsjechoslowakije,
Hongarije en Roemenië deelnamen. Daaren-
boven werden verscheidene individuele oplei-
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dingsprogramma's uitgewerkt. Ook werden
stagemogelijkheden geboden aan kaderperso-
neel van centrale banken van niet-geïndustri-
aliseerde landen.

164 DIENSTVERLENING AAN DERDEN



DE NATIONALE BANK VAN BELGIE ALS ONDERNEMING

MENSELIJK POTENTIEEL, ORGANISATIEWERKZAAMHEDEN EN
INFORMATICA

PERSONEEL

Na gedurende verschillende jaren te zijn ge-
daald, vertoonden het nominale personeelsbe-
stand en de reële bezetting, die wordt uitge-
drukt in aantal personen met een voltijdse be-
trekking, eind december 1991 een lichte stij-
ging ten opzichte van eind 1990. Dat ver-
schijnsel is echter tijdelijk, want er mag wor-
den verwacht dat de personeelsbezetting in
1992 opnieuw zal verminderen.

Op 31 december 1991 bestond het no-
minale personeelsbestand uit 3.185 personen.
Uitgedrukt in voltijdse banen bedroeg de reële
personeelssterkte 2.920,9. Het nominale be-
stand is derhalve met 27 medewerkers aange-
groeid, de reële sterkte is met 16,1 toegeno-
men. Het verschil tussen nominale en reële
bezetting is hoofdzakelijk te verklaren door de

PERSONEEL
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deeltijdwerkregelingen waarvan nagenoeg een
zesde van het personeel gebruik maakt. Van
alle deeltijdwerkers zijn negen op tien vrou-
wen.

Ten aanzien van de vrouwelijke werk-
nemers kan nog worden opgemerkt dat hun
procentuele aandeel in het totale personeels-
bestand ieder jaar aangroeit. Eind 1991 be-
draagt het 36,4 pct.

Op 26 juni 1991 werd in de sector van
de openbare kredietinstellingen een nieuwe
collectieve arbeidsovereenkomst gesloten voor
de periode 1991-1992. Deze overeenkomst
voorziet onder meer in een lichte verhoging
van de koopkracht.

Tijdens het voorbije jaar werden enkele
belangrijke wijzigingen in het personeelsbeleid
aangebracht. Er werd een aanvang gemaakt
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met de nieuwe wijze van selectie van acade-
mici. De nieuwe procedure, die soepeler en
sollicitantvriendelijker is, zal het mogelijk ma-
ken sneller en beter aan de personeelsbehoef-
te in de Bank te voldoen.

Voortaan zal het kaderpersoneel jaarlijks
in plaats van tweejaarlijks worden beoordeeld.
Tegelijk is het beoordelingsstelselzelf ook her-
zien.

De Bank heeft haar inspanningen op het
vlak van een snellere en betere voorlichting
van het personeel voortgezet, o.m. door een
uitbreiding van de inhoud van het sociale-
informatieblad en door een aantrekkelijkere
presentatie ervan.

Via het PC-privé-project heeft het perso-
neel zich een personal computer kunnen aan-
schaffen op interessante voorwaarden. Gezien
het toenemende gebruik van deze technologie
in de Bank zal dit project bijdragen tot een
grotere professionele efficiëntie van de perso-
neelsleden.

Ook dit jaar is het sociale overleg in een
constructieve sfeer verlopen. De personeels-
vertegenwoordiging in de Comités voor Vei-
ligheid, Gezondheid en Verfraaiing van de
werkplaatsen werd in 1991 vernieuwd via so-
ciale verkiezingen. De Vakbondsafvaardiging
en de genoemde Comités vervullen hun op-
dracht in een geest van begrip en achting voor
de respectieve belangen van werkgever en
werknemers. De constante dialoog, de weder-
zijdse openheid en een goede verstandhou-
ding waarborgen een doeltreffende samenwer-
king.

OPLEIDING

In 1991 zorgde de Bank niet alleen voor
de permanente opleiding van haar eigen per-
soneel maar droeg zij, zoals reeds gezegd, bij
tot de vervolmaking van kaderleden van Oost-
europese centrale banken.

Met de middelen die ter beschikking ston-
den, konden 14.000 dagen opleiding worden
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gefinancierd. Vergeleken met 1990 is dit een
toename met 1.700 dagen of 14 pct.
12.800 dagen opleiding waren voor het per-
soneel van de Bank bestemd, 1.200 werden
voor kaderleden uit andere centrale banken
georganiseerd. Het afgelopen jaar heeft de
Bank de opleiding van haar personeel vooral
toegespitst op de informatica, het manage-
ment en de talen.

Het gemiddelde aantalopleidingsdagen
per personeelslid bedroeg 4,5 dagen. Dit is
een halve dag meer dan in 1990. Er dient
echter rekening mee te worden gehouden dat
sommige hoog-technologische functies een
groter aantalopleidingsdagen vereisen dan
minder complexe taken.

De stijging van het gemiddelde aantal op-
leidingsdagen kan worden verklaard, enerzijds,
door de bijscholing die in het raam van de
hervorming van de Belgische geldmarkt werd
gegeven en, anderzijds, door de algemeen ge-
organiseerde PC- en tekstverwerkingscursus-
sen. Deze laatste cursussen moeten een pro-
bleemloze overgang naar een nieuw tekstver-
werkingssysteem mogelijk maken.

Bovendien werden personeelsleden die
met een nieuwe taak werden belast, indivi-
dueel begeleid teneinde hen in staat te stellen
hun nieuwe functie naar hun beste vermogen
te vervullen. Ook werd een groot aantal voor-
lichtingsvergaderingen gehouden om het uit-
voerend personeel voor te bereiden op be-
roepsexamens.

In het raam van de managementopleiding
hebben een aantal departementen een actie-
plan ontwikkeld dat ertoe strekt beter in te
spelen op de toekomstige behoeften van de
Bank.

ORGANISATIEWERKZAAMHEDEN EN
INFORMATICA

De dienst Organisatie en Beheerscontrole,
die als belangrijkste opdracht heeft te zorgen
voor een permanente produktiviteitsverbete-
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ring in de Bank, werkte voort aan het door-
lichten van de diensten. In 1991 kwamen
daarbij het departement Buitenland, de dienst
Wissel uitgezonderd, de dienst Rentenmarkt
en de afdeling Risicocentralisatievan de dienst
Risicocentrale aan bod. Tevens werden de
vroegere audits regelmatig opgevolgd en werd
hierover via het zogenaamde Steering Com-
mittee, bestaande uit de Secretaris, de Chef
van het Personeel en de Chef van het depar-
tement Planning, Organisatie en Informatica,
aan het Directiecomité gerapporteerd.

De werkgroep «Cost and Management
Accounting» die tot doel heeft een nieuw en
vollediger systeem voor de kostenverdeling en
-berekening voor de Bank uit te werken, heeft
in 1991 een eerste deel van haar taak vol-
tooid. Het betreft de interne toerekening van
de informaticadiensten die het Elektronisch
Centrum en de dienst Studie van Informati-
casystemen aan de verschillende gebruikers
van de Bank verlenen.

Op het gebied van de informatica heeft
het departement Planning, Organisatie en In-
formatica een aantal strategische beslissingen
genomen die ervoor zorgen dat de Bank van
de modernste technologie blijft gebruikmaken.
Zo werd in het verslagjaar een relationele da-
tabank geïnstalleerd die het o.m. mogelijk
moet maken dat de gebruiker nog nauwer
betrokken wordt bij en een grotere rol speelt
in de informaticatoepassingen. Voorts werd in
het vlak van de interne bedrijfstelecommuni-
catie een belangrijke stap gezet met de rea-
lisatie van de eerste fasen van een lokaal net-
werk (lAN), waarop het departement Plan-
ning, Organisatie en Informatica en het de-
partement Studiën reeds in 1991 werden aan-
gesloten. Ook op PC-vlak was 1991 een op-
merkelijk jaar: zowat 300 supplementaire
PC's werden geïnstalleerd. Dientengevolge be-
schikt de Bank momenteel gemiddeld over bij-
na één PC per vier werknemers.

De projectontwikkeling stond aan het be-
gin van 1991 vrijwel volledig in het teken van
de hervorming van de geldmarkt. Zowel de
« clearing» van de primaire en de secundaire
markt voor de schatkistcertificaten en de line-
aire obligaties (ala's) in Belgischefranken als

de automatisering van de nieuwe dienst Geld-
markt, werden in het zeer korte tijdsbestek
van nauwelijks 7 maanden gerealiseerd. De
functies van de sociaal-economische gegevens-
bank BELGaSTATIGTABwerden uitgebreid en
tegelijkertijd werd zij in de relationele data-
bank opgenomen. In het UCV kwam een
nieuwe toepassing, nI. de «onbetaalde che-
ques» in produktie, terwijl belangrijke fasen
van de projecten Wissel en Effecten werden
afgewerkt. Aangezien de ondernemingen hun
balans vanaf 2 januari 1992 rechtstreeks bij
de Bank dienen neer te leggen, werd ook
deze ontwikkeling vertaald in nieuwe infor-
maticaprogramma's, die eveneensvoor de ves-
tigingen gelden. De informatisering van de
Verrekenkamer, eind 1991, leidde trouwens
nog tot een andere belangrijke vernieuwing
bij het hoofdbestuur en in de vestigingen in
de provincie. Het bijhouden van de vereffe-
ningsbladen en de afsluiting van de Verreken-
kamer zullen namelijk worden geautomati-
seerd. De computerisering van de bijbanken
en de agentschappen wordt bovendien voort-
gezet. Zo wordt bij de exploitatie van de bond
centers gebruik gemaakt van minicomputers.

Bovengenoemde nieuwe projecten en de
uitbreiding van bestaande projecten maakten
ook de aanpassing van de computerconfigu-
ratie noodzakelijk. In 1991 werd de verwer-
kingscapaciteit van de IBM-produktiemachine
verdubbeld en die van de ontwikkelingsom-
geving op minicomputers met de helft uitge-
breid. Ook de externe-geheugencapaciteit
werd aanzienlijk opgevoerd.

Meer projecten, ruimere telecommunica-
tiemogelijkheden en meer netwerken geven
op hun beurt vanzelfsprekend aanleiding tot
een verhoogde veiligheidsproblematiek. Op
verzoek van het departement Planning, Orga-
nisatie en Informatica heeft een gespeciali-
seerd bedrijf eind 1990 een veiligheidsaudit
op de informatica-infrastructuur van de Bank
uitgevoerd. In 1991 werden een aantal aan-
bevelingen hiervan in praktijk gebracht. Ze
hebben o.m. betrekking op het noodplan, de
beveiliging van de netwerker. en de back-
ups.
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BOUWWERKEN

Te Brussel werd de laatste fase van het
onroerend-goedprogramma dat in 1983 werd
goedgekeurd aangevat. Het auditorium-
bedrijfsrestaurant is in volle opbouwen zal
waarschijnlijk in 1994 klaar zijn. De verfraai-
ingswerken aan de lokalen van o.m. de Druk-
kerij en de renovatie van verschillende gebou-
wen - waaronder de parkeergarage en de
gebouwen aan de Berlaimontlaan - werden
voortgezet. In het afgelopen jaar kreeg de
gevel van de Bank, die door de tand des tijds
was aangetast, een opknapbeurt die hem zijn
oorspronkelijk uitzicht terugschonk.

In bijna alle vestigingen in de provincie
werden belangrijke werken uitgevoerd. Naast
de verdere opbouw van het nieuwe agent-
schap te Bergen, werden onderhouds- en ver-
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nieuwingswerken aan de technische installa-
ties, alsook grotere renovatiewerken verricht,
o.m. te Charleroi, Mechelen, Turnhout en
Luik.

Er zij ten slotte ook op gewezen dat de
Bank de Ezelpoort te Brugge restaureert. De
Ezelpoort is één van de vier middeleeuwse
stadspoorten die Brugge rijk is. Zij dateert van
1297 en werd gedeeltelijk herbouwd in 1615.
De laatste restauratiewerken werden uitge-
voerd in 1906.

In augustus 1991 werd begonnen met de
reiniging van de gevelsvan het statige gebouw
van de bijbank te Antwerpen, dat in 1878
door architeet Hendrik Beyaert werd ontwor-
pen. Deze werken zullen voltooid zijn tegen
1993, het jaar waarin Antwerpen de culturele
hoofdstad van Europa wordt.
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BEHEER

De Bank betreurde het overlijden in 1991 van de heer Jozef Houthuys, ereregent, en van
de heer Alex Florquin, erevoorzitter van het College der censoren.

Zij brengt hulde aan de nagedachtenis van deze ereleden die jarenlang hun waardevolle
medewerking hebben verleend aan de werkzaamheden van de Raden van onze Instelling. De
standpunten van de heer Houthuys getuigden zowel van zijn inzet voor het sociale welzijn
van de werknemer als van zijn aandacht voor het algemeen belang, in het bijzonder de
economische ontwikkeling en de macro-economische evenwichten. Zijnerzijds. gaf de heer
Florquin, met zijn adviezen die steunden op een rijke ervaring, blijk van een diepgaande kennis
van het financieel bestel van ons land.

***

Met leedwezen maakt de Bank melding van het overlijden in 1991 van vijf van haar
personeelsleden: de heren Marcel Christophe, Julien De Lat, André Heuschling, Pierre Magerat
en Mej. Christiane Thibaut.

Hun gedachtenis zal in ere worden gehouden.

***
De Bank wenst uiting te geven aan haar erkentelijkheid jegens de leden van het kader-

personeel die hun loopbaan hebben beëindigd:

de heren Fernand Tourneur, onderdirecteur, chef van het departement Algemeen Secre-
tariaat, Daniel Mus, eerste adviseur, afgevaardigde van de chef van het personeel, Charles
Van Poppel, inspecteur-generaal, chef van de dienst Effecten, Pierre Petroons, agent te Leuven,
Robert Loiseau, inspecteur-generaal, chef van de dienst Veiligheid-Toezicht, Sylvain Van Rillaer,
afdelingshoofd en Guillaume Schampaert, afdelingshoofd.

Zij dankt ook de leden van het uitvoerend personeel wier loopbaan in het afgelopen jaar
een einde nam:

de heren Pierre Ackermans, Telésphorus Agneesens, Pierre Baukens, Gaston Biesemans,
Christianus Borremans, Mevr. Elisa Buggenhout-Dewulf, de heren Raoul Burton, Ignace Carlier,
Mevr. Antoinette Cludts-Ryckbosch, de heren Hubert Collier, Léon Coppens, Joseph Coquel,
François Cordemans, Willy Daneels, Alphonse Dayez, Mevr. Germaine Deknop-Vyt, de heren
Gaston De Mol, Marcel Deridder, Octave De Schepper, Charles Desmedt, Francis Desmet,
Mevr. Annie Devleesschauwer-Vanopphem, de heren Valère Devogelaere, Gaëtan De Wolf,
Mevr. Paula De Wolf-Bosman, de heren Armand D'Haeger, Marcel Dielens, Mevr. Jeannine
Dumeunier-Laby, de heren Robert Faes,Gilbert Fostier, Marcel Foucart, Théophile Geerts, Jean
Goens, Bernard Gruson, Jan Hamelrijck, Mevr. Fernande Jacob-Cambier, de heren Herman
Janssens,Pieter Janssens,Nicolas Kemp, Jean-Pierre Lacomte, Robert Laureys, Hendrik Lebon,
Germain Lux, Robert Malrait, Firmin Masi, Camille Matagne, Mevr. Simonne Mertens-Pauwels,
de heren Jozef Nevens, Roger Nijs, Mevr. Antonina Raziano-Picone, Mevr. Francine Remon, de
heren Marcel Renard, Gilbert Ruelle, Mevr. Annie Schampaert-Eekhaut, de heren Robert
Schelfaut, Hubert Schoukens, Charly Talbot, Roger Tilmant, Hector t'Jampens, Georges Trigaux,
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Jean Vandecruys, Mevr. Nelly van Delft-Cauchie, de heren André Vandenhole, Julien
Vanderhaegen, Karel Van der Smissen, Louis Van der Velde, Frans Van Dooren, Mevr. Jeannine
Van Glabeke-Teirlinck, de heren Amedé Van Kelst, José Van Vaerenbergh, René Verbist, Fran-
ciscus Verdeyen, René Vets, Joseph Waersegers, Mevr. Marie-Louise Wayenbergh-Sibille en
Mevr. Marguerite Willems-Roman.

***
Zoals vermeld in het verslag over het boekjaar 1990 kon de op 21 december 1990

bijeengeroepen buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders niet geldig beraadsla-
gen over de voorstellen tot wijziging van de statuten van de Bank, aangezien het statutair
vereiste quorum niet bereikt was. Tijdens de tweede vergadering, die op vrijdag 18 januari
1991 heeft plaatsgevonden, werden deze voorstellen door de aanwezige en vertegenwoordigde
aandeelhouders met eenparigheid van stemmen aangenomen. Die wijzigingen werden nadien
goedgekeurd bij koninklijk besluit van 23 januari 1991 dat verschenen is in het Belgisch Staats-
blad van 29 januari 1991 (zie bijlage nr. 4).

Door deze aanpassing zijn de statuten van de Bank in overeenstemming gebracht met de
nieuwe bepalingen van haar organieke wet die werden ingevoerd bij de wet van 2 januari
1991 betreffende de markt van de effecten van de overheidsschuld en het monetaire beleids-
instrumentarium. De hervorming van de geldmarkt en van de monetaire beleidsinstrumenten
werd uitvoerig besproken in het Verslag 1990.

De nieuwe bepalingen van het gewijzigde artikel 53 van de statuten, dat de samenstelling
van de Regentenraad vastlegt, kunnen slechts van toepassing worden als de ermede samen-
hangende wijziging van artikel 24 van de organieke wet, die is opgenomen in artikel 269 van
de wet van 17 juni 1991 tot organisatie van de openbare kredietsector en harmonisering van
de controle en de werkingsvoorwaarden van de kredietinstellingen, van kracht wordt. Deze
wet werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 9 juli 1991, doch het vermelde artikel
is nog niet in werking getreden.

***
Overeenkomstig artikel 83 van de statuten heeft de gewone algemene vergadering van

aandeelhouders plaatsgehad op maandag 25 februari 1991.

Met toepassing van artikel 41 van de statuten kregen de houders van de op naam gestelde
of bij" de Bank gedeponeerde aandelen het verslag over de verrichtingen van het boekjaar
1990 ten minste vijf dagen vóór deze vergadering toegestuurd.

De stemopnemers hebben vastgesteld dat de statutaire bepalingen met betrekking tot de
bekendmaking van en de deelneming aan de vergadering werden nagekomen.

De Gouverneur heeft daarna verslag uitgebracht over de werkzaamheden van het boekjaar
1990 en beantwoordde vervolgens de vragen die hem door de aandeelhouders werden gesteld.

Nadat de Gouverneur de namen van de kandidaten voor het ambt van regent en van
censor had medegedeeld, werd er ten slotte overgegaan tot de stemming. De stemopneming
zelf geschiedde voor de eerste maal elektronisch, nI. door de optische lezing van numerieke
codes die op de stembiljetten waren aangebracht.
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De vergadering vernieuwde het mandaat van regent van de heer Rik Van Aerschot, voor-
gesteld door de Minister van Financiën, en van de heren Willy Peirens, Tony Vandeputte en
Jan Hinnekens, voorgedragen door de meest representatieve organisaties van respectievelijk de
werknemers, de nijverheid en de landbouw.

Zij herkoos de heer Roger Mené tot censor. Bovendien werden de heren Philippe Grulois
en JacquesForest tot censor verkozen ter vervanging van respectievelijk de heer Lucien Roegiers,
die niet meer herkiesbaar was wegens het bereiken van de leeftijdsgrens, en de heer Théo
Vandervorst, die zijn mandaat niet meer vernieuwd wenste te zien.

Krachtens de artikelen 53 en 55 van de statuten nemen al deze mandaten een einde na
de gewone algemene vergadering van februari 1994.

***
De Gouverneur heeft hulde gebracht aan de afscheidnemende censoren, de heren Lucien

Roegiers en Théo Vandervorst, die zich op een uitmuntende wijze van hun taak hebben
gekweten.

Als blijk van erkentelijkheid en waardering voor de uitstekende diensten die zij aan onze
Instelling hebben bewezen, heeft de algemene vergadering de heren Roegiers en Vandervorst
de titel van erecensor van de Bank verleend.

***

Regent Aerts, die werd gekozen onder de leidende personen van de financiële instellingen
van openbaar nut, bereikte op 7 juli 1991 de leeftijdsgrens van 67 jaar, doch kreeg, op grond
van artikel 56 van de statuten, van de Minister van Financiën de toestemming om zijn lopend
mandaat voort te zetten in afwachting dat de bepalingen van de artikelen 202 en 269 van
de wet van 17 juni 1991 tot organisatie van de openbare kredietsector en harmonisering van
de controle en de werkingsvoorwaarden van de kredietinstellingen van kracht worden.

***

Begin 1992 zagen de structuur en de samenstelling van de beheers- en toezichtsorganen
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.

Regenten : Censoren :

HH. Roger RAMAEKERS,
Jan HINNEKENS,
Luc AERTS,
Albert FRERE,
André DEVOGEL,
Alfred RAMPEN,
Rik VAN AERSCHOT,
Willy PEIRENS,
François JANSSENS,
Tony VANDEPUTTE.

HH. Gaston VANDEWALLE, voorzitter,
Jacques DELRUELLE, secretaris,
Hubert DETREMMERIE,
Roger MENE,
Willy DANCKAERT,
Carlo VAN GESTEL,
Maurice CHARLOTEAUX,
Christian D'HOOGH,
Jacques FOREST, 1

Philippe GRULOIS.'

Secretaris: Dhr. Jean POULLET.

Schatbewaarder: Dhr. Jacques VAN DROOGENBROECK.

Regeringscommissaris: Dhr. Grégoire BROUHNS.

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. W. PLUYM, inspecteur-generaal.

Adviseur Mevr. M. STEENBERGEN-DE WACHTER.

Secretariaat

Dienstchef Dhr. M. VAN CAMPEN, afdelingshoofd.

Secretariaat van de Di rectie

Dienstchef

Adviseur

Dhr. J. DOLO, inspecteur-generaal,

Mej. J. RONDEUX.

, Verkozen door de gewone algemene vergadering van 25 februari 1991.
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Departement Algemene Controle - Dhr. A. MICHEL, inspecteur-generaal.

Buitencontrole

Dienstchef

Controleur

Dhr. D. VERMEIREN, inspecteur-generaal,

Dhr. P. SARLET.

Inspectie

Dienstchef

Senior inspecteur

Inspecteurs

Dhr. J. HELFGOTT, inspecteur-generaal,

Dhr. J. PAPLEUX,

Dhr. R. THIRION, Mevr. J. MAESSEN-SIMAR, Dhr. J. DEVELDER.

Departement Boekhouding en Budgetcontrole - Dhr. H. DE SAEDELEER, onderdirecteur.

Boekhouding

Dienstchef

Afdelingshoofd

Budgetcontrole

Dienstchef

Afdel ingshoofd

Dhr. C. DEKEYSER, inspecteur-generaal,

Dhr. J. TAVERNIER.

Dhr. J. VANDEUREN, inspecteur-generaal,

Dhr. F. HEYMANS.

Departement Buitenland - Dhr. J. MICHIELSEN, onderdirecteur.

Adviseur Dhr. H. BUSSERS.

Bancaire Statistiek

Dienstchef

Afdel ingshoofd

Buitenlandse Betalingen

Dhr. G. MELIS, inspecteur-generaal,

Dhr. R. DE BOECK.

Internationale Akkoorden

Dienstchef Mevr. F. LEPOIVRE-MASAI, inspecteur-generaal,

Adviseurs HH. M. JAMAR, P. VAN DER HAEGEN,

Adviseurs HH. P. VIGNERON, D. DACO.

Niet-bancaire Statistiek Buitenlandse Betalingen

Dienstchef Dhr. L. DUSSAIWOI R, inspecteur-generaal,

Afdelingshoofden HH. G. MARLET, M. EECKHOUT.

Wissel

Dienstchef

Adviseurs

Mevr. A. VAN DEN BERGE, afdelingshoofd,

HH. N. VAN DECAN, E. LAVIGNE.

Departement Drukkerij en Hoofdkas - Dhr. J. VAN DROOGENBROECK, schatbewaarder.

Technisch adviseu r van
de departementschef Dhr. W. VAN NIEUWENHUYSE, inspecteur-generaal.

Administratieve dienst van de Drukkerij

Dienstchef Dhr. J. RENDERS, afdelingshoofd.

Hoofdkas

Hoofdkassier

Afdel ingshoofden

Dhr. R. VERHEYDEN, inspecteur-generaal,

HH. J.F. KERVYN de MARCKE ten DRIESSCHE, P. BOBYR, M. VAN
BAELEN, G. PIROT.
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Prepress en Studies

Dienstchef

Produktie en Engineering

Dienstchef

Veiligheid- Toezicht

Dienstchef
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Dhr. M. SALADE, inspecteur-generaal.

Dhr. L. DU FRESNE, inspecteur-generaal.

Dhr. i.r. DE JONGE, adjunct-adviseur.

Departement Gegevensuitwisselingscentrales - Dhr. M. ASSEAU, onderdirecteur.

Rekeningen-courant

Dienstchef

Afdelingshoofd

Adviseur

Risicocentrale

Dienstchef

Adviseur

Afdel ingshoofden

Adviseurs

Dhr. A. VAES, afdelingshoofd,

Dhr. V. DECONINCK,

Dhr. K. DE GEEST.

Dhr. P. TELLIER, inspecteur-generaal,

Dhr. j. MAKART,

HH. A. LENAERT, R. TROGH, P. QUINTIN,

Dhr. P. HAINAUT, Mevr. E. BARDET-DE GROOTE.

Adviseur

Departement Krediet ~ Dhr. C. DE NYS, onderdirecteur.

Dhr. P. MERCIER.

Disconto-Voorschotten

Dienstchef

Afdel ingshoofd

Geldmarkt

Dienstchef

Afdel ingshoofd

Dhr. j.M. WULLUS, inspecteur-generaal,

Dhr. F. WITHOFS.

Dhr. F. DEPUYDT, inspecteur-generaal,

Dhr. E. DE KOKER.

Departement Overheidsfondsen - Dhr. W. BRUMAGNE, onderdirecteur.

Effecten

Dienstchef

Afdeli ngshoofden

Rentenmarkt

Dienstchef

Rijkskassier

Dienstchef

Afdeli ngshoofd

Dhr. W. STEPPE, afdelingshoofd,

HH. 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.

Inspecteu r-generaal

Analist-raadgever

Elektronisch Centrum

Dienstchef

Afdel ingshoofden

Dhr. A. HUET.

Mevr. A.M. QUINTART-LEjEUNE.

Dhr. E. COLMAN, afdelingshoofd,

HH. j. WIELEMANS, i.c. GILLES.
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Ontwikkeling van Informaticaprojecten

Dienstchef Dhr. j.P. HOYOS, inspecteur-generaal,

Analisten-raadgevers HH. P. LAUWERS, B. GROETEMBRIL, Mevr. H. VAN
DOORNE-VANHECKE, HH. j. FRANCOIS, j.M. PLISNIER,
Mevr. S. LANCKSWEERT-MASKENS, Dhr. E. DE SMET,

Afdelingshoofd Dhr. P. SAPART.

Organisatie en Beheerscontrole

Dienstchef Dhr. L. JANSSENS, afdelingshoofd.

Studie van Informaticasystemen

Dienstchef Dhr. j. MOERMAN, inspecteur-generaal,

Analisten-raadgevers HH. G. VANGHELUWE, U. MOMMEN, j.i. GERARDY,

Senior system engineer 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 Dhr. G. PARLONGUE, inspecteur-generaal.

Loon- en sociale administratie

Dienstchef Dhr. R. VAN KEYMEULEN, afdelingshoofd,

Afdelingshoofden HH. A. REITER, M. DRION.

Medische dienst

Geneesheer-d ienstchef

Geneesheren

Opleiding

Dienstchef

Afdelingshoofd

Personeelsbeleid

Dienstchef

Afdel ingshoofd

Dhr. j. BARY,

HH. A. DE LANDTSHEER, V. DONS.

Dhr. G. DE RIDDER, afdelingshoofd,

Dhr. j.t. LION.

Dhr. j. LEEMANS, inspecteur-generaal,

Dhr. D. LOZET.

Departement Studiën - Mej. M.H. LAMBERT, adviseur van de Directie.

Afgevaardigde van de
departementschef

Eerste adviseurs

Adviseurs

Economen

Documentatie

Dienstchef

Afdel ingshoofd

Statistiek

Dienstchef

Inspecteu r-generaal

Adviseurs

Dhr. X. DUQUENNE, inspecteur-generaal,

HH. S. BERTHOLOME, j. SMETS,

HH. j. DESPIEGELAERE,A. NYSSENS, Mevr. A.M. jOURDE-PEETERS,
HH. u VANHAELEN, E. JACOBS,

Dhr. j. CLAEYS, Mevr. F. jACOBS-DONKERS, HH. V. PERILLEUX,
M. DOM BRECHT, T. TIMMERMANS.

Dhr. W. VERTONGEN, inspecteur-generaal,

Dhr. R. BEUTELS.

Dhr. B. MEGANCK, inspecteur-generaal,

Dhr. A. WOUTERS,

HH. G. POULLET, R. ACX.
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Departement Uitrusting en Algemene Diensten - Dhr. K. VANDENEEDE, onderdirecteur.

Uitrusting en Technieken

Dienstchef

Afdel ingshoofd

Architect

Algemene Diensten

Dienstchef

Afdel ingshoofden

Dhr. J. VICTOIR, inspecteur-generaal,

Dhr. P. LAUWERS,

Dhr. i.c. NAVEZ.

Dhr. j. TEIRLINCK, inspecteur-generaal,

HH. 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.

Veiligheid, Gezondheid en Verfraaiing der Werkplaatsen

Dienstchef Dhr. D. DENEE, afdelingshoofd.

Verzamelingen en Letterkundige Bibliotheek

Dienstchef Mej. C. LOGlE, inspecteur-generaal.

Departement Bijbanken en Agentschappen - Dhr. W. VAN DER PERRE, onderdirecteur.

Antwerpen

Beheerder

Inspecteu r-generaal

Afdel ingshoofden

Luik

Beheerder

Afdel ingshoofd

Luxemburg

Beheerder

Aalst

Agent

Aarl.en

Agent

Bergen

Agent

Brugge

Agent

Charleroi

Agent

Afdel ingshoofd

Doornik

Agent

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,

Dhr. R. HAENECOUR.

Mevr. j. DAUCHOT-DE BEER.
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Gent

Agent

Afdel ingshoofd

Hasselt

Agent

Kortrijk

Agent

Afdel ingshoofd

La Louvière

Belast met het beheer

Leuven

Agent

Malmedy

Belast met het beheer

Marche-en-Famenne

Belast met het beheer

Mechelen

Agent

Namen

Agent

'Oostende

Belast met het beheer

Roeselare

Agent

Sint-Niklaas

Belast met het beheer

Turnhout

Agent

Verviers

Agent

Dhr. K. MORTIER,

Dhr. H. VAN MOSSEVELDE.

Dhr. T. DE ROOVER.

Dhr. J. VICTOR,

Dhr. P. TACK.

Dhr. P. BISSOT.

Dhr. L. GHEKIERE.

Dhr. J.Y. BOULANGER.

Dhr. R. COUSIN.

Dhr. M. DE GEYTER.

Dhr. J. DELPEREE.

Dhr. M. JOOS.

Dhr. P. BOGAERT.

Dhr. M. VANVOOREN.

Dhr. L. MUYLAERT.

Dhr. R. COLSON.

***

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 het Kabinet van Mevr. Demeester, Minister van Begroting en
Wetenschapsbeleid,

Dhr. H. FAMEREE, econoom.

Kaderlid gedetacheerd bij de Bank van Zaïre,
Dhr. R. VANHULST, adviseur.
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Kaderlid met opdracht bij de Permanente vertegenwoordiging van België bij de Europese
Gemeenschappen,

Dhr. D. SERVAIS, adviseur.

Kaderleden met opdracht voor rekening van het Internationale Monetaire Fonds

bij het Ministerie van Financiën van de Republiek Niger,
Dhr. i.c. PAUWELS, afdelingshoofd,

bij de Nationale Bank van Rwanda,
Dhr. R. BEERENS,afdelingshoofd,

bij het IMF te Washington,
Dhr. E. VERREYDT, econoom.
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Jaarrekening



BALANS PER 31 DECEMBER 1991

ACTIVA

JAARREKENING

(in duizenden franken)

1991 1990

333.781.357 363.703.639

230.801.720 231.662.258

18.383.064 17.299.710

16.396.583 14.383.432

- -

4.472.950 4.407.760

110.620.755 108.508.173

12.648.922 -

- -

3.145.622 3.438.622

43.930.677 3.274.539

18.404.253 30.252.494

17.727.546 -

42.550.250 -

- -

2.648 107.684.000

- -

716.697 923.230

Goud

Vreemde valuta's

Bijzondere trekkingsrechten (SOR)

Deelneming in het IMF

Leningen aan het IMF

Deposito bij het IMF in het kader van de USAF

Ecu's

EFMS : Financieringen op zeer korte en op korte termijn

EEG: Financiële ondersteuning op middellange termijn

Internationale akkoorden

Voorschotten op onderpand

Handelspapier

Effecten op de markt gekocht

Vorderingen wegens andere interventies op de geld-
markt

Voorschotten aan het Rentenfonds

Voorschotten aan de Belgische Staat

Voorschotten aan de. Luxemburgse Staat

Munten

Tegoed bij het Bestuur der Postchecks:

Rekening A

Rekening B

Statutaire beleggingen (art. 21)

Gebouwen, materieel en meubelen

Overige activa

Overlopende rekeningen

TOTML ACTIVA

1.604 1.420

3.847.483 2.647.412

34.195.460 30.637.325

11.165.474 10.667.449

530.907 219.597

6.897.629 7.017.022

910.221.601 936.728.082
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JAARREKENING

PASSIVA (in duizenden (ranken)

1991 1990

431.513.633 428.502.517

7.146.623 6.410.668

- 14.807

7.146.623 6.395.861

4.240.690 -

6.655 38.274

3.847.483 2.647.412

21.704.811 21.388.479

- -

54.807.348 54.807.348

2.392.512 8.576.5.46

122.427 348.606

336.023.970 368.698.238

1.407.981 1.882.981

8.650.000 8.450.000

400.000 400.000

36.688.795 33.349.414

2.531.374 2.410.786

23.542.631 20.821.631

10.614.790 10.116.997

Bankbiljetten in omloop

Rekeningen-courant in franken:

Schatkist

Andere

Verbintenissen wegens interventies op de geldmarkt

Rekeningen-courant in vreemde valuta's

Financiële bijstandsakkoorden

Tegenwaarde van de toegewezen SOR

EFMS : Financieringen op zeer korte en op korte termijn

Onbeschikbare reserve meerwaarde op goud

Overige schulden

Overlopende rekeningen

Waarderingsverschillen op goud en vreemde valuta's

Voorziening voor gebouwen, materieel en meubelen

Maatschappelijke voorziening voor diverse risico's

Kapitaal

Reservefonds :

Statutaire reserve

Buitengewone reserve

Afschrijvingsrekening voor gebouwen, materieel en meu-
belen

Te verdelen nettowinst

TOTAAL PASSIVA

1.268.673 1.227.599

910.221.601 J 936.728.082
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RESULTATENREKENING PER 31 DECEMBER 1991

JAARREKENING

(in duizenden franken)

OPBRENGSTEN

Opbrengsten van de verrichtingen met het buitenland

Opbrengsten van de kredietverrichtingen

Opbrengsten van de statutaire beleggingen

Provisies

Terugwinningen bij derden

Terugnemingen op voorzieningen

Overige opbrengsten

KOSTEN

Aandeel van de Staat :

Verrichtingen met het buitenland

Kredietverrichtingen

Algemene onkosten :

Bezoldigingen en sociale lasten

Overige kosten

Belastingen, taksen en heffingen

Afschrijving van gebouwen, materieel en meubelen

Overschrijvingen naar de reserve- en voorzieningsrekenin-
gen :

Buitengewone reserve

Voorziening voor gebouwen, materieel en meubelen

Maatschappelijke voorziening voor diverse risico's

Te verdelen nettowinst

19901991

21.889.529 21.318.117

11.656.641 10.299.191

3.394.986 2.898.521

202.596 228.185

1.676.260 1.660.003

535.000 336.000

95.512 4.590

39.450.524 36.744.607

23.529.456 21.464.281

14.699.196 74.220.560

8.830.260 7.243.727

7.879.304 7.387.336

6.646.336 6.337.400

1.232.968 7.049.936

2.272.508 2.615.383

1.519.583 1.075.008

2.981.000 2.975.000

2.721.000 2.492.000

60.000 283.000

200.000 200.000

1.268.673 1.227.599

39.450.524 36.744.607

182



JAARREKENING

POSTEN BUITEN BALANSTELLINC PER 31 DECEMBER 1991

(in duizenden franken)

1991 1990

Eventuele passiva

Kredietvervangende borgtochten 1.574.384 1.147.742

Verbintenissen die kunnen aanleiding geven tot een
kredietrisico

Vaste verbintenissen van ter beschikking stellen van.
bedragen 19.818.509 -

Aan de instelling toevertrouwde waarden en vorde-
ringen

Ter inning 1.353 1.434

In open bewaarneming 5.721.518.120 6.990.797.893
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Toelichting
bij de jaarrekening



TOELICHTING BIJ DE JAARREKENING

INLEIDING

De hervorming van de monetaire beleidsinstrumenten die op 29 januari 1991 in werking is
getreden, heeft de Bank ertoe gebracht de desbetreffende rubrieken van haar balans aan de
gewijzigde monetaire beleidsvoering aan te passen.

De gelegenheid werd tevens te baat genomen om de waarderingsregelsvan de niet in franken
luidende activa en passiva te herzien. Vanaf het boekjaar 1991 zijn het goud en de tegoeden
en verbintenissen in deviezen in de balans omgerekend tegen van de marktnotering afgeleide
koersen. De uit de nieuwe waarderingsmethode voortvloeiende omrekeningsverschillen zijn in
een nieuwe balansrubriek « Waarderingsverschillen op goud en vreemde valuta's» opgenomen.
Overeenkomstig de gangbare boekhoudpraktijk zijn de termijnoperaties voortaan niet meer in
de balans geregistreerd.

De grondslagen voor de waardering en de resultaatbepaling van de effecten uit de portefeuille
statutaire beleggingen werden eveneens gewijzigd. De effecten worden voortaan in de balans
gewaardeerd tegen hun actuariële waarde, zodanig dat over de resterende looptijd van de
effecten een constant brutorendement bekomen wordt. De nieuwe waarderingsmethode heeft
een uitzonderlijke opbrengst opgeleverd van fro 172 miljoen.

Teneinde de leesbaarheid van de jaarrekening te verbeteren werd ten slotte de benaming van
sommige rubrieken gewijzigd en het geheel van de rubrieken enigszins herschikt. Om de
vergelijking van de bedragen van het verstreken boekjaar met die van het voorgaande boekjaar
mogelijk te maken, werden deze laatste aan de nieuwe voorstelling aangepast. De inhoud van
de verschillende rubrieken en de waarderingsregels worden hierna toegelicht.
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BALANS
(in duizenden franken)

ACTIVA

GOUD

Het goud is gewaardeerd tegen een prijs die van de marktnoteringen is afgeleid volgens
de methode toegepast door het Europees Fonds voor Monetaire Samenwerking (EFMS)
voor de swaps van goud tegen ecu's. De in aanmerking genomen prijs is hetzij het
gemiddelde van de koersen, omgerekend in ecu's, van de twee dagelijkse fixings op de
goudmarkt in Londen tijdens het tweede semester van het jaar, hetzij het gemiddelde
van de twee fixings van de voorlaatste werkdag van het boekjaar, indien dat gemiddelde
lager is dan het eerste. De omrekening van de ecu's in franken gebeurt tegen de door
de Europese Commissie gepubliceerde koers van de ecu op de laatste werkdag van het
jaar.

De prijs van het goud, per kilogram fijn, is aldus vastgesteld op fr. 355.017,0677 per
31 december 1991, tegen fr. 386.848,1736 per 31 december 1990.

In de loop van 1991 is de goudvoorraad lichtjes gestegen ingevolge de teruggave van
goud door het EFMSter gelegenheid van de hernieuwing van de driemaands swaptrans-
acties waarbij de Bank 20 pct. van haar goudvoorraad tegen ecu's bij die instelling
inbracht.

VREEMDE VALUTA'S

De valutategoeden zijn in de balans opgenomen voor hun tegenwaarde in franken berekend
tegen de indicatieve marktkoersen op de laatste werkdag van het jaar zoals die door de
Bank gepubliceerd worden. De omrekeningsverschillen voortvloeiend uit de wijziging, per
balansdatum, van de boekingskoersen alsook het boekhoudkundig verschil tussen de aan-
koopkoers en de boekingskoers van de deviezen, komen in de balans voor in de rubriek
van het passief « Waarderingsverschillen op goud en vreemde valuta's».

In 1991 zijn de tegoeden in vreemde valuta's met fr. 860 miljoen gedaald, voornamelijk
als gevolg van de cessie van deviezen aan de Schatkist voor de terugbetaling van buiten-
landse leningen, van een grotere inbreng van dollars bij het EFMS en van de verkoop
van deviezen in het kader van swapverrichtingen tegen Belgische franken op de geldmarkt
en van diverse verrichtingen met het IMF. Die uitgaven overtreffen de ontvangsten, die
vooral het provenu van beleggingen in het buitenland vertegenwoordigen. De wijziging
van de boekingskoersen per balansdatum heeft positieve omrekeningsverschillen teweeg-
gebracht ten belope van fr. 395 miljoen.

Behoudens geringe saldi die met het oog op de uitvoering van courante betalingen bij
buitenlandse correspondenten op zichtrekeningen uitstaan, zijn de vreemde valuta's op
termijn belegd.
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De tegoeden ingeschreven op naam van de Bank in het buitenland bevatten, behalve
haar eigen voornoemde tegoeden, de dollars die, tegen ecu's, contant gecedeerd werden
aan en op termijn teruggekocht werden van het EFMS en waarvan het beheer aan de
Bank is toevertrouwd. De tegoeden bestaan per balansdatum bijna uitsluitend uit valuta's
die door de Belgische Staat gewaarborgd zijn.

Bij de aankoop worden de effecten in vreemde valuta's tegen de aanschaffingsprijsgeboekt.
Het verschil tussen die prijs en de terugbetalingsprijs wordt in resultaat genomen, pro
rata de resterende looptijd van de effecten, als bestanddeel van de rente-opbrengst van
die effecten. In de balans worden de effecten opgenomen tegen hun aanschaffingsprijs,
vermeerderd of verminderd met het gedeelte van het bewuste verschil dat in de resulta-
tenrekening wordt genomen.

BIJZONDERE TREKKINGSRECHTEN (SDR)

De bijzondere trekkingsrechten worden geboekt tegen de marktkoers op de laatste werkdag
van het jaar, zoals die door het IMF gepubliceerd wordt.

Per balansdatum is die koers fr. 44,7295 voor 1 SOR (fr. 44,0776 ultimo 1990). Het
SOR-tegoed bedraagt per 31 december 1991 SOR 411 miljoen tegen SOR 392,5 miljoen
een jaar eerder. De Bank heeft SOR 7,5 miljoen ontvangen als rente op de nettotegoeden
bij het IMF en netto SOR 11 miljoen tegen vreemde valuta's gekocht van andere deel-
nemers in het SOR-departement en van erkende houders van SOR.

De verbintenis op onbepaalde termijn in SOR, die in de passiefrubriek « Tegenwaarde
van de toegewezen SOR» voorkomt, bedraagt SOR 485,2 miljoen, zodat de netto-aanwen-
ding van SOR per 31 december 1991 SOR 74,2 miljoen beloopt.

DEELNEMING IN HET IMF

Het bedrag dat in deze rubriek is vermeld, vertegenwoordigt de tegenwaarde van het
bedrag, in SOR, van de reservetranche van België, d.w.z. de rechten die de Belgische
Staat bezit als lid van het IMF uit hoofde van het gedeelte van zijn quotum in het Fonds
(SOR 2.080,4 miljoen) dat de tegoeden in franken van het Fonds overtreft. De reserve-
tranche, die per balansdatum SOR 366,6 miljoen bedraagt (SOR 326,3 miljoen per 31 de-
cember 1990) is omgerekend in franken tegen dezelfde koers als die welke voor de
tegoeden in SOR wordt toegepast.

O~ vermeerdering met SOR 40,3 miljoen, van het ene jaar tot het andere, stemt overeen
met het saldo van, enerzijds, de trekkingen in franken door diverse lid-staten van het
Fonds en de aanwendingen van franken door het Fonds (SOR 100,3 miljoen) en, anderzijds,
de terugkopen in franken verricht door diverse lid-staten van het Fonds (SOR 60 miljoen).

DEPOSITO BIJ HET IMF IN HET KADER VAN DE USAF

In deze rubriek is de tegenwaarde opgenomen van de SOR die de Bank op een bijzondere
depositorekening bij het IMF heeft gestort naar aanleiding van de Belgische deelneming
in de Uitgebreide structurele aanpassingsfaciliteit (USAF).

De vordering, ongewijzigd SOR 100 miljoen, is gewaardeerd tegen dezelfde koers als die
welke wordt gebruikt voor de tegoeden in SOR.
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ECU'S

Het gaat om de ecu's die de Bank heeft ontvangen ingevolge de swaptransacties waarbij
ze 20 pct. van haar goud en van haar bruto dollarreserves bij het EFMS heeft ingebracht,
vermeerderd of verminderd met de ecu's die de Bank in het kader van transacties met
centrale banken van andere EEG-landen of met derde houders van ecu's heeft verworven
of afgestaan.

Per balansdatum zijn de ecu's gewaardeerd tegen de door de Europese Commissie ge-
publiceerde marktkoers op de laatste werkdag van het jaar, nI. fro 41,9308 voor 1 ecu
op 31 december 1991 en fr. 42,1839 voor 1 ecu op 31 december 1990.

Tegenover het vorige boekjaar is het ecu-bezit met 65,9 miljoen gestegen tot 2.638,2 mil-
joen ecu's per 31 december 1991. Die vermeerdering vloeit voort uit de grotere dollar-
inbreng en de waardestijging van de Amerikaanse munt, waarvan het effect slechts ge-
deeltelijk gecompenseerd werd door de daling van de goudprijs en de geringere inbreng
van goud.

EFMS : FINANCIERINGEN OP ZEER KORTE EN OP KORTE TERMIJN

Het bedrag per 31 december 1991 vertegenwoordigt de schuldvordering van de Bank op
het EFMS die verband houdt met de financiering op zeer korte termijn van interventies
op de valutamarkt.

INTERNATIONALE AKKOORDEN

In deze rubriek worden de in franken luidende vorderingen geboekt op niet EEG-landen,
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.

VOORSCHOTTEN OP ONDERPAND

In deze rubriek worden opgenomen:

31-12-1991 31-12-1990

de beleningen op vaste termijn tegen onderpand
van overheidseffecten, toegekend in het kader van
de periodieke aanbestedingen van kredieten ....

de eindedagkredieten, toegekend aan financiële in-
stellingen in de vorm van voorschotten in reke-
ningen-courant .

de andere voorschotten in rekeningen-courant ..

42.700.000 3.250.000

1.228.571

2.106

13.002
11.537

Totaal 43.930.677 3.274.539
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HANDELSPAPIER

De portefeuille handelspapier (vorderingen wegens verrichtingen van cessies-retrocessies)
bestaat uit:

31-12-1991 31-12-1990

handelspapier verworven onder het stelsel van
cessies-retrocessiesin het kader van de periodieke
toewijzingen van kredieten .

handelspapier gemobiliseerd tegen het officiële
discontotarief en aangerekend op de individuele
kredietplafonds van de kredietinstellingen .

ander papier, voor een termijn van één dag door
het HWI gemobiliseerd tegen het tarief van de
periodieke aanbestedingen van kredieten .

Creditexport-papier, betreffende de uitvoer naar
niet EEG-landen, aangekocht tegen de rentetarie-
ven van de desbetreffende kredieten; einde april
1991 heeft de Bank een einde gesteld aan die
faciliteit .

7.513.445 21.963.219

8.522.474

2.368.334

8.289.275

Totaal 18.404.253 30.252.494

EFFECTEN OP DE MARKT GEKOCHT

In deze rubriek komen de schatkistcertificaten, obligaties en andere op de geld- en ka-
pitaalmarkten verhandelde effecten voor, die de Bank rechtstreeks in het kader van haar
openmarktpolitiek heeft verworven.

Bij de verwerving worden de effecten geboekt tegen aanschaffingsprijs. In de balans zijn
ze gewaardeerd op grond van hun actuarieel rendement bij de aankoop en rekening
houdend met hun terugbetalingswaarde op de vervaldag. Het verschil tussen de aanschaf-
fingsprijs en de terugbetalingswaarde wordt pro rata de resterende looptijd van de effecten
in resultaat genomen.

Per balansdatum bevat de portefeuille van de Bank slechts schatkistcertificaten waarvan
de marktwaarde fr. 17.724 miljoen bedraagt.

VORDERINGEN WEGENS ANDERE INTERVENTIES OP DE GELDMARKT

De rubriek registreert de vorderingen van de Bank ingevolge verrichtingen van cessies-
retrocessies m.b.t. verschillende soorten van privé- of overheidseffecten, afgesloten in het
kader van openmarktinterventies, alsmede ingevolge haar uitzettingen op de interbanken-
markt.

De vorderingen worden geboekt voor het bedrag van de ter beschikking van de financiële
instellingen gestelde middelen.

Per balansdatum bedragen de cessies-retrocessiesfr. 39.550 miljoen en de uitzettingen op
de interbankenmarkt fr. 3.000 miljoen.
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VOORSCHOTTEN AAN HET RENTENFONDS

De overeenkomst van 22 januari 1991 tussen de Staat en de Bank stelt het maximum-
bedrag en de voorwaarden vast voor de kredietverlening door de Bank aan de Belgische
Staat, de Luxemburgse Staat en het Rentenfonds. De speciale kasfaciliteit van het Ren-
tenfonds is beperkt tot fr.Smiljard.

Vóór de hervorming van de geldmarkt waren de speciale voorschotten aan het Rentenfonds
opgenomen in de rubriek « Bijzondere bijstand aan het Rentenfonds »

VOORSCHOTTEN AAN DE BELGISCHE STAAT

De speciale kasfaciliteit waarover de Staat krachtens bovengenoemde overeenkomst bij de
Bank beschikt, is beperkt tot fr. 15 miljard. Sinds de hervorming van de geldmarkt, is dit
de enige kredietvorm waarop de Staat bij de Bank een beroep kan doen en die zowel
de directe als de indirecte voorschotten waarvan hij voorheen gebruik kon maken, vervangt.

Per 31 december 1990 beliep het krediet aan de Staat fr. 107,7 miljard. Dit bedrag
bestond voor fr. 37 miljard uit directe voorschotten, geboekt in de rubriek « Overheidsef-
fecten », voor 36,7 miljard uit indirecte voorschotten, geboekt in de rubriek « Bijzondere
bijstand aan het Rentenfonds», en uit de geconsolideerde vordering van fr. 34 miljard op
de Staat, geboekt in de rubriek « Geconsolideerde vordering op de Staat ».

Krachtens de wet van 2 januari 1991 betreffende de markt van de effecten van de
overheidsschuld en het monetaire beleidsinstrumentarium, werd deze laatste vordering
omgezet in vrij verhandelbare, tegen marktvoorwaarden rentende effecten die de Bank
vervolgens opgenomen heeft in haar openmarktportefeuille, voorkomend in de rubriek
« Effecten op de markt gekocht ».

VOORSCHOTTEN AAN DE LUXEMBURGSE STAAT

De Luxemburgse Staat beschikt bij de Bank over een speciale kasfaciliteit van fr. 507 mil-
joen.

MUNTEN

Volgens de bepalingen van een akkoord afgesloten tussen de Minister van Financiën en
de Bank, wordt het plafond voor de kasvoorraad munten van de Bank vastgesteld op
10 pct. van de per 31 december van het voorgaande jaar in omloop zijnde munten; voor
1991 bedraagt dat plafond fr. 1.873 miljoen.

Bijzondere 'bepalingen regelen de terugbetalingsmodaliteiten ingeval het contractuele pla-
fond wordt overschreden; zij dienden in 1991 niet te worden toegepast.

TEGOED BIJ HET BESTUUR DER POSTCHECKS: Rekening B

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
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Belgische Staat aan derde landen zijn verstrekt in het raam van de financiële bijstandsak-
koorden ; die saldi staan in de boeken van de Bank ingeschreven op rekeningen van de
centrale banken of van de regeringen van de begunstigde landen.

STATUTAIRE BELEGGINGEN (ART. 21)

De benaming van de rubriek « Overheidsfondsen » werd vervangen door « Statutaire be-
leggingen (art. 21) », enerzijds, om te vermijden dat die rubriek als een monetaire finan-
ciering van de Staat zou kunnen worden opgevat en, anderzijds, omdat de Bank tot een
bedrag gelijk aan haar kapitaal, reserves en afschrijvingsrekeningen niet alleen overheids-
effecten mag verwerven maar ook effecten die het kapitaal vertegenwoordigen van finan-
ciële instellingen waarvoor bijzondere wettelijke bepalingen gelden of die onder de garantie
of de controle van de Staat vallen, alsmede aandelen van de BIB te Bazel.

Bij de verwerving worden de overheidseffecten tegen hun aanschaffingsprijs geboekt. In
de balans zijn ze gewaardeerd op grond van hun actuarieel rendement bij aankoop en
rekening houdend met hun terugbetalingswaarde op de vervaldag. Het verschil tussen de.
aanschaffingsprijs en de terugbetalingswaarde wordt pro rata de resterende looptijd van
de effecten in de resultatenrekening opgenomen.

De aandelen worden in de balans opgenomen tegen hun aanschaffingsprijs.

GEBOUWEN, MATERIEEL EN MEUBELEN

De gronden, gebouwen, uitrusting, meubelen en het rollend materieel worden tegen hun
aanschaffingsprijs geboekt.

In 1991 bedragen de investeringen van de Bank, bijkomende kosten inbegrepen, in totaal
fr. 1.524 miljoen. Met uitzondering van de gronden werden ze integraal afgeschreven in
het jaar van aanschaffing. Overigens is van de rekening « Gebouwen, materieel en meu-
beien» een bedrag afgeboekt dat gelijk is aan de boekwaarde van de activa die verkocht
werden of buiten gebruik gesteld.

OVERIGE ACTIVA

Zijn in deze rubriek geboekt de vorderingen, voornamelijk van commerciële aard, de
voorraden en de goederen in bewerking.

In het voorgaande boekjaar waren de vorderingen opgetekend in de rubriek « Te innen
waarden» en de voorraden en de goederen in bewerking in de rubriek « Overgangsre-
keningen op het actief. »

OVERLOPENDE REKENINGEN

Deze rubriek bevat de verworven opbrengsten en de over te dragen kosten, in zoverre
ze voldoende belangrijk zijn om het resultaat van het boekjaar te beïnvloeden.
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BALANS
(in duizenden (ranken)

PASSIVA

BANKBILJETTEN IN OMLOOP

Het volume van de biljetten in omloop, uitgedrukt als daggemiddelde, bedraagt in 1991
fr. 423,5 miljard, tegen fro420,9 miljard in 1990, wat overeenkomt met een groeitempo
van 0,62 pct.

VERBINTENISSEN WEGENS INTERVENTIES OP DE GELDMARKT

Deze rubriek registreert de verbintenissen om privé- of overheidseffecten terug te kopen
die in het kader van zgn. « Reverserepurchase agreements» worden afgestaan,de leningen
die de Bank op de interbankenmarkt heeft aangegaan en de via het HWI bij de Bank
uitgezette eindedagoverschotten van financiële instellingen. Per balansdatum gaat het uit-
sluitend om verbintenissen van die laatste soort.

FINANCIELE BIJSTANDSAKKOORDEN

Deze rubriek bevat de bedragen die ingeschreven zijn op de rekeningen van de centrale
banken of van de regeringen van de landen die financiële bijstand genieten in het kader
van door de Staat gesloten en gefinancierde bilaterale leningsakkoorden, en waarvan de
tegenwaarde gestort wordt op een op naam van de Bank geopende postrekening.

TEGENWAARDE VAN DE TOEGEWEZEN SDR

De benaming van deze rubriek werd vereenvoudigd. Het saldo vertegenwoordigt de te-
genwaarde van de SDR - geboekt tegen de marktkoers die ook van toepassing is op de
SDR-tegoeden - die aan het IMF moeten worden teruggestort indien het door het Fonds
ingestelde SDR-departement zou worden opgeheven of indien België zou besluiten zich
eruit terug te trekken.

ONBESCHIKBARE RESERVE MEERWAARDE OP GOUD

Het betreft de meerwaarden die de Bank realiseert naar aanleiding van arbitragetransacties
van goud tegen andere externe reservebestanddelen. Krachtens artikel 14 van de wet van
23 december 1988 tot wijziging van de organieke wet van de Bank, worden die gerea-
liseerde meerwaarden op een bijzondere onbeschikbare reserverekening geboekt; zij zijn
vrijgesteld van elke belasting en in geval van vereffening van de Bank wordt het saldo
van die bijzondere rekening aan de Staat toegekend.
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OVERIGE SCHULDEN

In deze rubriek zijn opgenomen de schulden met betrekking tot bezoldigingen en sociale
lasten, de aan de Staat toekomende koerswinsten die op een speciale rekening 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. In de vorige
balans stonden deze schulden vermeld in de rubriek « Te betalen waarden ».

OVERLOPENDE REKENINGEN

Deze rubriek bevat slechts aan te rekenen kosten wegens te betalen rente en te betalen
belastingen.

WAARDERINGSVERSCHILLEN OP GOUD EN VREEMDE VALUTA'S

Op het debet of het credit van deze rekening worden de omrekeningsverschillen geboekt
die voortvloeien uit de aanpassing, per balansdatum, van de boekingskoersen van de niet
in franken luidende tegoeden en verbintenissen, alsook de boekhoudkundige verschillen
die tot uitdrukking komen bij transacties in vreemde valuta's.

Saldo aan het einde van het boekjaar 1990 .

Bewegingen :

368.698.238

Waarderingsverschillen op goud .

- Andere waarderingsverschillen .

-37.408.965

4.734.697

Saldo aan het einde van het boekjaar 1991 .

-32.674.268

336.023.970

VOORZIENING VOOR GEBOUWEN, MATERIEEL EN MEUBELEN

De voorziening moet de Bank in staat stellen het hoofd te bieden aan de uitgaven in
verband met de uitvoering van haar investeringsprogramma inzake nieuwbouw.

In de vorige balans was deze rubriek in de overgangsrekeningen van het passief opgeno-
men.

MAATSCHAPPELIJKE VOORZIENING VOOR DIVERSE RISICO'S

In deze rubriek staat het voorzieningsfonds dat eind 1957 werd aangelegd met het oog
op de risico's verbonden aan de activiteiten van de Bank en de schommelingen waaraan
haar resultaten onderhevig zijn. In de vorige balans was ook deze rubriek in de over-
gangsrekeningen van het passief opgenomen.

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.
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RESERVEFONDS

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

31-12-1991 31-12-1990

Statutaire reserve .
Buitengewone reserve .

Afschrijvingsrekening voor gebouwen, materieel en
meubelen .

2.531.374

23.542.631

2.410.786
20.821.631

10.614.790 10.116.997

Totaal 36.688.795 33.349.414

De verhoging van het Reservefondsvertegenwoordigt het gedeelte van de winst van 1990
dat naar de statutaire reserve is gegaan, een overschrijving naar de buitengewone reserve
van fr. 2.721 miljoen ten laste van de resultatenrekening van i991 en de afschrijving van
de in 1991 gedane investeringen in gebouwen, materieel en meubelen, verminderd met
een bedrag dat gelijk is aan de boekwaarde van de verkochte of buiten gebruik gestelde
activa.

Het fiscaal vrijgestelde gedeelte van de buitengewone reserve, ten bedrage van
fro 540,3 miljoen, is onveranderd gebleven.

TE VERDELEN NETTOWINST

Het batige saldo van de resultatenrekening, dat wordt verdeeld overeenkomstig de be-
schikkingen van art. 38 van de statuten, beloopt fr. 1.268,7 miljoen, tegen fr. 1.227,6 mil-
joen per 31 december 1990.
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POSTEN BUITEN BALANSTELLING
(in duizenden franken)

EVENTUELE PASSIVA

Kredietvervangende borgtochten.

Deze rubriek bevat de waarborgen die de Bank aan de ASLK heeft
verleend voor de leningen welke die Instelling aan personeelsleden heeft
verstrekt voor de bouw of de aankoop van hun woning. Hij bevat
eveneens de waarborg die de Bank aan de BIB heeft toegestaan in het
raam van de kredietfaciliteit die deze laatste aan Roemenië heeft ver-
strekt . 1.574.384

VERBINTENISSEN DIE KUNNEN AANLEIDING GEVEN TOT EEN
KREDIETRISICO

Vaste verbintenissen van ter beschikking stellen van bedragen.

Het betreft verbintenissen van terbeschikkingstelling van bedragen we-
gens verrichtingen van cessies-retrocessieswaarvan de valutadatum na
de balansdatum valt . 19.818.509

AAN DE INSTELLING TOEVERTROUWDE WAARDEN EN VORDERINGEN

Ter inning .

In open bewaarneming .

1.353

5.721.518.120

Hierin zijn, ten belope van fr. 2.880 miljard, de gedematerialiseerde
effecten opgenomen die in het effectenclearingstelselzijn ingeschreven;
de schatkistcertificaten zijn vermeld voor hun terugbetalingswaarde, de
lineaire obligaties voor hun nominale waarde.
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RESUL TATENREKENING
(in duizenden (ranken)

OPBRENGSTEN

OPBRENGSTEN VAN DE VERRICHTINGEN MET HET BUITENlAND

De toename van het ene jaar tot het andere van het provenu van de verrichtingen met
het buitenland, is het gevolg van de groei van het gemiddelde volume van de beleggingen
in vreemde valuta's en van een verhoging van hun gemiddeld rendement.

OPBRENGSTEN VAN DE KREDIETVERRICHTINGEN

De opbrengsten van de kredietverrichtingen zijn met fr. 1.358 miljoen gestegenen belopen
voor het boekjaar 1991 fr. 11.657 miljoen. Die vermeerdering is voornamelijk toe te
schrijven aan de omzetting van de geconsolideerde vordering van fr. 34 miljard op de
Staat, in vrij verhandelbare effecten.

Het provenu van de kredietverlening aan de Belgische Schatkist en aan het Rentenfonds
bedraagt fr. 680 miljoen of in vergelijking met het boekjaar 1990 een vermindering met
fr. 5.629 miljoen. De opbrengsten uit de kredietverlening aan de kredietinstellingen zijn
met fr. 7.363 miljoen toegenomen van fr. 3.990 miljoen in 1990 tot fr. 11.353 miljoen in
1991.

De rentelasten aangaande de eindedagoverschotten van de financiële instellingen die door
bemiddeling van het HWI bij de Bank worden uitgezet, bedragen fr. 376 miljoen.

OPBRENGSTEN VAN DE STATUTAIRE BELEGGINGEN

De stijging van de opbrengst van de statutaire beleggingen, door de Bank verworven
krachtens artikel 21 van haar statuten, wordt verklaard door de vermeerdering van de
portefeuille ingevolge de overschrijvingen naar het Reservefondsdie bij de afsluiting van
het voorgaande boekjaar plaatsvonden, en door de boeking van een buitengewoon resultaat
van fr. 172 miljoen ingevolge de toepassing van een nieuwe waarderingsmethode voor de
overheidseffecten in portefeuille.

PROVISIES

Deze rubriek bevat de vergoedingen ontvangen voor de dienstverlening als financieel
bemiddelaar en voor de bewaring en het beheer van waarden.

In de vorige balans waren deze vergoedingen in de resultatenrekening opgenomen in de
rubriek « Rechten op bewaarnemingen, provisies en vergoedingen ».
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TERUGWINNINGEN BIJ DERDEN

De terugwinningen hebben betrekking op de levering van goederen en de dienstverlening
van commerciële aard aan derden. De ontvangsten, die tegenover vorig jaar lichtjes zijn
toegenomen, slaan voornamelijk op de activiteiten van de Balanscentrale, de currency
centers en de bond centers, op werken uitgevoerd door de Drukkerij, alsook op dienst-
verleningen aan het Uitwisselingscentrumvan te verrekenen verrichtingen van het Belgisch
financieel systeem. Ze bevatten ook het deel van de overheid in de financiering van de
bedrijfskosten van het BLWI.

TERUGNEMINGEN OP VOORZIENINGEN

Deze rubriek bevat de terugneming op de « Voorziening voor gebouwen, materieel en
meubelen» ten belope van de in de loop van het boekjaar in het raam van het inves-
teringsprogramma inzake nieuwbouw verrichte uitgaven.

OVERIGE OPBRENGSTEN

Het betreft een nieuwe benaming van de vroegere rubriek « Diverse ontvangsten». In het
bedrag per 31 december 1991 is een uitzonderlijk resultaat begrepen van fro88 miljoen
als gevolg van de wederopneming van het tegoed van het Fonds van de Honderdste
Verjaring in het patrimonium van de Bank.
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RESUL TATENREKENING
(in duizenden franken)

KOSTEN

AANDEEL VAN DE STAAT

De ontvangsten van de Bank die aan de Staat vóór iedere aanrekening van kosten (alge-
mene onkosten, afschrijvingen, belastingen en taksen) worden afgestaan, bevatten niet het
bedrag dat daarnaast aan de Schatkist in de verdeling van de nettowinst toekomt.

Verrichtingen met het buitenland

De netto-opbrengst van de beleggingen in vreemde valuta's die de tegenpost vormen van
de meerwaarde die werd gerealiseerd naar aanleiding van arbitragetransactiesvan activa
in goud tegen andere externe bestanddelen en die op een bijzondere onbeschikbare
reserverekening is ingeschreven, wordt 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 1991 gebeurt, zoals de voorgaande jaren, volgens een
met de Regering overeengekomen verdeelsleutel.

In die context is overeengekomen dat aan de Staat de opbrengsten worden toegekend
van de externe activa, verminderd met de kosten verbonden aan de externe passiva, die
3 pct. overtreffen van het verschil tussen, enerzijds, het daggemiddelde van deze rentende
externe nettotegoeden en, anderzijds, het gemiddelde, berekend op dezelfde basis, van
de onbeschikbare reserve meerwaarde op goud en van de aan de Schatkist toegekende
maar niet gestorte koerswinsten en meerwaarden op goudverkopen.

Kredietverrichtingen

Overeenkomstig artikel 37 van de statuten van de Bank worden aan de Staat de op-
brengsten toegekend van de rentende activa in franken van de Bank en van haar financiële
beheertransacties, verminderd met de uit hoofde van rentende passiva in franken en de
financiële beheertransactiesgedragen lasten, boven 3 pct. van het verschil tussen het op
jaarbasis berekende gemiddelde bedrag van die activa en die passiva.

Behalve het bedrag dat uit hoofde van de voornoemde beschikking aan de Staat toekomt,
stort de Bank jaarlijks aan de Staat, krachtens de wet van 2 januari 1991, een bedrag
van fr. 986 miljoen als compensatie voor de meeruitgave die voor de Staat voorvloeit uit
de conversie, in vrij verhandelbare effecten, van de geconsolideerde schuld tegenover de
Bank. Voor 1991 is die compensatie pro rata berekend en bedraagt ze fr. 910,4 miljoen.
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TOELICHTING BIJ DE JAARREKENING

ALGEMENE ONKOSTEN

Per 31-12-1991 Per 31-12-1990

Bezoldigingen en sociale lasten .
Overige kosten .

6.646.336
1.232.968

6.337.400
1.049.936

Totaal 7.879.304 7.387.336

De uitgaven voor bezoldigingen en sociale lasten, waarin de kosten begrepen zijn voor
de RVA-stagiair(e)s,de studenten en de uitzendkrachten waarop de Bank een beroep
heeft gedaan, nemen met 4,9 pct. toe. Ze maken 84,4 pct. uit van de totale bedrijfskosten
in 1991. De overige kosten stijgen met 17,4 pct.

De gemiddelde reële personeelsbezetting, uitgedrukt in voltijds werkende eenheden, be-
droeg 3.026 eenheden tegen 3.034 in 1990.

BELASTINGEN, TAKSEN EN HEFFINGEN

De Bank boekt als lasten eigen aan het boekjaar alle, onverschillig welke, door haar
verschuldigde belastingen, taksen en heffingen, onder aftrek van de eventueel tijdens
hetzelfde boekjaar ontvangen terugbetalingen van belastingen.

Naast de vennootschapsbelasting bevat de rubriek ook de roerende en onroerende voor-
heffingen, de niet-recupereerbare BTW en de regionale, provinciale en gemeentelijke be-
lastingen.

AFSCHRIJVING VAN GEBOUWEN, MATERIEEL EN MEUBELEN

De per 31 december 1991 uitgevoerde afschrijvingen dekken volgende uitgaven:

a) Bouwwerken uitgevoerd in het raam van het investeringsprogramma
van de Bank, en studiekosten in verband met nieuwe gebouwen

b) Vernieuwing van gebouwen en technische uitrusting .

c) Aankoop van informaticamaterieel .

d) Aankoop van materieel voor de Drukkerij, de technische diensten en
de kantoren .

e) Aankoop van kantoormeubelen .

OVERSCHRIJVINGEN NAAR DE RESERVE- EN VOORZIENINGSREKENINGEN

Volgende overschrijvingen werden gedaan:

naar de buitengewone reserve

naar de voorziening voor gebouwen, materieel en meubelen .

naar de maatschappelijke voorziening voor diverse risico's .

529.923

172.696

315.561

465.755

35.648

2.721.000

60.000

200.000
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TOELICHTING BIJ DE JAARREKENING

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

al Buitengewone reserve

Per 31 december 1990
Overschrijving ten laste van de resultatenrekening .

Saldo per 31 december 1991 .

b) Voorziening voor gebouwen, materieel en meubelen

Per 31 december 1990 .
Terugneming per 31 december 1991 .
Overschrijving ten laste van de resultatenrekening .

Saldo per 31 december 1991 .

cl Maatschappelijke voorziening voor diverse risico's

Per 31 december 1990 .
Overschrijving ten laste van de resultatenrekening .

Saldo per 31 december 1991 .

TE VERDELEN NETTOWINST

20.821.631
2.721.000

23.542.631

1.882.981
-535.000

60.000

1.407.981

8.450.000
200.000

8.650.000

Overeenkomstig artikel 38 van de statuten wordt de nettowinst als volgt verdeeld:

1. Aan de aandeelhouders, een eerste dividend van 6 pct. op het
nominaal kapitaal .

2. Van het overschot, ten bedrage van fr. 1.244.673 :
allO pct. aan de reserve .
b) 8 pct. aan het personeel .

3. Van het nieuwe overschot, te weten fro 1.020.632 :
al aan het Rijk, Vs e ......•..............•..•...•..•..........

b) aan de aandeelhouders, een tweede dividend .
cl het saldo aan de reserve .

Totaal

RESUL TATENREKENING

24.000

124.467
99.574

204.126
816.000

506

1.268.673
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DIVIDEND TOEGEKEND VOOR HET BOEKJAAR1991

Tweede totaal dividend

Eerste totaal dividend . 24.000
816.000

Samen 840.000

voor 400.000 aandelen, dat is, per aandeel, een dividend van .. . . . . . .. fr. 2.100

Coupon nr 190 zal met ingang van 1 maart 1992 betaalbaar zijn met fr. 1.575 vrij van
roerende voorheff ng1•

De Regentenraad :

Alfons VERPLAETSE,
William FRAEYS,

Frans JUNIUS,
Jean-Pierre PAUWELS,

Guy QUADEN,
Jean-Jacques REY,

Robert REYNDERS,
Roger RAMAEKERS,

Jan HINNEKENS,
Luc AERTS,

Albert FRERE,
André DEVOGEL,
Alfred RAMPEN,

Rik VAN AERSCHOT,
Willy PEIRENS,

François JANSSENS,
Tony VANDEPUTTE,

, Roerende voorheffing:
1.575 x 1

3
= fr. 525.

gouverneur
vice-gouverneur
directeur
directeur
directeur
directeur
directeur
regent
regent
regent
regent
regent
regent
regent
regent
regent
regent
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VERSLAG 1991 VAN HET COLLEGE DER CENSOREN

Met diep leedwezen vernam het College
het overlijden, op 21 augustus 1991, van de
heer Alex Florquin, erecensor. die van 1963
tot 1984 zitting had in de raden van de Bank;
vanaf 28 maart 1973 vervulde hij het ambt
van Secretaris van het College en van
26 maart 1975 tot 27 februari 1984 dat van
Voorzitter.

De censoren zullen hun oud-collega
steeds indachtig blijven. Op grond van zijn
ervaring in de financiële wereld, waarin hij
een belangrijke rol speelde, heeft hij het Col-
lege een erg gewaardeerde medewerking ver-
leend.

***

Na de algemene vergadering heeft het
College afscheid genomen van de heer Lucien
Roegiers, die op 11 januari 1991 de leeftijds-
grens had bereikt. De heer Roegiers heeft tij-
dens een onafgebroken periode van achttien
jaar zitting gehad in het College en de Alge-
mene Raad. Het College betuigt hem hier zijn
erkentelijkheid voor zijn grote toewijding en
deskundige adviezen. Het heeft tevens akte
genomen van het ontslag van de heer Théo
Vandervorst die, om persoonlijke redenen, ge-
vraagd had dat zijn mandaat niet zou worden
verlengd. De censoren verheugen zich erover
dat de algemene vergadering van aandeelhou-
ders de heren Roegiers en Vandervorst ertoe
gemachtigd heeft de eretitel van hun ambt te
dragen. Het mandaat van de heer RogerMené
werd op de algemene vergadering vernieuwd
en de heren Jacques Forest en Philippe
Cru lois werden aangewezen om in de vaca-
tures te voorzien.

***

Overeenkomstig de statuten van de Bank
en het Huishoudelijk Reglement heeft het Col-
lege een controlerende en toezichthoudende
opdracht. In de praktijk oefenen de censoren

deze bevoegdheid in tal van domeinen uit
de boekhoudkundige staten, de resultatenre-
kening en de begroting van de Bank, zowel
wat de uitvoering van de begroting van het
verslagjaar als de ontwerpbegroting voor het
volgende boekjaar betreft. Daarenboven ne-
men de leden beurtelings deel aan allerlei kas-
inspecties en verificaties.

Zoals reeds verschillende jaren gebruike-
lijk is, heeft het College elk kwartaal de boek-
houdkundige staat en de resultatenrekening
van de Bank in detail bestudeerd en een on-
derzoek ingesteld naar de factoren die ten
grondslag liggen aan de ontwikkeling van de
diverse balansposten en het verloop van de
resultatenrekening t.O.V. overeenstemmende
perioden van voorafgaande jaren. De censoren
hebben zich bij deze gelegenheid door de
directie van de Bank laten inlichten omtrent
de invloed die van de hervorming van het
monetaire beleidsinstrumentarium, die op
29 januari 1991 van start is gegaan, op de
voorstelling van de balans en de weekstaat
van de Bank is uitgegaan.

Vrijwel parallel met het kwartaalonder-
zoek van de balans en de resultatenrekening
dat tijdens de vergadering van het College
plaatsheeft, ziet het de boekhouding van de
Bank na. Twee leden worden hiertoe om de
beurt gemandateerd. Via de controles die de-
ze censoren steekproefgewijs hebben verricht
en die door de nodige bewijsstukken werden
gestaafd, hebben zij kunnen eonstateren dat
de boekhouding van de Bank volgens de re-
gels wordt gevoerd.

Het College der censoren heeft de balans
van de Bank per 31 december 1991, die door
de Regentenraadvolgens artikel 35, 1e alinea
van de statuten was overgelegd, onderzocht.
De censoren hebben die balans met eenpa-
righeid van stemmen goedgekeurd en aldus
decharge verleend aan het beheer, overeen-
komstig artikel 35, 2e alinea. Zij hebben zulks
gedaan na kennisneming van de resultaten van
de controles en de verificaties die de dienst
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Inspectie, belast met de interne audit van de
Bank, dienaangaande heeft uitgevoerd.

Nazicht van de begroting van de Bank
vormt een tweede aspect van de functies van
de censoren. Het toezicht is hier tweeërlei :
enerzijds worden de werkelijke uitgaven van
het verslagjaarop geregelde tijden, in principe
op kwartaalbasis, aan de overeenkomstige be-
grotingsvoorzieningen getoetst en, anderzijds,
keurt het College de ontwerpbegroting voor
het volgende boekjaar, in casu 1992, goed.
Via een grondige analysevan de begroting van
de algemene onkosten en van de investerings-
uitgaven heeft het College vastgesteld dat het
verloop van beide categorieën uitgaven in
1991 goed in de hand werd gehouden, zoals
trouwens is gebleken uit de geringe afwijkin-
gen tussen vooruitzichten en realisaties.

Het deelnemen van de censoren aan in-
specties in het hoofdbestuur en in andere ves-
tigingen van de Bank vormt het derde belang-
rijke onderdeel van de taak van het College.
Sinds het begin van 1990 had dat laatste be-
slist het desbetreffende trimestriële tijdschema
zelf op te stellen, ten einde de doeltreffend-
heid van zijn optreden op te voeren, o.m. via
een vlugger inspelen op eventueel snel wisse-
lende omstandigheden. Gelet op de veelvul-
digheid van bovengenoemde inspecties, zowel
in de hoofdzetel als in de bijbanken en de
agentschappen, is het College vanzelfsprekend
niet in staat om voor elke inspeetie een of
meerdere van zijn leden af te vaardigen. Daar-
om hebben de censoren zich alle verslagen
van de kasinspectieslaten voorleggen. Via de-
ze rapporten, 143 in getal voor 1991, hebben
zij kunnen vaststellen dat er zich, zoals dat
trouwens ook in het verleden het geval was,
zeer weinig onregelmatigheden of vergissingen
hebben voorgedaan en dat de betrokken dien-
sten of vestigingen zonder verwijl de vereiste
maatregelen hebben getroffen om herhaling
ervan te vermijden.

Bij het toezicht op inventarisbestandde-
len, biljettenvoorraden, effecten en dergelijke
is het College geleidelijk andere accenten gaan
leggen. Naast de eigenlijke verificaties, die
vanzelfsprekend volstrekt onontbeerlijk blijven,
hebben de censoren een groeiende belang-

stelling aan de dag gelegd voor de analyse en
het kwantificeren van de foutenrisico's en, bij-
gevolg, voor de preventie ervan.

Daarom heeft het College in 1988 ge-
vraagd dat er per dienst een dossier zou wor-
den aangelegd waarin de operaties van de
diverse werkeenheden in de vorm van dia-
grammen schematisch zouden worden voor-
gesteld. In 1989 werd aan de hand van een
door de censoren goedgekeurd schema met
de aanleg van die dossiers begonnen en dit
werd in 1990 en 1991 voortgezet. Daarnaast
werden verschillende auditverslagen, onder
meer inzake het uitbatingssysteem van de
hoofdcomputer van de Bank, aan de leden
voorgesteld. De uiteindelijke doelstelling van
de risico-analyse en de verbetering van de
interne controle kan als volgt worden samen-
gevat : via een grotere preventie het curatieve
optreden van de dienst Inspectie en van het
College nog verder verminderen.

***
Ten slotte danken de leden van het Col-

lege der censoren het Directiecomité voor het
zonder verwijl ter beschikking stellen van alle
documenten en inlichtingen die zij nuttig heb-
ben geacht. Zij betuigen eveneens hun dank
aan het personeel van de Bank voor de hulp
bij de uitvoering van hun opdracht.

Het College der censoren :

De Voorzitter,
Gaston VANDEWALLE.

Jacques DELRUELLE, Secretaris,
Hubert DETREMMERIE,
Roger MENE,
Willy DANCKAERT,
Carlo VAN GESTEL,
Maurice CHARLOTEAUX,
Christian D'HOOGH,
Jacques FOREST,
Philippe GRULOIS.
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College der censoren, van links naar rechts:

R. Mené; H. Detremmerie; J. Delruelle, secretaris; G. Vandewalle, voorzitter; Ph. Grulois;
Ch. D'Hoogh; J. Forest; M. Charloteaux; C. Van Gestel; W. Danckaert.





BIJLAGE 1

OPGAVE VAN DE OVERHEIDSFONDSEN DIE OP 31 DECEMBER 1991
DEEL UITMAAKTEN VAN DE PORTEFEUILLEVAN DE BANK

Overheidsfondsen en andere krachtens de statuten verworven effecten

Code Benaming

216 12 - 11,50 pct. Belgische Lening 1983 /90/94.
217 11,25 pct. Belgische Lening 1983/92.

218 11,75 pct. Belgische Lening 1984/92.
221 11,50 pct. Belgische Lening 1985/93.
223 11,50 pct. Belgische Lening 1985 /93 Il.
224 . 11,25 pct. Belgische Lening 1985 /94.

225 10,75 pct. Belgische Lening 1985 /94.
226 9,75 pct. Belgische Lening 1986/94.
230 8 pct. Belgische Lening 1987 / 95.
231 8 pct. Belgische Lening 1987 / 95 II.
232 8 pct. Belgische Lening 1988/96.
233 7,75 pct. Belgische Lening 1988/96.
234 7,75 pct. Belgische Lening 1988/96 Il.

235 8 pct. Belgische Lening 1988/95.
236 7,75 pct. Belgische Lening 1988/95.
237 8 pct. Belgische Lening 1989/97.

238 8,25 pct. Belgische Lening 1989/97.

239 8,25 pct. Lineaire Obligatie 1989/99.

240 8,25 pct. Belgische Lening 1989/97 Il.
241 8,25 pct. Belgische Lening 1989/96.
242 9,50 pct. Belgische Lening 1989/98.

243 9,95 pct. Schatkistbons 1990/96.

244 10 pct. Samengevoegde Leningen 1990/97.
245 10 pct. Lineaire Obligatie 1990/96.

248 10 pct. Lineaire Obligatie 1991 /98.

378 4 pct. Belgische Lotenlening 1941.
402 4 pct. Oorlogsschade 1923.

597 2 pct. Nationale Stichting voor de Financiering van het Wetenschappelijk
Onderzoek 1962 / 1992 - 3e tranche.

598 2 pct. Nationale Stichting voor de Financiering van het Wetenschappelijk
Onderzoek 1963/1993 - 4e tranche.

599 2 pct. Nationale Stichting voor de Financiering van het Wetenschappelijk
Onderzoek 1964 / 1994 - se tranche.
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600

601

602

603

604

851

3.009

2 pct. Nationale Stichting voor de Financiering van het Wetenschappelijk
Onderzoek 1965 /1995 - 6e tranche.

pct. Nationale Stichting voor de Financiering van het Wetenschappelijk
Onderzoek 1966 /1996 - 7e tranche.

pct. Nationale Stichting voor de Financiering van het Wetenschappelijk
Onderzoek 1967/1997 - se tranche.

pct. Nationale Stichting voor de Financiering van het Wetenschappelijk
Onderzoek 1968 /1 998 - ge tranche.

pct. Nationale Stichting voor de Financiering van het Wetenschappelijk
Onderzoek 1969 /1999 - 10e tranche.

pct. Hulpfonds tot Financieel Herstel van de Gemeenten 1985 /93.
Aandelen van de Belgische Maatschappij voor Internationale In-
vestering.
Aandelen van de Nationale Investeringsmaatschappij.
Aandelen van de Nationale Maatschappij voor Krediet aan de
Nijverheid.
Aandelen van de Interprofessionele Effectendeposito- en Girokas.
Aandelen van de Bank voor Internationale Betalingen.

Genotsaandelen van de Nationale Maatschappij der Belgische
Spoorwegen.

2

2

2

2

11
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WEEKSTATEN
IN HET « BELGISCH STAATSBLAD» GEPUBLICEERD IN 1991

BIJLAGE 2



ACTIVA WEEKSTATEN IN HET « BELGISCH' STAATSBLAD» GEPUBLICEERD IN 1991 (In miljoenen franken) PASSIVA

DATA Goud, Internationaal Monetair Ecu's Vreemde Te ontvangen Te ont- Interna- Voor- Depo- Europees Debiteuren wegens Handels, Voor- Overheldseffecten' : Bijzon- Munten Tegoed bij het Geconso- Voorlopi- Overheids- Gebou- Diversen Totaal Bank- Rekeningen-courant: Finan- Internat. Europese Te leveren Ecu's: Monetaire reserve: Te leveren vreemde Diversen On be- Kapitaal, Totaal DATA

voorraad Fonds: valuta's vreemde valuta's tionale schotten sito bij Fonds termijnverkopen papier schotten dere Bestuur der lideerde fondsen wen, Activa biljetten ciële Monetair Fonds valuta's en goud schikbare reserves Passiva
vangen ., ge aan-

en goud Ecu's akkoor- aan het het IMF voor van vreemde op onder- Belgische Luxem- bijstand Postchecks: vordering passing materieel in omloop Schatkist Banken in Diverse bijstands Fonds: voor Mo- reserve en

Deel- Lenin- Bijzon- den IMF in het Mene- valuta's en goud pand overheids- burgse aan het op de naar aan- en het bui- reke- akkoor- Bijzon- netaire Europees Andere België Groot- Europees Andere meer- afschrij-

neming gen dere Europees Andere Andere kader taire - effecten overheids- Renten- Rekening Rekening Staat leiding meubelen Gewone tenl. en ningen- den dere Samen- Fonds hertog- Fonds waarde vings-

trekkings- Fonds van de Samen- Europees Andere effecten fonds A B van de rekening internat. courant trekkings- werking: voor dom voor op goud rekenin-

rechten voor USAF werking: Fonds wet d.d. instellin- en te rechten, Financie- Monetaire luxem- Monetaire gen

Monetaire Financie- voor 3-7-1972 gen, ge- betalen netto ring op Samen- burg Samen-

Samen- ring op Monetaire wane re- waarden cumula- zeer korte werking werking

werking leer korte Sarnen- keningen tieve termijn
termijn werking toewijzing

7 jan. 1991 51.477 15.159 - 19.048 109.072 237.860 31.876 - 848 3.478 - 4.866 - - 2.370 26.718 3.266 37.000 - 30.268 901 1 2.647 34.000 3.224 30.638 10.050 25.283 680.050 422.392 3 7.362 6.159 2.647 23.611 - 109.920 - - - - 3.493 19.016 54.807 30.640 680.050 7 jan. 1991

14 » 51.478 15.159 - 20.508 105.937 230.271 32.956 - 848 3.477 - 4.866 - - 1.598 27.442 7 37.000 - 34.412 960 1 2.546 34.000 3.224 30.638 10.050 24.940 672.318 418.925 2 5.591 6.814 2.546 23.611 - 106.785 - - - - 2.244 20.353 54.807 30.640 672.318 14 »

21 » 51.478 15.159 - 21.481 105.937 228.352 32.956 - 848 3.469 - 4.866 - - - 28.204 10 37.000 - 31.650 1.015 1 2.581 34.000 3.224 30.638 10.050 24.136 667.055 417.926 22 4.404 4.801 2.581 23.611 - 106.785 - - - - 1.1 21 20.357 54.807 30.640 667.055 21 »

28 » 51.478 16.599 - 20.922 105.937 229.895 32.956 - 848 3.449 - 4.866 - - - 16.784 52.157 18.300 - - 1.056 2 2.581 34.000 3.224 30.639 10.050 23 ...088 658.831 408.392 16 4.339 5.952 2.581 23.611 - 106.785 - - - - 1.118 20.590 54.807 30.640 658.831 28 »

DATA Goud Vreemde Bijzondere Deelne- Leningen Deposito Ecu's HMS: EEG: Interna- Voorschot_ Handels- Effecten Vorderingen Voor- Voor- Voor- Munten Tegoed bij het Bestuur Statutaire Gebouwen, Diverse Totaal Bankbiljetten Rekeningen-courant Verbintenis- Rekeningen- Financiële Tegenwaarde EFMS: Onbeschik- Waarderings- Kapitaal, Diverse Totaal DATA

valuta's Trekkings- ming in aan het bij het IMF Financie- Financiële tionale ten op papier op de wegens schotten schotten schotten der Postchecks: beleggingen materieel en rekeningen Activa in omloop in franken: sen wegens courant in bijstands- van de Financierin- bare reserve verschillen reserve en rekeningen Passiva

rechten het IMF IMF in het ringen op ondersteu· akkoorden onderpand "'arkt andere aan het aan de aan de (art.21) meubelen interventies vreemde akkoorden toegewezen gen op zeer meerwaarde op goud en afschrijvings-

(SOR) kader van zeer korte ning op gekocht interventies Renten- Belgische Luxern- Rekening A Rekening B Schatkist Andere op de valuta's SOR korte en op op goud vreemde rekeningen 1

de USAF en op korte middellange op de fonds Staat burgse geldmarkt korte termijn valuta's

termijn termijn geldmarkt Staat

4 feb. 1991 363.708 223.320 18.868 15.037 - 4.408 105.389 - - 3.459 53.995 19.131 24.000 29.837 - 9.605 - 1.069 2 2.550 33.868 10.667 1.332 920.245 411.043 - 6.242 14.575 36 2.550 21.388 - 54.807 364.890 33.870 10.844 920.245 4 feb. 1991

11 » 363.708 229.373 18.868 15.037 - 4.408 105.389 - - 3.459 42.546 27.670 24.000 24.981 - 1.961 - 1.097 2 2.498 33.869 10.667 2.065 911.598 408.306 - 4.443 9.415 36 2.498 21.388 - 54.807 365.086 33.870 11.749 911.598 11 »

18 » 363.708 228.320 18.780 15.037 - 4.408 105.389 - - 3.459 56.015 25.783 24.000 22.328 - 2.589 - 1.062 2 2.498 33.869 10.667 2.028 919.942 411.286 - 4.712 13.203 35 2.498 21.388 - 54.807 365.044 33.870 13.099 919.942 18 »

25 » 363.708 233.396 18.826 15.037 - 4.408 105.389 - - 3.465 46.010 30.244 34.000 9.844 - 1.456 - 1.047 2 2.798 33.869 10.667 2.153 916.319 410.028 - 4.198 11.064 9 2.798 21.388 - 54.807 365.048 33.870 13.109 916.319 25 »

4 maart 363.708 227.009 18.694 15.037 - 4.408 105.389 - - 3.454 45.626 27.094 26.000 31.682 - 294 - 1.017 1 2.736 33.869 10.667 2.789 919.474 412.585 - 7.924 7.804 12 2.736 21.388 - 54.807 364.932 33.870 13.416 919.474 4 maart

11 » 363.708 227.293 18.694 15.037 - 4.408 105.389 - - 3.454 40.113 29.627 26.000 30.777 - 3.271 - 994 1 2.735 33.869 10.667 2.842 918.879 411.517 - 5.841 9.705 12 2.735 21.388 - 54.807 364.984 33.870 14.020 918.879 11 »

18 » 363.708 227.492 18.540 15.037 - 4.408 105.389 - - 3.464 42.244 28.093 26.000 32.682 - 79 - 930 1 2.954 33.870 10.667 2.712 918.270 414.616 - 4.052 7.237 11 2.954 21.388 - 54.807 364.973 33.870 14.362 918.270 18 »

25 » 363.708 225.675 18.429 17.241 - 4.408 105.389 - - 3.470 39.847 29.775 26.000 32.877 - 622 - 925 1 2.921 33.870 10.667 2.866 918.691 413.507 - 4.681 7.919 33 2.921 21.388 - 54.807 364.811 33.870 14.754 918.691 25 »

29 » 363.708 223.868 18.429 17.241 - 4.408 105.389 - - 3.495 39.926 29.881 18.000 42.652 - 1.626 - 913 1 2.918 33.870 10.667 3.102 920.094 418.065 - 6.799 7.515 10 2.918 21.388 - 54.807 365.190 33.870 9.532 920.094 29 »

8 april 363.708 224.379 18.231 17.241 - 4.408 106.277 - - 3.475 45.599 23.589 18.007 42.487 - 4.261 - 912 1 2.918 33.870 10.667 3.406 923.436 416.701 - 8.519 9.133 10 2.918 21.388 - 54.807 364.522 33.870 11.568 923.436 8 april

15 » 363.708 231.946 18.100 16.491 - 4.408 106.277 - - 3.475 40.436 22.181 18.009 35.283 - 3.498 - 884 1 2.915 33.870 10.667 3.958 916.107 417.001 - 4.668 5.553 10 2.915 21.388 - 54.807 363.738 33.870 12.157 916.107 15 »

22 » 363.708 224.284 18.717 16.491 - 4.408 106.277 - - 3.473 25.944 11.814 17.521 71.437 - 4.036 - 879 1 2.911 33.870 10.667 3.984 920.422 416.946 - 4.916 8.231 10 2.911 21.388 - 54.807· 364.531 33.870 12.812 920.422 22 »

29 » 363.708 224.076 18.717 16.491 - 4.408 106.277 - - 3.398 33.453 22.148 17.484 56.690 - 495 - 854 1 2.967 33.870 10.667 4.097 919.801 415.288 - 8.051 5.550 9 2.967 21.388 - 54.807 364.476 33.870 13.395 919.801 29 »

6 mei 363.708 224.683 18.444 16.492 - 4.408 106.277 - - 3.464 35.282 18.377 17.134 67.175 - - - 862 1 2.948 33.843 10.667 4.508 928.273 423.041 748 7.507 5.520 9 2.948 21.388 - 54.807 364.317 33.870 14.118 928.273 6 mei

13 » 363.708 224.928 18.444 16.492 - 4.408 106.277 - - 3.460 33.278 20.209 19.094 66.435 - 6.641 - 802 1 2.948 33.870 10.667 4.855 936.517 428.762 - 7.055 8.689 13 2.948 21.388 - 54.807 364.242 33.870 14.743 936.517 1.3 »

17 » 363.708 224.953 18.664 16.492 - 4.408 106.277 - - 3.460 30.259 22.909 19.094 78.753 - 155 - 762 2 2.933 33.870 10.667 5.029 942.395 437.493 - 6.133 6.577 9 2.933 21.388 - 54.807 363.983 33.870 15.202 942.395 17 ))

27 » 363.708 225.138 18.757 16.932 - 4.408 106.277 - - 3.194 37.440 15.290 17.491 73.503 - - - 782 2 2.909 33.870 10.667 5.215 935.583 426.924 3 7.795 7.436 9 2.909 21.388 - 54.807 363.864 33.870 16.578 935.583 27 »

3 juni 363.708 225.605 18.757 16.933 - 4.408 106.277 - - 3.194 36.333 18.060 17.491 60.863 - 9.952 - 797 2 2.905 33.870 10.667 5.401 935.223 429.057 - 6.026 5.851 6 2.905 21.388 - 54.807 363.801 33.870 17.512 935.223 3 juni

10 » 363.708 225.859 18.748 16.933 - 4.408 106.277 - - 3.210 35.473 18.972 17.491 69.885 - 80 - 827 2 3.010 33.870 10.667 5.741 935.161 430.680 - 5.892 4.007 6 3.010 21.388 - 54.807 363.788 33.870 17.713 935.161 10 »

17 » 363.708 225.707 18.748 16.933 - 4.408 106.277 - - 3.210 42.129 19.726 17.488 63.876 220 91 - 803 2 2.993 33.870 10.667 5.817 936.673 432.761 - 6.135 2.715 6 2.993 21.388 - 54.807 363.832 33.870 18.166 936.673 17 »

24 » 363.708 226.144 18.439 16.933 - 4.408 106.277 - - 3.204 40.444 21.744 17.488 72.542 - 124 - 839 1 2.951 33.869 10.667 5.781 945.563 438.785 - 8.934 2.081 14 2.951 21.388 - 54.807 363.767 33.870 18.966 945.563 24 »

1 juli 363.708 235.451 18.020 16.933 - 4.408 106.2 77 - - 3.230 36.104 15.867 17.482 71.775 - 1.064 - 839 1 2.952 33.869 10.667 5.787 944.434 445.576 - 5.183 3.868 31 2.952 21.388 - 54.807 362.052 33.870 14.707 944.434 1 juli

8 » 363.708 225.627 18.028 16.933 - 4.408 113.949 - - 3.180 45.155 17.550 17.474 71.270 - 79 - 822 1 2.904 33.854 10.667 5.974 951.583 445.035 - 6.333 2.580 11 2.904 21.388 - 54.807 369.683 33.870 14.972 951.583 8 »

15 » 363.708 225.966 18.028 16.933 - 4.408 113.949 - - 3.180 35.701 25.735 17.470 67.316 - 6 - 829 2 2.824 33.869 10.667 6.687 947.278 441.202 - 5.258 2.447 11 2.824 21.388 - 54.807 369.617 33.870 15.854 947.278 15 »

19 » 363.708 225.239 18.028 16.933 - 4.408 113.949 - - 3.173 33.281 28.598 17.391 65.486 - 218 - 795 2 2.978 33.869 10.667 7.327 946.050 440.301 - 4.773 2.280 11 2.978 21.388 - 54.807 369.771 33.870 15.871 946.050 19 »

29 » 363.708 225.921 17.814 16.933 - 4.408 113.949 - - 3.173 32.216 25.158 17.427 56.763 - 35 - 829 2 2.978 33.869 10.667 6.869 932.719 425.578 - 5.191 2.496 7 2.978 21.388 - 54.807 369.656 33.870 16.748 932.719 29 »

5 augustus 363.708 226.649 17.560 16.933 - 4.408 113.949 - - 3.174 45.611 18.248 17.425 53.567 - 57 - 887 2 2.978 33.869 10.667 6.972 936.664 428.376 - 4.768 3.506 6 2.978 21.388 - 54.807 369.668 33.870 17.297 936.664 5 augustus

12 » 363.708 227.330 17.560 16.324 - 4.408 113.949 - - 3.175 47.201 19.735 17.425 48.619 - 1.344 - 879 2 2.934 33.869 10.667 7.211 936.340 425.456 - 5.241 5.180 6 2.934 21.388 - 54.807 369.613 33.870 17.845 936.340 12 »

19 » 363.708 227.899 17.659 16.324 - 4.408 113.949 - - 3.172 41.789 21.846 19.281 41.455 - 11.281 - 824 2 2.867 33.869 10.667 7.279 938.279 429.182 - 5.413 2.334 6 2.867 21.388 - 54.807 369.452 33.870 18.960 938.279 19 »

26 » 363.708 227.780 17.659 16.324 - 4.408 113.949 - - 3.172 31.405 31.572 16.438 50.266 - 6 - 813 2 2.867 33.869 10.667 7.409 932.314 422.995 - 5.211 2.389 6 2.867 21.388 - 54.807 369.474 33.870 19.307 932.314 26 ))

2 september 363.708 228.148 17.659 16.324 - 4.408 113.949 - - 3.148 38.085 28.901 14.481 48.371 - 17 - 823 2 2.841 33.869 10.667 7.500 932.901 423.367 - 5.198 2.047 7 2.841 21.388 - 54.807 369.428 33.870 19.948 932.901 2 september

9 » 363.708 226.863 17.659 16.324 - 4.408 113.949 - - 3.159 35.329 30.671 11.053 53.157 - 1 - 835 2 3.797 33.869 10.667 7.840 933.291 423.648 - 4.529 1.032 7 3.797 21.388 - 54.807 369.624 33.870 20.589 933.291 9 »

16 » 363.708 226.984 17.659 16.324 - 4.408 113.949 - - 3.162 42.233 24.456 13.014 51.541 - SS - 845 2 3.797 33.869 10.667 7.890 934.563 423.946 - 4.307 1.728 7 3.797 21.388 - 54.807 369.426 33.870 21.287 934.563 16 »

23 » 363.708 227.644 17.659 16.324 - 4.408 113.949 - - 3.155 43.043 22.270 14.676 51.017 - 104 - 810 2 4.224 33.864 10.667 7.906 935.430 422.685 - 5.408 1.882 7 4.224 21.388 - 54.807 369.333 33.870 21.826 935.430 23 »

30 » 363.708 228.093 17.650 16.325 - 4.408 113.949 - - 3.160 45.549 19.079 21.565 37.359 - 2.698 - 817 2 4.212 33.864 10.667 7.911 931.016 421.744 - 6.348 2.538 7 4.212 21.388 - 54.807 369.271 33.870 16.831 931.016 30 »

7 oktober 363.708 230.216 17.606 16.325 - 4.408 113.949 - - 3.221 44.064 17.810 18.630 41.244 - 3.619 - 809 1 4.000 33.869 10.667 8.408 932.554 424.789 - 4.868 2.297 7 4.000 21.388 - 54.807 368.907 33.870 17.621 932.554 7 oktober

14 » 363.708 230.112 17.540 16.325 - 4.408 111.288 - - 3.221 47.174 21.785 12.723 40.750 - 15 - 876 2 4.000 33.870 10.667 8.709 927.173 423.998 - 4.061 1.151 7 4.000 21.388 - 54.807 365.872 33.870 18.019 927.173 14 »

21 » 363.708 230.592 17.540 16.325 - 4.408 111.288 - - 3.171 44.635 20.274 9.788 48.124 - 1.825 - 940 2 3.996 33.868 10.667 8.766 929.917 425.900 - 3.557 1.810 7 3.996 21.388 - 54.807 365.561 33.870 19.021 929.917 21 »

28 » 363.708 230.762 17.540 16.325 - 4.408 111.288 - - 3.171 43.297 22.783 11.757 40.554 - 1 - 947 1 3.996 33.868 10.667 8.830 923.903 419.171 - 4.156 1.631 7 3.996 21.388 - 54.807 365.528 33.870 19.349 923.903 28 »

4 november 363.708 231.381 17.289 16.325 - 4.408 111.288 - - 3.147 41.080 22.429 11.757 48.463 - 1 - 932 2 3.995 33.868 10.667 8.859 929.599 421.934 - 5.548 2.952 7 3.995 21.388 - 54.807 365.460 33.870 19.638 929.599 4 november

8 » 363.708 231.623 17.289 16.325 - 4.408 111.288 - - 3.147 43.055 21.269 19.600 38.673 - - - 926 2 3.995 33.868 10.667 9.358 929.201 423.175 - 5.035 1.335 7 3.995 21.388 - 54.807 365.439 33.870 20.150 929.201 8 »

18 » 363.708 232.307 17.358 16.325 - 4.408 111.288 - - 3.144 38.523 23 .403 19.601 44.807 - 38 - 883 2 3.995 33.869 10.667 9.385 933.711 423.061 - 4.442 5.427 7 3.995 21.388 - 54.807 365.425 33.870 21.289 933.711 18 »

25 » 363.708 232.555 17.358 15.686 - 4.408 111.288 - - 3.146 43.718 22.050 17.647 36.743 - - - 871 2 3.995 33.869 10.667 9.551 927.262 421.295 - 3.471 1.312 9 3.995 21.388 - 54.807 365.457 33.870 21.658 927.262 25 »

2 december 363.708 232.999 17.358 15.686 - 4.408 111.288 - - 3.146 40.079 22 .549 12.737 44.677 - 3.662 - 861 2 3.946 33.869 10.667 9.749 931.391 422.48:~ - 5.254 1.707 9 3.946 21.388 - 54.807 365.504 33.870 22.417 931.391 2 december

9 » 363.708 228.783 17.358 15.686 - 4.408 111.288 - - 3.137 44.854 20.459 7.835 52.480 - 3.940 - 831 2 3.946 33.869 10.667 10.082 933.333 423.7:7 - 5.400 1.217 9 3.946 21.388 - 54.807 365.963 33.870 22.956 933.333 9 »

16 » 363.708 228.602 17.358 16.158 - 4.408 111.288 - - 3.120 40.734 20.914 15.671 49.808 - 5.515 - 808 1 3.939 33.862 10.667 10.131 936.692 426.4 T6 - 4.562 2.338 9 3.939 21.388 - 54.807 365.953 33.870 23.410 936.692 16 »

23 » 363.708 228.937 18.107 16.158 - 4.408 111.288 - - 3.122 49.938 18.198 15.660 64.091 - - - 745 2 3.460 33.866 10.667 11.181 953.536 439.017 I
- 10.119 822 14 3.460 21.388 - 54.807 365.909 33.870 24.130 953.536 23 »

30 » 363.708 229.719 18.107 16.158 - 4.408 111.288 12.725 - 3.121 45.944 18.291 17.616 716 1 3.447 33.865 10.667 11.375 948.666 434.017 7.492 2.886 7 3.447 21.388 54.807 365.991 33.870 24.761 948.666 30 »47.510 - - - I - -

1 Waarvan het kapitaal: fr. 400 miljoen.





BIJLAGE 3

AANDEELHOUDERSSTRUCTUUR
VAN DE NATIONALE BANK VAN BELGIE PER 31.12.1991

(Overeenkomstig artikel 4, § 2, alinea 2, van de wet van 2 maart 1989 op de openbaarmaking van belangrijke
deelnemingen in ter beurze genoteerde vennootschappen.)

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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BIJLAGE 4

Koninklijk besluit van 23 januari 1991
tot goedkeuring van de wijzigingen van de statuten

van de Nationale Bank van België

(Belgisch Staatsblad van 29 januari 1991)

BOUDEWIjN, Koning der Belgen,

Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op het koninklijk besluit nr. 29 van 24 augustus 1939 betreffende de bedrijvigheid,
de inrichting en de bevoegdheden der Nationale Bank van België, genomen ter uitvoering van
de wet van 1 mei 1939, bekrachtigd en gewijzigd door de wet van 16 juni 1947, gewijzigd
door de wetten van 28 juli 1948, 12 april 1957 en 19 juni 1959, door het koninklijk besluit
nr. 42 van 4 oktober 1967 genomen ter uitvoering van de wet van 31 maart 1967 en door
de wetten van 9 juni 1969, 11 april 1975, 23 december 1988 en 2 januari 1991, inzonderheid
op artikel 35;

Gelet op artikel 92 van de statuten van de Nationale Bank van België, goedgekeurd
bij het besluit van de Regent van 13 september 1948;

Gelet op de uitgifte van een proces-verbaal in authentieke vorm van 18 januari 1991
opgemaakt door notaris Jacques Possoz,te Brussel,van een buitengewone algemene vergadering
van de aandeelhouders van de Nationale Bank van België, naamloze vennootschap, houdende
wijziging van de statuten van de vennootschap;

Op de voordracht van Onze Minister van Financiën,

Hebben Wij besloten en besluiten Wij:

Artikel 1. Worden goedgekeurd de volgende Wijzigingen aan de statuten van de Na-
tionale Bank van België, aangenomen door de buitengewone algemene vergadering van de
aandeelhouders van 18 januari 1991 :

1° Het opschrift van hoofdstuk III van de statuten wordt vervangen door het volgende
opschrift: «Transacties».

r Artikel 17 van de statuten wordt vervangen door de volgende bepalingen:

«Art. 17. Met inachtneming van de liquiditeit en de veiligheid van haar tegoeden mag
de Bank de onderstaande transacties verrichten :

1° de hierna vermelde waarden verwerven en overdragen :

a) handelspapier uitgegeven ter financiering van de leverantie van goederen of dien-
sten;

b) schuldbewijzen die in de notering aan een effectenbeurs zijn opgenomen of die
op geld- of kapitaalmarkten worden verhandeld;

2° voorschotten in rekening-courant verstrekken en kortlopende leningen toestaan die
gewaarborgd zijn door een onderpand van handelspapier of schuldbewijzen, vermeld
onder 1°, of van goud;

3° gelddeposito's ontvangen en dergelijke deposito's vormen bij kredietinstellingen en
het Herdiscontering- en Waarborginstituut ;
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4° eigen kortlopende schuldbewijzen uitgeven en inkopen;

5° effecten en edele metalen in bewaring nemen, zich belasten met het incasso van
effecten en voor rekening van derden bemiddelen bij transacties in effecten, andere
financiële instrumenten en edele metalen;

6° transacties met rente-instrumenten verrichten;

Z" valuta- of goudtransacties verrichten;

8° transacties verrichten met het oog op het beleggen en het financiële beheer van
haar tegoeden in vreemde valuta's en in andere externe reservebestanddelen;

9° in het buitenland krediet opnemen en daartoe garanties verlenen;

10° transacties in het kader van de Europese of de internationale monetaire samenwer-
king uitvoeren. »

3° Artikel 18 van de statuten wordt vervangen door de volgende bepalingen:

« Art. 18. De Bank mag alle operaties verrichten en alle diensten verlenen die bijkomstig
zijn bij haar opdrachten of erbij aansluiten.

De Bank mag eveneens de onroerende goederen verkrijgen die volstrekt nodig zijn voor
het bedrijf of voor het welzijn van haar personeel. »

4° Artikel 19 van de statuten wordt opgeheven.

5° Artikel 20 van de statuten wordt vervangen door de volgende bepalingen:

« Art. 20. De Bank mag, alleen ter financiering van tijdelijke liquiditeitstekorten van de
Belgische Schatkist, de Luxemburgse Schatkist of het Rentenfonds, effecten van de Belgische
of de Luxemburgse overheidsschuld verwerven en aan de Belgische of de Luxemburgse over-
heden, rechtstreeks of via een tussenpersoon, krediet verlenen. Aan de Belgische Staat en aan
de Luxemburgse Staat mogen die kredieten zonder waarborg worden verleend. -

Het maximumbedrag en de voorwaarden voor die verwervingen en die kredieten wor-
den, met inachtneming van de vereisten van het monetaire beleid, bepaald bij overeenkomsten
gesloten tussen de Minister van Financiën en de Bank, na verkregen instemming van de
Regentenraad. Die overeenkomsten worden onderworpen aan de goedkeuring van de Minis-
terraad en worden binnen acht dagen bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad.

De effecten van de Belgische of de Luxemburgse overheidsschuld die de Bank verwerft
naar aanleiding van haar interventies in de geld- of kapitaalmarkten vallen niet onder lid 1.

De Bank is, met uitsluiting van iedere andere Belgische of buitenlandse instelling, belast
met de omzetting in franken van de door de Staat geleende vreemde valuta's. De Bank wordt
in kennis gesteld van alle voorgenomen deviezenleningen van de Staat. Op verzoek van de
Bank plegen de Minister van Financiën en de Bank overleg telkens wanneer deze laatste
oordeelt dat die leningen de doeltreffendheid van het monetaire of het wisselbeleid in het
gedrang dreigen te brengen. De procedures voor die kennisgeving en dat overleg worden
vastgelegd in een tussen de Minister van Financiën en de Bank te sluiten overeenkomst. »

6° Artikel 21 van de statuten wordt vervangen door de volgende bepalingen:

« Art. 21. De Bank mag bovendien, tot een bedrag gelijk aan haar kapitaal, reserves
en afschrijvingsrekeningen, effecten van de nationale overheidsschuld verwerven en, met toe-
stemming van de Minister van Financiën, effecten verkrijgen die het kapitaal vertegenwoordigen
van financiële instellingen waarvoor bijzondere wettelijke bepalingen gelden of die onder de
garantie of de controle van de Staat vallen, alsmede aandelen van de Bank voor Internationale
Betalingen. »
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Z" Artikel 22 van de statuten wordt opgeheven.

8° Artikel 23 van de statuten wordt opgeheven.

9° Artikel 33 van de statuten wordt vervangen door de volgende bepalingen:

« Art. 33. De Bank mag, met toestemming van de Minister van Financiën, de financiële
dienst waarnemen van financiële instellingen waarvoor bijzondere wettelijke bepalingen gelden
of die onder de garantie of de controle van de Staat vallen; daartoe worden met die instellingen
overeenkomsten gesloten. »

10° Artikel 37 van de statuten wordt vervangen d()or de volgende bepalingen :

« Art. 37. Aan de Staat worden toegekend de opbrengsten van de rentegevende activa
in franken van de Bank en van haar financiële beheerstransacties, verminderd met de uit
hoofde van rentegevende passiva in franken en de financiële beheerstransactiesgedragen lasten,
boven 3 procent van het verschil tussen het op jaarbasis berekende gemiddelde bedrag van
deze activa en dat van deze passiva.

Deze bepaling is niet toepasselijk op de fondsen en effecten verkregen ter vertegen-
woordiging van het kapitaal, van de reserves en van de afschrijvingsrekeningen, waarvan het
provenu vrij ter beschikking van de Bank staat.

De regels voor de toepassing van de in dit artikelopgenomen bepalingen worden
vastgesteld bij tussen de Staat en de Bank te sluiten overeenkomsten. »

11° Het tweede en derde lia van artikel 53 worden vervangen door de volgende
bepaling:

« Vijf regenten worden voorgesteld door de Minister van Financiën. »

Art. 2. De voormelde wijzigingen aan de statuten van de Nationale Bank van België
treden in werking op 29 januari 1991, met uitzondering van de wijzigingen van artikel 53,
lid 2 en 3, die .in werking zullen treden wanneer dezelfde wijzigingen van artikel 24, lid 5
en 6, van het koninklijk besluit nr. 29 van 24 augustus 1939 betreffende de bedrijvigheid,
de inrichting en de bevoegdheid der Nationale Bank van België, in werking zullen zijn getreden.

Art. 3. Dit besluit treedt in werking op 29 januari 1991.

Art. 4. Onze Minister van Financiën is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 23 januari 1991.

BOUDEWIjN

Van Koningswege:

De Minister van Financiën,
Ph. MAYSTADT
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